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Milé čtenářky a vážení čtenáři,
letošní školní rok končí. Dětičky 
a studenti v něm sporadicky dohá-
něli vědomostní mezery z předcho-
zích let dálkové, koronou zasažené 
výuky a  tvrzení skeptiků, že to 
nedoženou nikdy, lze uzavřít tím, 
že to stejně nikdo nikdy nepozná. 
I když moje maminka, která stihla 
svoje základní vzdělání ještě za 
Masaryka a Beneše, vždycky říkala 
o  těch mladších vrstevnících, že 
jsou hloupí a nic nevědí, protože 

chodili do školy v protektorátu. Neumím nyní s odstupem 
posoudit objektivnost názoru mé matky, ale není pochyb, že 
nejintenzivnější vědomosti do sebe nasává dětský mozek, do 
kterého to umí nejvíc zasít zapálený a nesvobodou nepozna-
menaný kantor. Vědomostní, citem podložené zážitky před-
pubertálního věku jsou pak nesmírně hluboké a  máme je 
v sobě celý život. 

Ve čtvrté třídě jsem udělal velký objev. Přišel jsem na to, 
že rok 1848 a 1948 v našich dějinách není to samé. Jedno se 
bralo v dějepisu a to druhé furt, a tak jak se brouzdám v Havlíč-
kově Brodě cestou ze školy kolem Sázavy k lávce, dodnes vím, 
kde to přesné místo bylo (teď je tam Billa a místo lávky most), 
tak mi to seplo. Nikomu jsem se tím nepochlubil a tuto vědo-
most od té doby používám jako základ mého pochopení čes-
kých dějin. Pohled mojí maminky nebyl ale příliš valný ani na 
poúnorové školství a i já se často stával obětí jejího názoru. 
Pracovala jako vedoucí Mléčné jídelny na náměstí a já často 
tržbu do banky v ocelových pouzdrech nosil. Podotýkám, že 
sám bez ostrahy přes celé náměstí, a to už asi od svých osmi 
let. Do pouzdra se vložily utržené peníze, papírové podle hod-
noty, mince balené do ruliček a k tomu se vyplnila složenka 
se strukturou platidel, ale i celkový obnos a razítko prodejny. 
Dost často jsem to celé dělal sám, až na tu administrativu. 
A jednou mi řekla, ať to udělám sám celé. Zapřel jsem se, že 
nevím, jak jednotlivé kolonky průvodního lístku vyplnit. Roz-
křikla se na mne dost razantně: „Bože kluku, co vás v tý škole 
učej, to ještě neumíš ve čtvrtý třídě vyplnit složenku?“

Nejsem expert na školství, ale z mých zjištění vychází, že 
touha nynějších osnov nezapomenout ve vzdělání na nic nutí 
děti umět všechno, a ony pak neumí nic. Hluboké znalosti 
poměrně užšího záběru by jistě přinášely lepší výsledek. Po 
revoluci 1989 jsem si naivně myslel, že se vrátíme k systému 
první republiky, v níž absolvent klasického gymnázia bude zase 
opravdu vybaveným intelektuálem znajícím tři čtyři jazyky, 
včetně latiny, o znalosti historie naší i světové nemluvě. Zkuste 
se zeptat dnešního středoškolsky vzdělaného absolventa, zda 
vám poví, kdy byla bitva na Bílé hoře, kdy rusko-japonská 
válka a válka Jihu proti Severu a kdo napsal operu Prodaná 
nevěsta. A to se to gymnázii u nás jen hemží. Vznikají stále 
nová, poptávka rodičů vyvolaná představou mít z potomka 
pána a ne kmána, byť legitimní, je stále slyšena. Jakou kvalitu 
výuky ale může mít nově vzniklé gymnázium? Přitom stu-
dijní obory s rukodělným zaměřením však téměř vymírají. Za 
zmínku stojí i absolutní nepřipravenost našich středních škol 
na silnější populaci, která právě dorostla. Dostat děcko na 
studia byl velký horor letošních přijímaček. Že zaspala naše 
státní správa, tedy Ministerstvo školství už před deseti a více 
lety, je evidentní. A řešení následků této chyby stojí naši spo-
lečnost nemalé náklady, daleko větší, než by stála posloupná 
připravenost. Máme takřka bezplatné školství, jen nevím, jaké 
z pohledu kvality a systematické péče. A ještě o odborném 
školství. To dostalo u nás poprvé pořádně na frak, když teh-
dejší prezident Husák přijal v roce 1975 Helsinský kodex. 
Učňové a průmyslováci začali „nesmět“ pracovat při odborné 
výuce. Budoucí kovář nesměl chytit kobyle kopyto a přitlouci 
podkovu, řezník vzít do ruky kýtu a dranžírák a mlékařka se 
mohla jen dívat, jak se vylévá konev s mlékem. Tento stav trvá 
dodnes a není z něj úniku. Přičteme-li k tomu ještě dnešní 
systém zkoušení přes testy, a ne osobním kontaktem, pak 
z toho vychází rovnice o dvou neznámých. Zkoušející a zkou-
šený se neznají a pedagogický vliv je známka. Bohužel tento 
princip měření úspěšnosti vyučovaného je platný na všech 
stupních našeho školství. Odporuje všem zásadám lidského 
spolužití a je to nešvar podobný obchodování bez podání ruky 
a pohledů do očí.

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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A kde je učeň?

Šel se přihlásit 
na gympl.
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Rok 2021 
z pohledu 

veterinárního 
dozoru

MVDr. ZBYNĚK SEMERÁD,
ústřední ředitel Státní veterinární správy

Před tím, než budeme hodnotit současnou nákazovou si-
tuaci, je namístě se ohlédnout za stavem hlavních sledo-

vaných nákaz v  loňském roce. Jako pozitivní je třeba ozna-
čit také fakt, že se České republice loni podařilo s výjimkou 
statusu země prostě aviární infl uenzy (ptačí chřipky) udržet 
všechny ostatní v  minulosti získané příznivé nákazové sta-
tusy.

Pokud jde o  výše zmíněnou ptačí chřipku, oproti 
roku 2020 došlo v  ČR v  roce 2021 k  výraznému nárůstu 
počtu případů vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI), a to 
jak v  chovech drůbeže, tak u  volně žijících ptáků a  ptáků 
v zajetí. Celkem bylo potvrzeno rekordních 48 ohnisek HPAI 
(47 v  chovech drůbeže a  jedno ohnisko u  ptáků držených 
v zajetí) subtypů H5N8 a v druhém pololetí H5N1, u něhož 
existuje riziko přenosu na člověka. Utraceno v  ohniscích 
muselo být více než 330 000 kusů drůbeže a dalších ptáků. 
V případě, že by k rychlé likvidaci ohnisek a přijetí mimořád-
ných veterinárních opatření v uzavřených pásmech okolo nich 
nedošlo, byly by ekonomické škody mnohem větší. V loňském 
roce se podobně jako v roce 2020 na našem území naopak 
nevyskytlo ani jediné ohnisko Newcastleské choroby drůbeže.

Vzhledem ke zhoršující se nákazové situaci zejména 
v Polsku a Německu a s tím spojeným rostoucím rizikem zavle-
čení afrického moru prasat (AMP) do ČR byla v listopadu 
2020 v části Ústeckého a Libereckého kraje vymezena oblast 
s intenzivním odlovem prasat divokých. Tato oblast se v závěru 
listopadu 2021 rozšířila podél celé hranice s  Polskem na 
území dalších čtyř krajů. V období 16. 11. 2020 – 31. 12. 2021

bylo v celé oblasti s  intenzivním odlovem uloveno a vyšet-
řeno více než 8000 prasat, všechna vyšetření byla AMP 
negativní. V rámci celoplošného monitoringu bylo vyšetřeno 
v celé ČR více než 2200 uhynulých prasat divokých a také 
3500 domácích prasat. Opět ve všech případech s  nega-
tivním výsledkem. 

Loni pokračovaly také programy pro tlumení a eradi-
kaci některých nákaz. Jednalo se například o Národní pro-
gram pro tlumení salmonel v chovech drůbeže. Pozornost 
byla věnována také onemocněním, která mohou být přená-
šena krev sajícím hmyzem a u kterých mohou být zvířata 
významným rezervoárem. V chovech skotu, ovcí a koz byly 
v indikovaných případech odebrány vzorky na Q horečku. 
U koní bylo v roce 2021 opětovně prováděno plošné sledování 
výskytu protilátek proti západonilské horečce, která se ojedi-
něle v ČR vyskytuje i u lidí. Z celkového počtu 844 vyšetře-
ných koní byl pozitivní sérologický výsledek zjištěn u 21 koní.

V loňském roce probíhal pasivní monitoring u zajíců na 
další nebezpečnou nákazu – tularemii. Z celkového počtu 
34 zajíců byla tularemie potvrzena u čtyř.

Nebezpečným parazitem pro člověka je Trichinella spp. 
Rizikové může být zejména maso prasat divokých, v němž se 
mohou vyskytovat vývojová stadia tohoto parazita. Proto je 
v ČR prováděno povinné vyšetřování všech ulovených prasat 
divokých na přítomnost vývojových stadií trichinel. Za rok 
2021 byly zjištěny dva pozitivní případy, u prasat divokých 
dovezených do České republiky z Polska.

Přestože má ČR od roku 2004 status státu prostého 
vztekliny, riziko rozšíření nákazy na naše území stále exis-
tuje, zejména vzhledem k nákazové situaci v Polsku. Proto 
pokračuje monitoring, v jehož rámci jsou vyšetřována volně 
žijící vnímavá zvířata (především lišky). V roce 2021 bylo 
vyšetřeno více než 2932 zvířat, z toho 2758 lišek, všechna 
vyšetření byla negativní. Při této příležitosti je dobré připo-
menout, že v ČR je nadále povinná vakcinace psů starších tří 
měsíců a také platí pro chovatele povinnost předvést zvíře, 
které poranilo člověka, ke klinickému vyšetření veterinárním 
lékařem, a to bezprostředně po poranění a pátý den po pora-
nění. V roce 2021 bylo takto vyšetřeno celkem 1733 zvířat, 
přičemž nebyl zjištěn žádný případ onemocnění vzteklinou.

Fungování SVS stejně tak jako celé společnosti v loň-
ském roce silně zkomplikovala epidemie nákazy covid-19. 
Mimořádná situace se projevila i v oblasti dozoru nad zdra-
votní nezávadností potravin živočišného původu. V průběhu 
celého roku se postupně dostalo z  důvodu koronavirové 
nákazy do izolace zhruba 240 zaměstnanců Státní veterinární 
správy (SVS), meziročně dvojnásobný počet, který odpovídá 
takřka jedné pětině všech zaměstnanců SVS. Dalších více než 
sto pracovníků bylo po nějakou dobu v průběhu roku v karan-
téně po  kontaktu s  nakaženou osobou. Aby snížila riziko 
šíření nákazy mezi zaměstnanci, přizpůsobila SVS v maxi-
mální možné míře pracovní podmínky zaměstnanců korona-
virové pandemii a umožnila jim vykonávat práci z domova. 
Vzhledem k náplni své práce, která spočívá ve vykonávání 
dozorové činnosti v provozech, chovech či na jatkách, však 
54 procent zaměstnanců této možnosti využívat nemohlo.

Zásadní a  dlouhodobou úlohou SVS  je zajištění stá-
lého dozoru na jatkách, a tím zdravotní nezávadnosti masa 
a dalších živočišných produktů na domácím trhu. I v době 
nouzového stavu provádělo veterinární dozor na jatkách 
a zvěřinových závodech v celé ČR více než 400 veterinárních 
lékařů a veterinárních techniků. Ve srovnání s rokem 2020 
byly i díky tomu celkové porážky na českých jatkách na srov-
natelné úrovni. Například u kuřat dokonce rostly.

Počet kontrol v  oblasti potravin živočišného původu 
v loňském roce meziročně navzdory všem komplikacím klesl 

jen velmi mírně (zhruba o 4 procenta). Veterinární inspektoři 
provedli v této oblasti zhruba 39 500 kontrol. V období před 
pandemií byl počet těchto kontrol zhruba o pětinu vyšší.

Pokud srovnáme plánované počty kontrol v  oblasti 
hygieny potravin se skutečně provedenými kontrolami, 
můžeme konstatovat, že v roce 2021 byly plány splněny téměř 
na 81 %. Nejvýraznější pokles provedených kontrol oproti 
kontrolám plánovaným byl zaznamenán v oblasti veřejného 
stravování, tedy restaurací a jídelen. Při plánovaných akcích 
je zpravidla zjišťován menší počet závad než při akcích neplá-
novaných. Neplánované akce jsou obvykle důsledkem dříve 
zjištěných nedostatků a  na základě rizikové analýzy jsou 
zaměřené cíleně na určitý okruh závad. 

Dlouhodobou snahou SVS je zaměřovat se především 
na provozy, v nichž byla v uplynulém období zjištěna poru-
šení legislativy, a  naopak zbytečně nezatěžovat provozy 
dlouhodobě bezproblémově. V rámci dozoru byly kontro-
lovány také potraviny nesoucí značku kvality KLASA. Bylo 
provedeno 65 kontrol. Porušení pravidel pro udělování této 
značky bylo zjištěno v jednom případě. V roce 2021 pokra-
čovala kontrola subjektů podnikajících v režimu EKO-BIO, 
tedy podniků, které produkují potraviny v biokvalitě s ozna-
čením BIO. V rámci těchto kontrol nebylo shledáno porušení 
legislativy v oblasti podmínek pro produkci potravin v režimu 
BIO. Celkem SVS provedla v roce 2021 takto zaměřených 
kontrol 50. 

Nedílnou součástí dozoru je i kontrola veterinárních 
zásilek (zejména produktů, potravin, krmiv a zvířat), které 
opouštějí území ČR. A to jak do jiných členských států, tak 
do třetích zemí. Vzhledem k tomu, že zásilky do třetích zemí 
musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, zásilka 
musí být vždy zkontrolována; těchto kontrol bylo v loňském 
roce 7120. Mezi neplánované kontroly patří i kontroly zásilek 
v místech určení tak, jak je to běžné na základě povinného 
hlášení. Těchto kontrol bylo 5859, včetně kontrol zásilek 
ve spolupráci s Celní správou ČR či Policií ČR. Závada se 
při nich vyskytla ve 156 případech. Posouzeno bylo přes 
74 500 tun zboží a z toho bylo jako nepoživatelné neškodně 
odstraněno přes 18,7 tuny. Uvedená čísla nezahrnují vejce, 
která jsou vykazována v  kusech. Posouzeno bylo téměř 
14,3 milionu kusů vajec a všechna byla propuštěna na trh.

K aktuální nákazové situaci

Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH – World 
Organisation for Animal Health) začátkem června ofi ciál-
ně zveřejnila na svém webu informaci, že Česká republika je 
od 16. května 2022 prostá aviární infl uenzy (ptačí chřipky). 

Tento krok je velmi důležitý pro uvolnění obchodování s drů-
beží a  drůbežími produkty s  takzvanými třetími zeměmi 
(státy, které nejsou členy EU). Zveřejněním na webu WOAH 
je status ofi ciální.

Publikováním článku je informace ofi ciálně přístupná 
všem 182 členským zemím WOAH (dříve OIE). Státní vete-
rinární správa (SVS) v následujících dnech kompetentním 
autoritám všech zemí, které letos ČR ofi ciálně oznámily, že 
v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území omezily 
dovoz drůbeže a drůbežích produktů z ČR, zaslala ofi ciální 
dopisy s touto novou informací. 

SVS věří, že třetí země na tuto informaci rychle zarea-
gují a v krátké době dojde k postupnému uvolňování obchodu 
s  drůbeží, násadovými vejci a  drůbežími produkty. Čeští 
vývozci by se tak mohli vrátit na zahraniční trhy v  takové 
míře, jak tomu bylo před výskytem nákazy.

V letošním roce bylo na území České republiky postupně 
vyhlášeno 10 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. První 
dvě letošní ohniska byla potvrzena 4.  ledna 2022 v malo-
chovech drůbeže v Bojanovicích na Znojemsku a v Blažimi 
na Lounsku. Postupně přibylo 8 dalších ohnisek v chovech, 
která se nacházela jak v neevidovaných malochovech, tak 
v  komerčních chovech. Poslední ohnisko v  obci Plánice 
v okrese Klatovy v Plzeňském kraji bylo potvrzeno 14. dubna 
2022. 

V  boji s  ptačí chřipkou se SVS podílela na záchraně 
genetických rezerv hus na Novohradsku. Úřední veterinární 
lékaři SVS zde během února a března navakcinovali zhruba 
800 hus ve šlechtitelském chovu České husy ve dvou hospo-
dářstvích společnosti Rybářství Nové Hrady na Českobudě-
jovicku proti ptačí chřipce. Následné vyšetření ve Státním 
veterinárním ústavu Praha vyloučilo vysoce patogenní ptačí 
chřipku v odebraných vzorcích. SVS proto počátkem dubna 
2022 ukončila mimořádná veterinární opatření v uvedených 
chovech. To znamenalo, že husy mohly být opět vypuštěny do 
venkovních výběhů chovů a skončila také veškerá omezení 
přemísťování hus do chovů a z chovů. 

Vakcinace plemenných hus
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Provedenou nouzovou vakcinaci lze považovat za jedno-
značný úspěch, jde totiž o geneticky významný a jediný šlech-
titelský chov českých hus v ČR svého druhu. Právě proto SVS 
využila možnosti udělit chovu výjimku a souhlasila s nou-
zovou vakcinací, aby se zamezilo opakovanému zavlečení 
nákazy do chovu. 

Na základě vakcinačního plánu byla provedena vakci-
nace ve dvou dávkách na hospodářstvích v Byňově a v Údolí 
u Nových Hradů u celkem 818 vybraných hus vedených jako 
genetický zdroj. Vakcinace snižuje riziko přenosu infekce, 
chrání před těžkým klinickým průběhem a snižuje množ-
ství vylučovaného viru při onemocnění. Nouzová vakcinace 
se používá u přesně defi nované populace v daném místě po 
určitou dobu a podmínkou je přesná identifi kace jednotlivých 
zvířat. Plošná vakcinace drůbeže proti ptačí chřipce je obecně 
v EU zakázána. Legislativa udělení výjimky umožňuje jen 
v odůvodněných případech, mezi něž patří např. genetické 
rezervy. 

Nejvážnějším současným nákazovým rizikem pro 
Českou republiku zůstává šíření afrického moru prasat 
(AMP) v  sousedním Německu a  Polsku. Nejproblematič-
tější region v Německu představuje příhraniční oblast Sasko 
– Liberecký kraj, kde se v období 4. 5. – 3. 6. 2022 nalezlo 
24 kusů uhynulých pozitivních divokých prasat. Nejbližší 
místo výskytu se nachází pouze ve vzdálenosti 6 km od české 
hranice. Podobná situace je i v sousedním Polsku, kde byl 
zastřelen a  následně pozitivně testován na AMP ulovený 
divočák jen pouhé 4 km od české hranice.

Navíc polské dozorové orgány na začátku června 
nahlásili nové ohnisko u města Valbřich v Dolnoslezském 
vojvodství, kde byly nalezeny 2 kusy uhynulých divočáků. 
Tento nález je jenom 15 km od hranic ČR, avšak větší 

problém představuje, že nejbližší ohniska se v Polsku vysky-
tují cca 50 km od tohoto nálezu a jsou navíc oddělena dálniční 
sítí.

Dalším potvrzením „přeskočení“ nákazy je nový výskyt 
na západě Německa. Koncem května se ve spolkové zemi 
Bádensko-Württembersko (poblíž hranic s Francií) potvr-
dilo ohnisko AMP v  chovu domácích prasat. Jednalo se 
o venkovní ekologický chov domácích prasat s dvojitým oplo-
cením. V chovu se nacházelo 35 kusů výkrmových domácích 
prasat. Alarmující je skutečnost, že nejbližší případy AMP 
u divokých prasat v Německu se vyskytují více než 500 km ve 
východních spolkových zemích. 

Všechny uvedené nálezy potvrzují, že AMP je stále 
v sousedních zemích v blízkosti české hranice na vzestupu. 
Proto v oblasti s intenzivním odlovem na severu ČR moni-
torujeme a vyšetřujeme všechny uhynulé a odlovené divo-
čáky. Zatím jsou všechna vyšetření negativní, ale i přesto 
AMP v  současnosti představuje nejvážnější nákazové 
riziko. 

Pro ČR je prioritou udržení statusu země prosté AMP. 
Proto již přijala některá opatření v příhraničních oblastech 
Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubic-
kého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde byla 
vymezena oblast s  intenzivním odlovem prasat divokých, 
ve které od listopadu 2020 probíhá vyšetřování všech ulove-
ných a nalezených uhynulých nebo sražených kusů. V období 
16. 11. 2020 – 6. 6. 2022 bylo v celé této oblasti uloveno 
a vyšetřeno více než 14 800 prasat, všechna vyšetření byla 
AMP negativní. Další opatření jsou připravena a budou při-
jata v případě zavlečení AMP na naše území v souladu s poho-
tovostním plánem SVS.

 �

Najdete na www.zenodo.org
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s p o l e č n o s t s p o l e č n o s t

Světový den 
bezpečnosti 

potravin
Ing. JINDŘICH FIALKA,

náměstek ministra pro řízení sekce potravinářství, 
Ministerstvo zemědělství ČR

Dne 7. června 2022 jsme oslavili již čtvrtý ročník Světového
dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – 

WFSD), jehož cílem bylo opět přilákat pozornost a  inspiro-
vat k opatřením a akcím pro prevenci, odhalování a zvládání 
rizik souvisejících s potravinami; a přispívat tak k zajišťování 
bezpečných potravin a lidskému zdraví.

Bezpečné potraviny jsou jedním z  nejdůležitějších 
garantů dobrého a kvalitního zdraví. Není-li jídlo bezpečné, 
nemohou lidé těžit z jeho nutriční hodnoty. Nebezpečné potra-
viny jsou naopak příčinou mnoha nemocí a přispívají ke špat-
nému zdravotnímu stavu. Světová zdravotnická organizace 
odhaduje, že více než 600 milionů lidí onemocní a 420 000 zem-
ře každý rok po konzumaci potravin kontaminovaných bak-
teriemi, viry, parazity, toxiny nebo chemickými látkami. 
V nějaké podobě, třeba jen mírně a dočasně, onemocní ali-
mentárními chorobami každoročně na světě každý desátý 
člověk.

Vzhledem k celosvětové zátěži chorobami přenášenými 
potravinami vyhlásilo v roce 2018 Valné shromáždění Orga-
nizace spojených národů (OSN) 7. červen Světovým dnem 

bezpečnosti potravin. Světová zdravotnická organizace 
(WHO) společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO) každoročně spolupracují s členskými státy a dalšími 
příslušnými organizacemi při zvyšování povědomí veřejnosti 
o této důležité problematice, současně se snahou dále celo-
světově zlepšovat bezpečnost potravin a snižovat zátěž způ-
sobenou alimentárními onemocněními. 

Úkolem Světového dne bezpečnosti potravin je pře-
devším seznamovat veřejnost s  problematikou bezpeč-
nosti potravin, demonstrovat, jak předcházet nemocem 
z potravin, zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti 
potravin napříč odvětvími, prvovýrobou, výrobou, prodejci, 
státními a kontrolními organizacemi a spotřebiteli; a hledat 
a podporovat nová řešení a způsoby, jak zajistit větší bezpeč-
nost potravin.

Téma pro rok 2022 – 
„Bezpečnější potraviny, lepší zdraví“

Letošní téma „Bezpečnější potraviny, lepší zdraví“ zdů-
razňuje roli, kterou bezpečné a výživné potraviny hrají při 
zajišťování lidského zdraví a životní pohody. Ať už potraviny 
pěstujeme, zpracováváme, přepravujeme, skladujeme, pro-
dáváme, nakupujeme, připravujeme nebo podáváme, bez-
pečnost potravin je v našich rukou.

Loňské téma „Bezpečné potraviny dnes pro zdravý 
zítřek“ zase zdůraznilo, že výroba a konzumace bezpečných 
potravin přináší okamžité i dlouhodobé výhody pro lidi, pla-
netu a ekonomiku.

Dlouhodobými pilíři kampaně jsou tři okruhy: jednak 
je to rámcový přístup „Jedno zdraví“, který uznává souvis-
lost mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin a životním prostředím. 
Dále je to význam vědy, respektive vývoj spolehlivých testů 
a  nástrojů, protože jak víme, pouhý pohled na jídlo nebo 
jeho vůně není spolehlivým způsobem, jak zjistit, zda je bez-
pečné. Třetím zdůrazňovaným okruhem jsou potravinové 
normy Codex Alimentarius, které pomáhají chránit zdraví 
a usnadňují obchod. Komise FAO/WHO pro Codex Alimen-
tarius sdružuje odborníky obou organizací a pomáhá vytvořit 
vědecké mezinárodní standardy, pokyny a kodexy postupů, 
které pomáhají zajistit bezpečnost a kvalitu potravin.

Na úrovni EU je bezpeč-
nost potravin významnou prio-
ritou. V letošním roce slavíme 
již dvacetileté výročí přijetí 
prvního klíčového dokumentu 
– nařízení (ES) č. 178/2002 ze 

dne 28. ledna 2002, o obecném potravinovém právu (naří-
zení vstoupilo v  platnost dne 21. února 2002). Začátkem

Kategorie mladších dětí (3–6 let): Veronika  (6 let),  práce: 
„Dlaně plné zdraví“, MŠ Herálec

Kategorie starších dětí (7–12 let): Petra  (11 let), práce: 
„Zdravé potraviny, které mám ráda“, ZŠ Bíteš

Gabriela (6 let), práce: „Pomáhám s nakupováním, vařením, 
dáváním potravin do ledničky“, MŠ Žďár nad Sázavou

roku 2002 také vznikl Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(European Food Safety Authority, EFSA), který tak v letošním 
roce rovněž slaví 20 let své existence. Jeho vznik byl jedním 
z kroků k vytvoření komplexního systému zajištění bezpeč-
nosti potravin v EU.

V České republice je bezpečnost potravin vnímána jako 
jedna z vládních priorit, což opakovaně konstatují usnesení 
vlády ke strategii bezpečnosti potravin. V loňském roce byla 
usnesením vlády ČR ze dne 29. března 2021 č. 323 schválena 
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030. Strategii dále 
podrobně rozpracovává Akční plán, schválený vládou ČR dne 
16. března 2022. Pro Ministerstvo zemědělství je téma bez-
pečnosti potravin velmi důležité a neustále se jím zabývá ve 
spolupráci se svými partnery, především Ministerstvem zdra-
votnictví. V rámci úřadu je tato důležitá problematika řešena 
Sekcí potravinářství. Odbor bezpečnosti potravin odpovídá 
za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku; 
a mimo jiné je kontaktním místem pro komunikaci s úřadem 
EFSA. 

Od 1. 7. 2022 budou na základě článku 25 nařízení 
178/2002 o správní radě (MB) úřadu EFSA, který byl změněn 
nařízením (EU) 2019/1381, o transparentnosti a udržitel-
nosti posuzování rizik v potravinovém řetězci v EU, tvořit 
správní radu EFSA zástupci všech členských států, čtyři čle-
nové jako zástupci občanské společnosti a zájmů potravino-
vého řetězce a dva zástupci EK a EP.

Členové a  náhradníci správní rady úřadu EFSA jsou 
jmenováni na základě svých příslušných zkušeností a odbor-
ných znalostí v oblasti práva a politiky potravinového řetězce, 
včetně posuzování rizik, a zároveň by mělo být zajištěno, že 
ve správní radě budou zastoupeny příslušné odborné znalosti 
v oblasti řídicích, administrativních, fi nančních a právních 
záležitostí.

Členem správní rady EFSA za Českou republiku se 
stane Ing. Jindřich Fialka, náměstek sekce potravinářství, 
a jeho alternátem Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bez-
pečnosti potravin. 

Výtvarná soutěž pro děti při příležitosti oslav 
Světového dne bezpečnosti potravin

Jako příspěvek oslav letošního Světového dne bezpeč-
nosti potravin připravilo Informační centrum bezpečnosti 
potravin Ministerstva zemědělství pro děti  ve věkovém 

rozmezí 3 až 12 let výtvarnou soutěž s  názvem  „5 klíčů 
k bezpečnému stravování“. Úkolem dětí bylo výtvarně zná-
zornit potraviny, které považují za zdravé a bezpečné, nebo 
činnost, která se zdravým stravováním a správným zachá-
zením s potravinami souvisí. Děti tak mohly kreslit zdravé 
potraviny, které mají rády; jak pomáhají rodičům při vaření 
a přípravě jídla; jak pomáhají s nakupováním a uskladněním 
potravin; kterým potravinám je nutno se vyhýbat (zkaženým, 
plesnivým potravinám, jedovatým houbám apod.); kde nejra-
ději dětí jedí a s kým (doma u stolu společně s rodiči, ve školní 
jídelně se spolužáky); škůdce potravin, před kterými musíme 
jídlo chránit (potravní moli, mouchy, hlodavci); jak si před 
jídlem pečlivě myjí ruce. Vítězné práce můžete vidět na při-
ložených obrázcích. 

Všechny výsledky výtvarné soutěže byly zveřejněny 
7. června 2022, v  den oslav Světového dne bezpečnosti 
potravin, na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.
cz, na Facebooku a Twitteru Informačního centra bezpečnosti 
potravin. Základní hygienická pravidla pro bezpečnou mani-
pulaci s potravinami zformulovala pro veřejnost do tzv. „Pěti 
klíčů k bezpečnému stravování“ Světová zdravotnická orga-
nizace (WHO). 

 �
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JE ČAS NA

V BILLE

BILLA_GRILLPARTY_180x260.indd   1 15.06.2022   11:37:08

Náš rozhovor 
– na 10 otázek 

odpovídá:

DARIUSZ TOMASZ BATOR, 
jednatel a generální ředitel 

společnosti BILLA, spol. s r. o.

1. Vážený pane generální řediteli, je tomu téměř rok, co jste 
nastoupil do funkce generálního ředitele společnosti BILLA 
v České republice. Jaké byly ty uplynulé měsíce? 

BILLA v České republice byla má další vysněná meta 
v mé profesní kariéře. Inspirovala mě zdejší kultura, která je 
podobná té mé rodné, polské. Byla to nicméně také obrovská 
výzva, ke které jsem měl respekt, a tak k ní přistupuji prak-
ticky dodnes. Přicházel jsem v době končícího covidu, aniž 

bych v té době vlastně tušil, kdy konec covidu nastane a co 
bude pak. Pak bohužel přišel konfl ikt Ruska s Ukrajinou a mé 
ambiciózní plány a cíle dostaly úplně jiný směr. Nacházíme 
se ve velmi složité době. Jako běžní občané bojujeme s jejími 
dopady prakticky každý den. Já se s nimi potýkám dvojmo, 
tedy i  jako generální ředitel obchodního řetězce s potravi-
nami. Není to jednoduché období, ale i tak jsem rád, že jsem 
tuto výzvu přijal.

2. Lze ze současné situace vyjít dobře? Na co se nyní jako spo-
lečnost zaměřujete primárně – na zákazníka, nebo vlastní 
přežití? 

BILLA měla a vždy bude mít zákazníky a své zaměst-
nance na prvním místě a tak je tomu i nyní. Každodenně pra-
cujeme na tom, aby u nás zákazník našel své potraviny za 
příznivou cenu. Aby měl na výběr z brandových produktů 
i produktů našich privátních značek, kterých máme v našem 
portfoliu již 19 a mohou zákazníkovi ušetřit fi nance při jeho 
každodenním nákupu. Naší prioritou je ovšem i přátelské 
prostředí a co nejlepší zákaznický servis, aby se k nám každý 
vracel pro své oblíbené potraviny rád. Snažíme se dělat 
maximum rovněž pro naše zaměstnance, aby jejich pracovní 
podmínky byly pro ně dobré. Od ledna letošního roku BILLA 
přispívá svým zaměstnancům prostřednictvím programu 
„benefi tní cafeterie“ až 12 000 Kč ročně. Od dubna BILLA 
navíc upravila stávající balíček odměňování a zaměstnancům 
na prodejnách zvýšila mzdu v průměru až o 10 %. Benefi tů 
nabízíme celý balík a  samozřejmostí je pro nás i  návazné 
vzdělávání v oboru prostřednictvím nejrůznějších programů 
pro seberealizaci a kariérní růst. V současné době bychom 
mohli mít tendenci propadat do depresí a beznaděje, ale bylo 
by to k ničemu. Můj osobní postoj je být v životě pozitivní, být 
rovný ke všem svým kolegům, stát pragmaticky nohama na 
zemi a z těžkých chvil se učit a posouvat se dále. 

3. Jak bojujete se stávající energetickou krizí? Provoz vašich 
prodejen musí být velmi ekonomicky náročný. Dá se vůbec 
v této době prosperovat?

Válka na Ukrajině otevřela celé Evropě jednu velkou 
Pandořinu skříňku, kterou je závislost našich zemí na ropě 
a plynu. Čelíme tomu opět všichni, ať už my jako běžní spo-
třebitelé, nebo fi rmy operující na českém nebo evropských 
trzích. Stávající situace se jen tak nezmění, nicméně u nás 
více nastartovala proces změn souvisejících s udržitelným 
fungováním. Například za několik týdnů uvedeme plně do 
provozu naši fotovoltaickou elektrárnu v Modleticích, která 
bude plně zásobovat centrální sklad potravin. 

4. Ve vaší odpovědi jste zmínil privátní značky. Je nyní vůbec 
čas na to vyvíjet produkty pod vlastním jménem a investovat 
do nich čas a peníze? Nenahrává doba spíše klasickým bran-
dovým produktům, u  kterých můžete lépe licitovat o  ceně 
a zařazovat je do promo akcí?

Dobu máme opravdu turbulentní a v mnoha směrech 
nepředvídatelnou, nicméně privátní značky u nás v regálech 
mají své nezaměnitelné místo. Jsou důležitou alternativou 
k brandovým produktům z hlediska ceny, ale i srovnatelné 
kvality. My jich nabízíme v portfoliu více než 2000 od zhruba 
250 dodavatelů, z nichž 145 jsou české fi rmy. Obrat našich 
privátních značek dosáhl v loňském roce 22 % a naší ambicí 
je, aby tento podíl i nadále rostl. 

5. Už několikrát jsme zmínili dnešní nelehkou dobu. Jak tato 
doba brzdí, nebo naopak posiluje změny v portfoliu potravin? 

Doba je to opravdu zvláštní a velmi těžce předvídatelná. 
Pokud bychom se podívali více do minulosti, viděli bychom 
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DARIUSZ TOMASZ BATOR (56) 
Pochází z  Polska, kde vystudoval zemědělskou 

a  ekonomickou univerzitu. Na svoji pozici se vypra-
coval během 11leté kariéry, kterou začínal jako vedoucí 
prodejny. Dva roky působil v  Rusku ve společnosti 
X5 Retail Group na pozicích regionálního a následně 
i  generálního ředitele. Dvanáct let působil ve spo-
lečnosti Tesco Polsko, kde byl jako výkonný ředitel 
odpovědný za rozvoj, sortimentní a cenovou politiku 
290 supermarketů. V roce 2014 se stal generálním ředi-
telem Billa Slovenská republika, kde síť supermarketů 
BILLA úspěšně řídil až do března tohoto roku. Od 1. 9. 
2021 ofi ciálně přebral vedení BILLA Česká republika 
a stal se generálním ředitelem společnosti.  �

zákazníka lačného po větším výběru produktů. Byl by senzi-
tivní na cenu a kvalita by v jeho žebříčku hodnot ani zdaleka 
nedosahovala tak vysokých hodnot jako v posledních letech. 
Trend posledních let na štěstí nabral jiný směr a prakticky 
každý z nás se v kontextu potravin, které nakupuje, zajímá 
zejména o jejich kvalitu a původ. Další příčky pak zaujímá 
pochopitelně cena, ale co je velmi zajímavé, také udržitelnost 
se stává pro zákazníky velmi důležitou. 

6. Uvedli jste v tomto kontextu na trh nějaké novinky? 
Ano, právě udržitelnost nám také hýbe trendy v posled-

ních letech. V souvislosti se zdravým životním stylem nám 
roste zájem o tzv. rostlinné produkty, které nevyhledávají jen 
vegetariáni nebo vegani, ale také fl exitariáni nebo vyzna-
vači vyváženého stravování. BILLA proto do svého portfolia 
v minulém roce zařadila například rostlinná mléka a kokosové 
dezerty pod značkou BILLA BIO, produkty bez laktózy pod 
značkou Free a další. V prvním čtvrtletí tohoto roku BILLA 
představila svou vlastní privátní značku rostlinných produktů 
Vegavita, pod kterou zákazníci naleznou například  placičky 
z quinoy se zeleninou, rýžové placičky s tofu a zeleninou nebo 
závitky se zeleninou a tofu. Tento specifi cký sortiment bude 
BILLA rozšiřovat i v tomto roce, ať už v rámci portfolia pri-
vátních značek, nebo prostřednictvím svých dodavatelů.

7. V posledních letech se vám dařilo s privátními značkami 
i v oborových soutěžích. Daří se stále?

Na portfolio našich značek jsme po právu pyšní. Řada 
produktů privátních značek společnosti BILLA letos zabodo-
vala v nezávislých testech dTestu. V letošním ročníku Volby 
spotřebitelů vyhrála naše BILLA BIO švýcarská čokoláda, 
BILLA mini mozzarella a z drogistického zboží například 
náš BILLA toaletní papír. V loňském roce jsme se značkou 
Vocílka vyhráli ocenění Czech Superbrands 2021, na což jsem 
velmi hrdý, protože jde o ryze českou značku masa a masných 

produktů, kterou máme v portfoliu již 10 let a její povědomí je 
srovnatelné s velkými značkami na trhu. 

8. BILLA byla rovněž silná ve věrnostních kampaních pro své 
zákazníky. Jsou vám vaši zákazníci stále věrní? A jaké kam-
paně chystáte?

Jsou a jejich počet roste, což mě velmi těší. Od začátku 
roku jsme odměnili naše zákazníky za jejich věrnost v rámci 
několika kampaní, ať už šlo o akci na nádobí ověřené značky 
Tupperware k uchování čerstvých potravin, prostředky pro 
domácí úklid Leifheit, nebo osušky, deky a ručníky z kolekce 
Disney. V  polovině letních prázdnin představíme další 
kampaň zaměřenou na rodiny s dětmi, ale více vám zatím 
neprozradím.

9. Plánujete i nějaké další aktivity pro zákazníky? Možná 
nejen pro ty věrné.

Plán aktivit pro letošní rok máme opravdu nabitý. S nimi 
se zákazníci seznámí nejen na našich prodejnách, ale i mimo 
ně. Letos jsme se poprvé stali titulárním partnerem Wannado 
Festival Tour 2022, což je festival prezentující různé druhy 
sportů na jednom místě pro rodiny s dětmi. Ti mohou letos 
zavítat na sportoviště do celkem sedmi měst v České repub-
lice, zkusit si vybraný druh sportu se svým dítkem a zjistit, 
jestli by byl pro něj vhodný. Z výčtu bych dále ještě zmínil 
veřejné akce, kterých jsme součástí ve městech, kde oteví-
ráme nové ovocné aleje. 

10. Na závěr, jaké má společnost BILLA plány a vize v dal-
ších letech? 

Česká republika je po Německu a  Rakousku třetím 
„domovským trhem“ skupiny REWE, a je tedy naším cílem 
být stále jedním z top hráčů a zaměstnavatelů na trhu. Proto 
se chceme soustředit i v dalších letech na vytváření vhod-
ného pracovního prostředí pro naše zaměstnance, aby pra-
covali ve vyhovujícím, bezpečném a  zdravém prostředí. 
Zároveň se budeme ještě více soustředit na zákazníky, kteří 
od nás očekávají nabídku služeb na nejvyšší úrovni a širší 
sortiment zaměřený na čerstvé potraviny za příznivou cenu 
hlavně od tuzemských výrobců. V našich plánech hraje důle-
žitou roli také udržitelnost s důrazem na zelené produkty, 
udržitelné energie, dobré životní podmínky zvířat a ochranu 
životního prostředí. A samozřejmě expanze, vstup do světa 
e-commerce, digitalizace… to jsou další cíle, které jsou sou-
částí dlouhodobého strategického plánu, který budeme 
v budoucnu naplňovat.

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Prvního června se v Národním zemědělském muzeu v Pra-
ze sešlo na 170 pozvaných hostů, aby společně oslavili 

Světový den mléka (World Milk Day), kterým mlékárenská 
veřejnost již od roku 1957 každoročně připomíná a oslavuje 
nezastupitelný význam mléka a mléčných výrobků ve výživě, 
ale také jejich roli v  obživě a  zaměstnanosti. Nejprve tomu 
bylo vždy čtvrté úterý v měsíci květnu, v roce 2001 však roz-
hodla Světová organizace pro zemědělství a výživu při Spoje-
ných národech (FAO), že se bude tento svátek po celém světě 
připomínat vždy 1. června, stejně tak jako Mezinárodní den 
dětí. Slavnostní akci zorganizovaly společně Českomorav-
ský svaz mlékárenský, Sekce pro mléko při Potravinářské ko-
moře České republiky, Český komitét Mezinárodní mlékař-
ské federace a Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. 
Záštitu nad letošní akcí převzal ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula. 

V úvodních proslovech vystoupili předseda Českomo-
ravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček, prezidentka 
Potravinářské komory ČR Dana Večeřová a náměstek mini-
stra zemědělství zodpovědný za řízení Sekce potravinářství 
Jindřich Fialka. Ve svých vystoupeních se shodně vyjádřili, 
že mléko je nejen hodnotnou potravinou, ale také velmi cit-
livou světovou komoditou procházející složitými cyklickými 
výkyvy, jejichž vývoj je ovlivňován celou řadou externích fak-
torů, od počasí počínaje až po vývoj makroekonomiky a poli-
tiky konče. V letošním roce je však tento vývoj poznamenán 
válečným konfliktem na Ukrajině a  všemi jeho důsledky 
a dopady projevujícími se v celosvětové ekonomice, hospo-
dářství i v běžném životě, mlékárenství z tohoto nevyjímaje.

Řečníci také uvedli, že poslední dva roky nebyly pro 
prvovýrobce mléka a jeho zpracovatele jednoduché, a podě-
kovali prvovýrobcům a zpracovatelům mléka, jak se doká-
zali vypořádat se složitou pandemickou situací. Po celé 
uvedené období bylo vždy vykoupeno a zpracováno veškeré 
vyprodukované mléko a nedošlo k přerušení ani výpadkům 
v zásobování. Také v dnešní době, kdy se potýkáme s dopady 
ukrajinské krize, stagnací hospodářského růstu, s vysokou 
infl ací, ale rovněž s řešením zpřísňujících environmentálních 
opatření, stojí před sektorem stejná výzva k překlenutí této 
složité situace.

S  klíčovým příspěvkem nazvaným „Mléko a  mléčné 
výrobky – nepostradatelná součást výživy moderního člo-
věka“ předstoupil před účastníky oslav prof. RNDr. Jan 
Krejsek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie a aler-
gologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové a předseda Aka-
demického senátu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

V závěru svého vystoupení shrnul nejvýznamnější bene-
fi ty mléčné stravy pro lidskou populaci. A to zejména prokaza-
telný efekt na zdraví kostí a prevence osteoporózy, zastoupení 
cenných makro- a mikronutrientů, široké výrobkové portfolio 
zaměřené na všechny spotřebitelské skupiny, dětmi a mládeží 
počínaje přes dospělého konzumenta až po seniorskou kate-
gorii konče, ale také nabídku speciálních výrobků, pro kojence, 
batolata, těhotné ženy a kojící matky, osoby s metabolickými 
poruchami apod. Pan profesor dále zdůraznil význam zakysa-
ných mléčných výrobků a funkčních potravin.

Předseda mlékárenského svazu Jiří Kopáček při této pří-
ležitosti zopakoval slavný výrok bývalého britského premiéra 

Oslava mléka 2022
V Y H L Á Š E N Í  V Í T Ě Z Ů  S O U T Ě Ž E  M L É K Á R E N S K Ý  V Ý R O B E K  R O K U

Winstona Churchila z roku 1943: „Není lepší investice pro 
kteroukoli společnost než dávat mléko dětem,“ a vyzval čestné 
hosty ke společnému přípitku mlékem. Účastníci shromáž-
dění při tom pozvedli krabičku s mlékem určenou pro distri-
buci dětem v základních školách.

Hlavním bodem slavnostního programu pak bylo vyhlá-
šení výsledků tradiční české soutěže o Mlékárenské výrobky 
a Novinky roku 2022. V letošním roce se konal již 19. ročník 
této soutěže. Do té letošní přihlásilo 21 výrobců svých 
55 výrobků, přičemž 28 jich také soutěžilo o  ocenění 
„Novinka roku“.

Výrobky byly hodnoceny celkem v 8 kategoriích, a to:
1. Zakysané mléčné nápoje
2. Jogurty a zakysané výrobky
3. Mléčné a tvarohové dezerty
4. Přírodní sýry čerstvé a tvaroh
5. Přírodní sýry měkké (a plísňové)
6. Přírodní sýry polotvrdé a tvrdé
7. Tavené sýry
8. Tvarohové a mléčné pomazánky

Hodnocení za účasti 16 nezávislých porotců proběhlo 
4. května na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. 
Při hodnocení se posuzovala nejenom celková kvalita přihlá-
šených soutěžních vzorků, ale také obchodní rozšířenost na 
trhu, marketingové aktivity směřované na podporu prodeje 
a rovněž správnost označování výrobků dle platné potravi-
nové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produktové, pro-
cesní a obalové inovace, zaměření na specifi ckou cílovou 
skupinu, „nové“ výživové parametry, reformulace, atrakti-
vitu pro spotřebitele a také případný přínos pro životní pro-
středí.

Nejvyšší počet soutěžních výrobků byl v  kategoriích 
jogurtů a  zakysaných výrobků a  mléčných a  tvarohových 
dezertů, výrobci přihlásili také vysoký počet sýrů, které byly 
rozděleny do celkem čtyř kategorií. Za nový trend je letos 
možné označit vysokoproteinové výrobky, ale také výrobky 
s novými typy ochucení určené pro náročné spotřebitele a gur-
mány. Pro český trh je také zcela nový speciální polotekutý 
puding holandského typu označovaný jako Vla. Pokračujícím 
trendem výrobců zůstávají stále reformulace, tedy takové 
úpravy složení výrobků, které odrážejí současné požadavky 
zdravé výživy, např. snižování obsahu cukru, soli, přídatných 
látek či obohacování jinou výživově hodnotnou komponentou. 

A jak soutěž dopadla?

Kategorie Oceněné výrobky Výrobce

Zakysané 
mléčné nápoje

Mlékárenský výrobek roku Zákys z jižních Čech – meruňka AGRO-LA, spol. s r. o.

Finalista Pribináček SPORTÍK Bifi do – jahoda Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

Jogurty 
a zakysané výrobky

Mlékárenský výrobek roku CARTE D´OR Les Desserts 
– Salted Caramel OLMA, a. s.

Finalisté
AGROLA jogurt bílý AGRO-LA, spol. s r. o.
Milko
Řecký jogurt 0 % – vanilka

POLABSKÉ 
MLÉKÁRNY a. s.

Mléčné 
a tvarohové dezerty

Mlékárenský výrobek roku TATRA – MLSNI.SI Vla
vanilková příchuť s jahodami Mlékárna Hlinsko, a. s.

Finalisté
Milko
Tvaroháček kakaový

POLABSKÉ 
MLÉKÁRNY a. s.

Tatra – MLSNI.SI Vla kakaové s višněmi Mlékárna Hlinsko, a. s.

Přírodní sýry 
čerstvé a tvarohy

Mlékárenský výrobek roku Jihočeské žervé MADETA a. s.

Finalisté
Lučina nadýchaná se sušenými rajčaty Savencia Fromage & Dairy 

Czech Republic, a. s.
Choceňský tvaroh jemný Choceňská mlékárna s. r. o.
Jihočeské žervé – pažitka MADETA a. s.

Přírodní sýry 
měkké (a plísňové)

Mlékárenský výrobek roku Sedlčanský Hermelín Originál Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

Finalista Král sýrů Hermelín – mák Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic, a. s.

Přírodní sýry 
polotvrdé a tvrdé

Mlékárenský výrobek roku Gran Moravia MINI Brazzale Moravia a. s.

Finalisté Milko Sýrové tyčky POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.
Zlatá Praha Mlékárna Polná spol. s r. o.

Tavené sýry Mlékárenský výrobek roku Jihočeské Lipno 
se šunkou nejvyšší jakosti MADETA a. s.

Tvarohové 
a mléčné pomazánky Mlékárenský výrobek roku MILKO – Tvarohová Svačinka 

z Poděbrad – paprika
POLABSKÉ 

MLÉKÁRNY a. s.

Výsledky v jednotlivých soutěžních kategoriích
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V  soutěži o  nejlepší novinku roku soutěžilo celkem 
26 výrobků, ze kterých toto ocenění dostalo celkem 12 nových 
a inovovaných výrobků.

Absolutním vítězem v letošní soutěži se stal tradiční sýr 
Sedlčanský Hermelín Originál ze společnosti Savencia Fro-
mage & Dairy Czech Republic, a. s., kterému porotci přidělili 
96,7 bodů z celkových 100 možných.

V  soutěži o  nejlepší novinku roku soutěžilo celkem 
26 výrobků, ze kterých toto ocenění dostalo celkem 12 nových 
a inovovaných výrobků:

Zástupcům mlékáren, jejichž výrobky získaly titul „Mlé-
kárenský výrobek roku 2022“, jsme v malé anketě položili 
otázky související s oceněným výrobkem:

Ondřej Vtípil, 
obchodní a marketingové oddělení AGRO-LA, 

spol. s r. o.

Váš osvěžující Zákys z  jižních 
Čech s meruňkovým ochucením zví-
tězil v letošní soutěži o Mlékárenský 
výrobek roku mezi kysanými nápoji. 
První jeho odlišnost od ostatních 
zakysaných nápojů je skleněný obal, 
ve kterém se výrobek prodává. Je ale 
také jiný svou kvalitou? V čem spo-
čívá úspěch vašich zákysů na trhu?

Agrola – zákys z jižních Čech dodáváme na trh od roku 
2012. Navázali jsme na náš Agrola – jogurt z jižních Čech, 
který vyrábíme od roku 1993. Právem si tento výrobek získal 
místo na trhu, a to právě díky skleněnému obalu a jedinečné 
technologii, kterou je vyráběn. Sklo je atributem naší spo-
lečnosti, nejenom že ho používáme jako obal našich mléčných 
výrobků, ale i v laboratoři hraje sklo důležitou úlohu. A proč 
se zmiňuji o laboratoři? Právě v naší laboratoři se rodí kul-
tury pro naše mléčné výrobky, tedy pro jogurty a zákysy. Pečlivý 

výběr a dohled nad bakteriemi mléčného kvašení dodává našim 
výrobkům jedinečnou chuť a konzistenci. Poměr jednotlivých 
kmenů mikroorganismů je ale tajemstvím úspěchu našich 
výrobků.

Ing. Martin Krystián, 
generální ředitel OLMA a. s.

OLMA v  letošní soutěži zabo-
dovala zejména s  novou exklu-
zivní řadou zakysaných smetan 
se značkou CARTE D´OR – Les 
Desserts a  jejími nevšedními pří-
chutěmi. Vyhrála ostatně verze se 
slaným karamelem. Proč jste se roz-
hodli pro tyto inovace a co můžeme 
ještě dále pod touto vaší novou 
značkou očekávat?

Jsme moc rádi a vážíme si získaného ocenění za Mléká-
renský výrobek roku našeho produktu z nové řady exkluzivních 
smetanových dezertů CARTE D´OR. Jedná se o  zcela výji-
mečný smetanový dezert s dvojitým ochucením v neodolatelné 
chuťové harmonii všech hlavních složek, kterými jsou zaky-
saná smetana smíchaná s jednou dezertní složkou a nahoře 
překrytá druhým lahodným dezertním či ovocným ochucením. 
Po velmi úspěšném loňském uvedení tvarohového dezertu pod 
legendární značkou Míša, který se mimochodem stal taktéž 
Mlékárenským výrobkem roku, jsme připravili další skvělý 
produkt, který bere renomovanou zmrzlinářskou značku do 
světa chlazených mléčných dezertů. OLMA se neustále snaží 
přinášet zákazníkům něco nového, inovativního, založeného 
ovšem na tradičních postupech a hodnotách s důrazem na 
kvalitu, jedinečnost, citlivé vnímání potřeb zákazníka a odpo-
vědnost k přírodě. To jsou hodnoty, které nás s těmito legen-
dárními značkami spojují a  současně umožňují výbornou 
spolupráci na fantastických výrobcích se spoustou nutričních 
a chuťových benefi tů pro zákazníka. Věřím, že spotřebitelé 
nejenom u nás to ocení a dezerty CARTE D´OR si oblíbí, stejně 
jako si téměř okamžitě oblíbili Míšu tvarohový mls. A co se 
týče budoucnosti? Nyní jsme teprve představili řadu CARTE 
D´OR, a jak nás znáte, už samozřejmě pracujeme na dalších 
překvapeních. Co to bude, bych nyní ponechal skryto, abychom 
měli překvapení pro soutěž o Mlékárenský výrobek roku 2023. 
Ale jednu novinku zmíním, na trhu je nově i nanuk Floriánek, 
mladší bráška našeho Floriana. A jak se sluší, je z poctivého 
olmáckého jogurtu. 

Přehled výrobků oceněných diplomem 
Novinka roku 2022

Společnost Oceněná Novinka roku 2022

OLMA, a. s.

CARTE D´OR Les Desserts – 
Salted Caramel
CARTE D´OR Les Desserts – 
Blueberry Cheesecake 
CARTE D´OR Les Desserts – 
Black Cocoa Coconut
High Protein Pudding – Vanilla
High Protein Pudding – Chocolate

Mlékárna 
Hlinsko, a. s.

Tatra – MLSNI.SI Vla 
kakaové s višněmi
Tatra – MLSNI.SI Vla 
vanilková příchuť s jahodami

SAVENCIA 
Fromage & Dairy
Czech Republic, 
a. s.

Pribináček SPORTÍK Bifi do –
vanilka
Pribináček SPORTÍK Bifi do – jahoda
Lučina nadýchaná se sušenými
rajčaty

Bohušovická 
mlékárna a. s. Skyr ostružina – arónie

Lactalis CZ, s. r. o.
Mlékárna Kunín, 
s. r. o.

Mléčná Krupička GRANKO

Absolutní vítěz

Jiří Tvrdík, 
generální ředitel Mlékárna Hlinsko, a. s.

Mlékárna Hlinsko uvedla jako 
první na český trh velmi lahodný 
mléčný dezert, kterým je polotekutý 
puding holandského typu označo-
vaný jako Vla. Proč jste se ve vaší 
mlékárně rozhodli právě pro tento 
produkt a  jak jej přijali spotřebi-
telé? Obě ochucení, které jste měli 
v  soutěži, totiž vanilka s  jahodami 
a kakao s višněmi, jsou chuťově úžasná. Mohou se spotře-
bitelé těšit ještě na další zajímavá ochucení, nebo zůsta-
nete u této jistoty?

V rámci vývoje se v naší společnosti věnujeme vždy něko-
lika výrobkům najednou. Když jsme se rozhodovali, který 
fi nálně pustíme na trh, volba padla na Vla, jelikož nám přišlo 
chuťově nejlépe vyladěné. Podle reakcí spotřebitelů i odborné 
poroty jsme zvolili správně. Výrobní kapacitu máme aktuálně 
plně využitou. Pro tuto chvíli nové příchuťové varianty uvádět 
nebudeme, do budoucna to ale určitě nevylučujeme.

Ing. Jan Teplý, 
ředitel obchodu, 

marketingu a nákupu MADETA a. s.

Společnost MADETA letos zís-
kala dvě prvenství v  soutěži o  Mlé-
kárenský výrobek roku. Tavený 
sýr Lipno, tedy vlajková loď vašich 
tavených sýrů, byl v  tomto případě 
ochucen šunkou nejvyšší jakosti. Je 
to proto, že na výsledné kvalitě vašich 
výrobků nechcete šetřit a že tudíž spo-
třebitelům nabízíte jen to nejlepší? 
Nebojíte se v tomto případě konkurence a ani obchodníků, 
kteří by spíše požadovali jen ty nejlevnější výrobky?

Na kvalitě našich výrobků jsme nikdy nešetřili a nikdy 
nebudeme. A pokud se naskytne ještě něco lepšího, než bylo 
dosud k dispozici, využijeme to tak rychle, jak to jde. Tak 
jsme také začali používat při výrobě tavených sýrů šunku nej-
vyšší jakosti. Pro naše tavené sýry pak samozřejmě platí – 
což bohužel nelze říct o všech ostatních na trhu – že sýr je 
na prvním místě. Respektuji sice, že naše konkurence se ori-
entuje na zákazníky, kteří jsou cenově citlivější nebo kvalitu 
tolik neřeší, my v Madetě ale věříme, že stále existují zákaz-
níci, kteří budou preferovat tavené sýry té nejvyšší kvality. 

Druhým vaším vítězem bylo Jihočeské žervé. 
MADETA je bezesporu jedničkou českého trhu mezi měk-
kými, polotvrdými a tvrdými sýry, teď ale ostatním sýrařům 
ukázala, že umí vyrobit i skvělé sýry čerstvé a tavené, takže 
známý tradiční slogan o tom, že „Nenajdete na světě, sýry 
jako v Madetě“ stále platí. V čem tedy především spočívá 
úspěch jihočeských sýrařů?

Jedním z pravidel Madety už po několik generací je, že 
nevyrábíme nic, co sami nejíme. A lze to aplikovat i tak, že když 
na trhu není, co bychom sami chtěli jíst, vyrobíme si to. Tak 
vzniklo už několik našich výrobků, z poslední doby právě Jiho-
české žervé. Zkrátka jsme nenašli na trhu nic podobného, co by 
bylo tak dobré a v takové kvalitě, která se očekává od výrobků 
z Madety. Tak jsme si udělali vlastní. A jsme nadšení a vděční 
za to, že to ocenila i odborná veřejnost.

Alberto Brazzale, 
člen představenstva Brazzale Moravia a. s. 

Sýr Gran Moravia je z moravské 
Litovle, ale dnes ho už dobře zná 
pomalu celý svět. Mnohokrát se již 
umístil na vítězném místě v soutěži 
o Mlékárenský výrobek roku, letos 
ve verzi Mini, která spotřebitelům 
nabízí jednotlivě balené malé snacky 
tohoto českého „parmazánského“ 
sýra. Můžeme se zeptat na tajemství 

úspěchu této vaší vlajkové lodi, na kterou může být kromě 
vaší společnosti hrdé i celé české mlékárenství, protože 
váš sýr je současně jedním z nejvýznamnějších exportních 
artiklů, které Česká republika nabízí?

Možná je tím tajemstvím, které stojí za úspěchem našeho 
sýru Gran Moravia, harmonické česko-italské spojení oko-
řeněné špetkou svobody. Důvodem, proč jsme přišli do České 
republiky, je vaše vysoce kvalitní mléko a šikovnost všech našich 
českých spolupracovníků. To jsou faktory, které se dokonale 
doplňují s italskou technologií a s naší dlouhou tradicí a zku-
šeností s výrobou tohoto druhu sýru. Samozřejmě bez svobody, 
které se těšíme v posledních třiceti letech, by takové spojení 
nebylo možné, a my jsme opravdu šťastní, že žijeme právě v této 
době, kdy můžeme dělat věci tam, kde se daří nejlépe, bez ome-
zení hranicemi.

Ing. Zdeněk Vybíral, 
manager obchodu a marketingu 
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s.

„Na srdce jsou Poděbrady“ 
říká známý slogan o  vašem městě, 
které se ale kromě lázeňství pyšní 
i  skvělými mléčnými výrobky se 
značkou Milko z  vaší společnosti 
Polabské mlékárny. Už mnoho let 
se specializujete na tvarohy a  tva-
rohové výrobky a  jste v  tomto seg-
mentu také lídrem na českém trhu. 

V  letošní  soutěži o  Mlékárenský výrobek roku získala 
prvenství ve své kategorii Tvarohová pomazánka Svačinka 
s paprikou. Blahopřejeme. Svačinka je vaším tradičním 
výrobkem, vaše společnost je ale hlavně známá svými čet-
nými inovacemi, kterými trvale překvapujete spotřebitel-
skou veřejnost. V čem vidíte úspěch tohoto vašeho určitě 
velmi dobře koncipovaného marketingového přístupu? 
A na co dalšího se můžeme těšit? 

Základní kámen mlékárny v  Poděbradech byl položen 
již v roce 1933. V letošním roce jsme oslavili významné výročí 
30 let naší novodobé historie. 7. 5. 1992 byla založena akciová 
společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. Slogan si dovolíme 
doplnit o pro nás mlékaře z Poděbrad významný dovětek: „Na 
srdce jsou Poděbrady. Pro zdraví je tvaroh.“ Používali jsme ho 
v začátcích prodeje tvarohu a tvarohových dezertů. Byli jsme 
vůbec první mlékárnou, která přivedla na český a slovenský trh 
tvaroh ve vaničce s vysokým obsahem bílkovin (12 g / 100 g),
jejichž součástí jsou i  syrovátkové bílkoviny. Dnes jsme nej-
větším výrobcem tvarohu se  70% podílem na českém trhu. 
Naši značku MILKO zná téměř každý. Po celou třicetiletou 
historii budujeme své jméno založené na poctivosti a profesio-
nálním přístupu ke zpracování mléka. MILKO je lídrem ve 
vývoji a výrobě inovativních mléčných výrobků se zaměřením na 
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čerstvé a zakysané výrobky s velkým množstvím benefi tů zdravé 
výživy. Za poslední tři roky jsme proinvestovali více než mi-
liardu korun, což je náš velký závazek do budoucna. Náš hlavní 
výrobní program jsou tvarohy, tvarohové dezerty a pomazánky. 
Od roku 2014 fermentované výrobky s vysokým obsahem bíl-
kovin Řecký jogurt a Skyr. Naše inovace půjdou i nadále cestou 
moderních trendů a  zdravého životního stylu a  zpracování 
mléka od ekologických zemědělců.

Mgr. Miroslav Maňásek, MBA, 
člen správní rady Savencia Fromage & Dairy 

Czech Republic, a. s.

Sedlčanský Hermelín Ori-
ginál se stal v soutěži o Mlékárenský 
výrobek roku letošním vítězem 
v  kategorii měkkých a  plísňových 
sýrů, a navíc byl oceněn i absolutním 
prvenstvím, když získal nejvíce bodů 
ze všech letos přihlášených 55 vý-
robků. To je velmi dobrá zpráva! 
Mohl byste nám vysvětlit, proč se 
této tradiční značce „Sedlčanský“, která se však již nevy-
rábí v Sedlčanech, tak dobře daří a vlastně ještě lépe ve 
vaší sýrárně Hesov u  Přibyslavi, kam byla výroba sýra 
přesunuta? Je to v lepším mléce, v umu zdejších sýrařů 
z Vysočiny, či zde hrají roli ještě některé další faktory? 
A nekonkurují si nyní dva velcí bratři, totiž Sedlčanský 
Hermelín a Král sýrů, když se vlastně jedná o podobné 
typy sýrů s bílou plísní na povrchu?

Kvalita Sedlčanského Hermelínu v  prvé řadě vychází 
z umění a dovednosti sýrařských mistrů, kteří pracovali mnoho 
let na kontinuálním zlepšování receptury v sedlčanském závodu 
a v tomto ohledu dosáhli mistrovství. Je to ohromná práce a láska, 
kterou do produktu vložili, aby se stal skutečnou národní sýrovou 
specialitou pod značkou „Sedlčanský“, která svým významem 
převyšuje region Sedlčan. O to větší výzva stanula před spo-
lečným transferovým týmem, který měl za úkol tento klenot 
českého sýrařství co nejvěrněji přenést do technologicky daleko 
modernějšího závodu v Hesově, který se na tento transfer velmi 
důkladně připravoval a je ve střední Evropě s kapacitou 24 tisíc 
tun roční produkce unikátní. Musím zde taky podtrhnout fakt, že 
sýrařští mistři ze Sedlčan předali výrobek stejně zkušeným sýrař-
ským mistrům v Hesově, který příští rok oslaví stoleté jubileum od 
svého založení v roce 1923. Již v roce 1924 jsou zde první zmínky 
o výrobě sýrů. Byl to velký úkol, který celý tým zvládnul opravdu 
nad očekávání. Pokud jde o bratra Sedlčanského Hermelínu, 
Krále sýrů, tak ten je velmi specifi cký jak ve svém formátu, tak 
i příchutích. Každý z těchto plísňových sýrů je oblíbený u spo-
třebitelů, a zejména milovníků sýrů s bílou plísní na povrchu, 
a oba významně obohacují naši sýrovou kulturu. Myslím si, že 
se oba sýry vhodně doplňují a přízeň, které se obě značky těší, je 
zasloužená díky neustálým inovacím a péči celého týmu společ-
nosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s.

A pro potěšení všech přítomných mlékařů přednesla 
jako malý dárek šéfredaktorka periodika Prosperita s maga-
zíny Madam Business a Fresh Time paní PhDr. Eva Brixi 
krátkou básničku, kterou speciálně složila k letošní oslavě 
mléka. No posuďte sami, jak se jí její veršování povedlo:

Pravda dobré chuti
Eva Brixi

Kdo má pravdu
To ví čert
Neřídím se ničím
Co se píše
Piju mléko
Mlsám sýry
Ujetá jsem na kefíry
Netloustnu a nehubnu
S dezerty se vyblbnu
Nevěřím
Že máslo, tvaroh, jogurty
Ničí naše aorty
To jen v hlavách poradců
Blbost na druhou se mele
Tvarůžky a romadur
To je bašta
Voní kuchyně i dvůr
Ujídám zvesela i směle
Labužník jsem
Anděl ve tvém těle
V ementálu hledám
Správnou díru
Taky podmáslím se ráda zpiju
Dávno znali naši předci
Co nám svědčí
Média lid nepřesvědčí
O opaku
Já se taky nedám
Nové kousky zdravé energie 
Na Oslavě mléka s vámi hledám
Šlehačka mi dává směr
Začal jahod samosběr. 

Při příležitosti Oslavy mléka vyhlásil tradičně Klub sběratelů kuriozit výsledky anketního hlasování o nejlepší sýrovou 
etiketu roku 2021 s těmito výsledky:

Výrobce Výrobek

1. místo MADETA a. s. MADELAND – plátky, kolekce etiket

2. místo Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a. s. Sedlčanský Hermelín na gril, kolekce krabiček

3. místo POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s. MILKO – Sýrové tyčky

Reportáž a anketu připravil Jiří Kopáček  �

Mlékárenský výrobek roku 2022 – záběry z předávání diplomů
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Dny chleba 
Pardubice – 

Chléb roku 2022

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, emeritní ředitel
Svazu pekařů a cukrářů v České republice, z. s.

Přes 350 odborníků z  pekárenského oboru se ve středu 
8. června setkalo ve  městě potravinářů Pardubicích na 

již 28. ročníku Dnů chleba. Součástí největší pekařské akce 
v zemi, která se konala v prostorách výstaviště Ideon, byl za-
hajovací ceremoniál, velká výstava technologií, strojů a suro-
vin pro pekárny, odborný seminář s panelovou diskuzí a ga-
lavečer s  vyhlášením výsledků národní soutěže Chléb roku 
2022. Cílem letošních Dnů chleba bylo v nestandardní době 
dramaticky rostoucích nákladů pekařům zprostředkovat se-
tkání a výměnu informací mezi manažery z oboru, nabídnout 
pekařům novinky z  oblasti strojního vybavení, technologií, 
inovací a ocenit výrobce nejlepšího českého chleba. 

Zahajovací ceremoniál

Primátor města Pardubice zahajuje Dny chleba 2022

Akci uspořádal Svaz pekařů a cukrářů v ČR, z. s., pro-
střednictvím své servisní organizace Pekař a cukrář s. r. o., 
za podpory strategického partnera společnosti Tesco Stores 
ČR a. s. a dlouholetých patronů akce fi rem Pfahnl Back-
mittel, spol. s r. o., J 4 s. r. o. a SPŠ potravinářství a služeb 
Pardubice. 

Zahajovací ceremoniál

Zahajovacího ceremoniálu v hlavním sále se zúčastnila 
řada významných hostů. Přivítal je předseda představenstva 
Svazu Petr Křivka, který vyzdvihl pozitivní význam setkání 
pekařů a soutěžení o kvalitu chleba. Akci svojí účastí podpořil 
náměstek ministra zemědělství ČR Jindřich Fialka, ústřední 
ředitel SZPI Martin Klanica, zástupkyně strategického part-
nera Tesco Lucie Loučková a další významní hosté.

Svěcení chleba kardinálem

Akt svěcení chleba – „Božího daru“ celebroval a bib-
lické postřehy o významu chleba zmínil arcibiskup pražský 
a primas český Dominik Duka. Dny chleba 2022 slavnostně 
zahájil primátor Pardubic Martin Charvát. K slavnostnímu 
vyznění zahajovacího ceremoniálu, který měl reprezentativní 
a důstojný ráz, přispěla vedle zdravic hostů moderátorka Par-
dubického rozhlasu Petra Beránková, trubači z pardubické 
konzervatoře a zpěvák státní hymny a písně „Ten chléb je můj 
i tvůj“ Jakub Kubín.                                                          

Zdravice představitele pekařského cechu

Petr Křivka, nový předseda představenstva SPaC ČR, ve 
svém projevu mimo jiné zmínil: 

„Tato slavnost chleba se oprávněně stala prestižní akcí 
a největším setkáním pekařských odborníků v České republice, 

za což patří velký dík ‚otcům zakladatelům‘ i organizátorům, 
kteří pokračují v tradici.

Jsem velmi hrdý na české pekaře, protože nabídka chle-
bového sortimentu v našich obchodech je jedna z nejlepších 
v Evropě i na světě, každý, kdo vycestuje do zahraničí, postrádá 
po pár dnech dobrý český chléb.

Význam chleba, základní lidské potraviny, nabývá na 
důležitosti zejména dnes, kdy válečný stav mění lidské priority 
a potřeby, obilí a produkty z něj získávají na důležitosti, kterou 
oprávněně měly v dobách minulých.

Pekárny mají dnes velké problémy, dramaticky jim rostou 
náklady, stoupají ceny mouky, energií a PHM do před rokem 
naprosto nemyslitelných výšek, chybí zaměstnanci, roste obava 
a nejistota.

Neobejdou se bez pomoci státu: ten by měl zajistit, aby po 
sklizni zůstal v naší zemi dostatek kvalitní potravinářské pše-
nice a žita, aby měly pekárny k dispozici zemní plyn na ohřev 
pecí a PHM na rozvoz výrobků – a to za ceny, které mají k dis-
pozici i pekárny v sousedních státech.

Každá krize má i svá pozitiva: spotřebitelé si nyní více 
uvědomují, jaká je reálná hodnota chleba, který byl dříve pova-
žován za samozřejmost, levnou potravinu, komoditu – věřím, 
že si jej budou nyní více vážit a akceptovat vyšší cenu za kva-
litní chléb. 

Vážení, chléb je zázrak z  mouky a  vody, slavnost Dny 
chleba Pardubice rozvíjí tradici kvalitního českého chleba, 
chraňme si naše ,rodinné stříbro‘ – dobrý český chléb i  do 
budoucna!“

Výstava dodavatelů

Výstava dodavatelů strojů, technologií, surovin a zejména 
inovačních výrobků pro pekaře a cukráře se uskutečnila v pří-
zemní hale výstaviště Ideon. Letos se v Pardubicích jednalo 
o největší kontraktační výstavu pekárenského oboru. Zúčast-
nilo se jí 25 dodavatelských fi rem a dalších spoluvystavovatelů. 
Dodavatelé nabídli pekařům řadu novinek jak z oblasti strojně-
-technologického vybavení pekáren, surovin a směsí pro ino-
vaci sortimentu chleba a pekařských výrobků, tak z oblasti 
služeb. Na výstavě se objevila celá řada inovačních výrobků 
chlebového sortimentu, což je velmi důležitý signál pro trh. 
Pekaři by se neměli nechat tlačit trhem do levných produktů, 
ale nabízet novinky, kde se nabízí větší fi nanční zhodnocení. 

U  strojírenských technologií se soustřeďoval zájem 
pekařů zejména o zařízení a technologie, které ušetří pracovní 
sílu. Vystavovatelé i manažeři z pekáren odjížděli spokojeni, 
takže věříme, že se uskutečnily či rozjednaly dobré obchody.  

Petr Křivka při projevu

Fanfáry trubačů

Nabídka inovací fi rmy Pfahnl
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Odborný seminář 

Nedílnou součástí Dnů chleba je každoročně odborný 
seminář. Uskutečnil se v hlavním sále, kde moderní audio-
vizuální technika umožňuje kvalitní přenos obrazu i  zvu-
ku. 

Seminář zahájil výkonný ředitel SPaC Bohumil Hla-
vatý, který představil novou „tvář“ oborového časopisu Pekař 
Cukrář.

Zástupce společnosti Tesco Ladislav Lázňovský infor-
moval o změnách chování zákazníků v době silné infl ace. 
Miroslav Lipavský z fi rmy Pfahnl vybídl pekárny k větší ino-
vační aktivitě. Antonín Dostál z J 4 představil alternativy lev-
nějšího vytápění pecí. Miroslav Ryba ze společnosti IREKS 
prezentoval produktové novinky společnosti.

Nové pece od J 4Bio pecen se záparou

Čtyřklíček

Dědův krajíc

Chléb Vitaminerál Nová tvář časopisu

Novinkou letošního roku byla panelová diskuze k aktu-
ální situaci na trhu a nových trendech v oboru. Byla diskuto-
vána důležitá témata, která ovlivňují situaci v pekárnách: Které 
vstupy zdražily nejvíce a o kolik? Je ohrožen dostatek pšenice pro 
mlynáře a pekaře? Lze se v pekárnách obejít bez zemního plynu? 
Měl by stát a vláda ČR více pomáhat potravinářům? Jak reagují 
zákazníci na zvyšující se ceny pečiva a kde je jejich strop?

V diskuzi vystoupila zástupkyně Potravinářské komory 
Dana Gabrovská a předseda Svazu průmyslových mlýnů ČR 
Pavel Hrdina.

Výstupy z panelové diskuze mohou být užitečné a pří-
nosné pro podnikatelské aktivity pekáren.

Národní soutěž Chléb roku 2022

V Pardubicích se letos utkalo v pěti kategoriích celkem 
80 soutěžních chlebů od desítek pekařských fi rem z celé ČR. 
Vlastní hodnocení proběhlo v SPŠPaS Pardubice, v Ideonu 
byla připravena výstavka všech soutěžních vzorků k posou-
zení a ochutnávce VIP hostů a návštěvníků akce.

Soutěžní kategorie:                             
●   Chléb roku 900–1200 g – klasický pšeničnožitný či žitno-

pšeničný chléb (velký konzumní)
●   Chléb roku 500–800 g – klasický pšeničnožitný či žitno-

pšeničný chléb (malý konzumní)
●   Chléb bez hranic – volná kategorie speciálních druhů 

chleba
●   Novinka roku – inovativní či významně zdokonalený 

chléb s účastí pekáren i společností, jež chléb vyvinuly
●   Chléb mladých – zpětná vazba pro pekárny o vývoji 

chuťových preferencí mladé generace

VIP hosté u chlebové výstavky

Způsob hodnocení chleba

Soutěžní chleby hodnotilo 20 certifikovaných komi-
sařů – zkušených pekařských odborníků. V propracovaném 
100bodovém schématu hodnocení komisaři posuzovali sen-
zorické parametry chleba: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, 
střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení nejdůleži-
tější. Vítěze v kategorii Chléb mladých vybrali studenti par-
dubické průmyslovky. Hodnocení soutěžních vzorků bylo 
dvoukolové, kdy v 1. kole bylo vybráno pět fi nalistů každé 
kategorie a v 2. kole všichni komisaři vybrali vítěze a určili 

další pořadí do 5. místa. Vítězové jednotlivých kategorií sou-
těže získali oprávnění využívat ochrannou známku Chléb 
roku 2022, chleby umístěné na 2. až 5. místě ochrannou 
známku „Chléb vynikající kvality“. 

Výsledky národní soutěže                                                        

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny ve středu 
8. června od 18 hodin v hlavním sále výstaviště Ideon. Před-
seda představenstva Svazu Petr Křivka a  výkonný ředitel 
Bohumil Hlavatý poblahopřáli před pódiem vítězům a oce-
něným fi rmám a předali příslušné trofeje, šeky na fi nanční 
odměny a diplomy. Po vyhlášení výsledků národní soutěže 
Chléb roku byl zahájen společenský galavečer. Nejcennější na 
celém večeru bylo osobní setkávání kolegů a přátel z pekařské 
branže, které všem citelně chybělo v dlouhém období epidemie 
koronaviru.

                            
Kategorie CHLÉB ROKU 900–1200 g 
Vítězové:
BEAS – pekárna Choustníkovo Hradiště
Pekárna Zelená louka (Penam) 
Chléb vynikající kvality: 
BENEA Benešov
ENPEKA Žďár nad Sázavou
BEAS – pekárna Lično
 
Kategorie CHLÉB ROKU 500–800 g   
Vítěz: Pekárna Racek Přerov
Chléb vynikající kvality:
United Bakeries – pekárna Plzeň

Komisaři soutěže

Vyhlášení výsledků
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PENAM – pekárna Olomouc
BEAS – pekárna Lično
PEK GROUP – pekárna Rumburk

Kategorie CHLÉB BEZ HRANIC   
Vítěz: UNITED BAKERIES, a. s. – JZM Praha 
Chléb vynikající kvality: 
Pekárna Zelená louka
ADÉLKA Pelhřimov
BEAS – pekárna Choustníkovo Hradiště
PECUD – pekárna Žandov

Kategorie NOVINKA ROKU 
Vítěz: NOPEK – pekárna Hrušová 
2. místo: BEAS – Choustníkovo Hradiště
3. místo: Lesaffre Česko

Kategorie CHLÉB MLADÝCH 
Vítěz: PEK GROUP – pekárna Znojmo  

Strategickým partnerem akce byla již třináctým rokem 
společnost Tesco Stores ČR a. s., která zařadí do sítě svých 
prodejen všechny chleby oceněné v  soutěži. Závěrem je 
možné sportovně konstatovat: „Sláva vítězům, čest pora-
ženým“ – všichni svým dílem přispěli ke zvýšení kvality a pro-
pagace českého chleba.

Slavnostní galavečer

Po vyhlášení výsledků národní soutěže připravili organi-
zátoři pro účastníky akce slavnostní galavečer s rautem a kul-
turním programem.

Zástupci oceněných pekáren tak mohli přijímat gratu-
lace a oslavit úspěch v soutěži. Pro ostatní hosty večera zde 
byla vhodná příležitost uvolnit se z každodenních starostí 
ve fi rmě, podiskutovat při vínku s kolegy z branže a nabrat 
nových sil.

Vítězný chléb z Přerova 

Zakončení galavečera

Novinka roku – oceněné fi rmy

Chlebová statistika

●   V ČR je okolo 600 pekáren, ročně vyrobí 250 tis. tun 
chleba, téměř 1 mil. ks denně!

●   Průměrná spotřeba chleba v ČR se ustálila na 40 kg/
osobu a rok, před rokem 1989 byla přes 50 kg!

●   Dodavatelská cena 1 kg chleba z pekáren je dle ČSÚ 
v květnu 2022 20,37 Kč, většina výrobců vyrábí chléb se 
ztrátou! 

●   Spotřebitelská cena 1 kg chleba je dle ČSÚ v květnu 
2022 35,15 Kč, obchod má při prodeji vysokou mar-
ži!

●   Cena chleba je dle Eurostatu v ČR 5. nejnižší v EU, lev-
nější než v Česku je pouze na Balkáně!

●   Ročně utratí průměrný Čech za chléb cca 1400 Kč – 
měsíčně okolo 120 Kč!

Letošní vývoj nákladů a ceny chleba

●   Pekárnám dramaticky stoupají vstupní náklady: radi-
kálně stoupla cena mouky, ceny energií, rostou ceny 
PHM, nutná kompenzace mezd zaměstnancům, zvýšily 
se ceny obalů a služeb!

●   Meziroční nárůst nákladů pekáren byl v 3/2022 +75 %, 
zvýšení cen pekařských výrobků pouze +30 %!

●   Velké nebezpečí pro pekárny může být nedostatek obilí 
(vývoz) a zajištění dodávek zemního plynu!

●   Cena chleba v  obchodech stoupá. Názor pekařů: Na 
dobrém chlebu by se nemělo šetřit. Vysoká kvalita vyža-
duje odpovídající cenu chleba!

Český chléb – zázrak z mouky a vody
            
Letošní 28. ročník největší pekařské akce v zemi Dny 

chleba Pardubice byl úspěšný, o  čemž svědčí nejen hojná 
účast na akci i v soutěži, ale i pozitivní ohlasy účastníků akce. 

Dny chleba se od skromných začátků vyprofilovaly 
v prestižní akci, staly se místem setkávání odborníků, výměny 
zkušeností a hledání cest a způsobů, jak vyrobit a nabídnout 
spotřebiteli co nejkvalitnější chléb a další pekařské výrobky. 
Věříme, že tato prestižní pekařská akce bude úspěšně pokra-
čovat i v dalších letech.                                               

Vedení Svazu velmi děkuje všem partnerům, spon-
zorům, pardubické škole, organizátorům i  soutěžním 
pekárnám národní soutěže Chléb roku za podporu Dnů 
chleba a těší se společně na další, již 29. ročník v Pardubi-
cích v roce 2023. �

navštivte 
potravinářské pavilony T1 a B4
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Jedlé květy
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 

Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,
Katedra gastronomie a hotelnictví, 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Tisíciletá tradice

Věděli jste, že brokolice, květák a  artyčoky jsou všechno 
květiny? Že koření šafrán je tyčinka z  květu krokusu? 

A že kapary jsou neotevřená poupata keře původem ze Stře-
domoří a Asie?

V Číně a Japonsku se některé květy (např. kamélie, lotus 
a chryzantémy) pojídají již tisíce let. Jedlé květy znali také staří 
Řekové a Indové. V Evropě se tento zvyk rozmohl přes krá-
lovské a šlechtické tabule, pak ale nastalo na dlouhou dobu 
ticho a k tomuto pradávnému zvyku se vracíme až dnes. Fakt, 
že si z květů rostlin tradičně připravujeme čaje, nikoho neza-
razí, ale proč bychom je nemohli i pojídat? Doba postoupila 
a dnes se již dokonce prodávají balené živé květy určené ke kon-
zumaci hned vedle čerstvé zeleniny. Nejde jen o jakousi módu, 
ale skutečně o vrchol v kulinářství, respektive gastronomii.

Které květy jsou jedovaté?

Co nesmí na talíř
Některé květy jsou jedovaté a  neměly by se jíst, ani 

se jich dotýkat. Jejich požití způsobuje zvracení a  bolesti 
žaludku. Mezi ně patří květy některých druhů šalvěje, konva-
linek, verbeny, hrachoru, lobelek, oleandru, azalek, kvetou-
cího tabáku, máku setého, magnólie, rododendronů, kaly, 
ocúnů, náprstníku, anturia, durmanu a květy některých ori-
entálních květin. 

Pryskyřníkovité rostliny jsou toxickou čeledí, které je 
dobré se vyhnout zcela. Řadíme sem sasanky, pryskyřníky, 
blatouchy, orseje, hlaváčky, orlíčky, čemeřice, plaménky (Cle-
matis), talovíny, koniklece, žluťuchy, oměje, jaterníky, ost-
rožky (stračka) či upolíny. Ty všechny jsou toxické, některé 
dokonce prudce jedovaté (oměj, hlaváček).

Mírně jedovaté jsou také jarní květy – bledule, sněženky, 
narcisy, ladoňky, ladoníky, puškinie, hyacinty, amarylky, 
hvězdníky, modřence či snědky.

Pozornost je nutné věnovat rostlinám, které mají jedlé 
plody, avšak jejich květy mohou být jedovaté! Vyhněte se 
květům bolehlavu skvrnitého, alpské růže, olověnce, kosatce, 

hortenzie, bolševníku obrovského, turanu, náprstníku, bar-
vínkovce, pryskyřníku, astry, bršlice kozí nohy (ačkoliv listy 
jsou jedlé a vynikající), kokardy, květu rajčete.

Pozor na alergie
Astmatici mohou také dostat své astmatické záchvaty 

konzumací určitých květin, které jsou běžně jedlé. Jedná se 
např. o měsíček, čekanku, chryzantému, sedmikrásku a ang-
lickou sedmikrásku. Lidé podávající tyto květiny by měli být 
ve střehu před možnou alergickou reakcí svých hostů.

Je dobré vyzkoušet, zda nejsme na konkrétní květy 
alergičtí, a u malých dětí musíme být s experimentováním 
obzvláště opatrní, snadno mohou reagovat např. nepří-
jemnou vyrážkou, léčba pak není ničím příjemným. 

1. Pravidla pro použití jedlých květů

Problematika uvádění květů rostlin na trh není na úrovni 
EU komplexně upravená. Květy některých konkrétních 
druhů rostlin, které je zakázáno používat při výrobě potravin, 
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy 
a složení potravin, v příloze č. 2 bodu 1. Použití květů přesně 
vymezených druhů rostlin do čajů např. uvádí příloha č. 2 
vyhlášky č. 330/1997 Sb., ale i zde je použití květů některých 
druhů omezeno jen na určitý podíl ve výsledné směsi. Použití 
syrových květů do potravin není v ČR dosud příliš rozšířené 
a v určitých případech v tom lze spatřovat i nezanedbatelná 
zdravotní rizika (použití nejedlých druhů, květů neznámých 
rostlin, dekorativních květin ošetřených pesticidy atd.).

V případě, že květy zamýšlené k lidské spotřebě nejsou 
považovány za nové potraviny ve smyslu nařízení (EU)

Květoslava Šustová Pavla Burešová

Květy pampelišek a sedmikrásek lze dobře využít k dekoraci 
kopřivové polévky. Stejně tak lze použít barevné květy primulek. 
 Foto: Šustová, 2022

č. 2015/2283, jedná se o „běžnou potravinu“ ve smyslu defi -
nice potraviny dle ustanovení čl. 2 nařízení (ES) č. 178/2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového 
práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. V každém 
případě musí být potravina bezpečná a za její soulad s práv-
ními předpisy při uvádění do oběhu nese odpovědnost provo-
zovatel potravinářského podniku. Nařízení (ES) č. 396/2005 
upravuje maximální rezidua pesticidů, mimo jiné i pro jedlé 
květy (kód 0256080). Pro konzumaci lze tedy používat jen 
květy s obsahem reziduí cizorodých látek nepřekračujících 
povolené limity.
●   Zcela zásadní a  velmi důležitá je především správná 

identifikace jedlých květů. Pracujte jen s  rostlinami, 
které bezpečně znáte!

●   Přesně určete květinu a jezte pouze jedlé květiny a jedlé 
části těchto květin!

●   Používejte květiny, které jsou pěstovány bez použití pes-
ticidů. 

●   Pozor na možné alergické reakce, proto zavádějte kon-
zumaci jednotlivých druhů květin do stravy pomalu. 

●   Některé druhy jedlých květů jsou hůře stravitelné. 
Vždy pamatujte na to, abyste ve svých receptech použí-
vali květiny střídmě kvůli trávicím komplikacím, které 
mohou nastat při konzumaci většího množství. 

●   Zásadně nepoužívejte nejedlé květy ani k dekoraci např. 
dortů, dezertů a  dalších pokrmů a  nápojů. Bohužel 
i s  tímto jevem se můžeme velice často na sociálních 
sítích setkat. Je třeba mít na zřeteli, že na talíř k pokrmu 
můžeme servírovat, i za účelem pouze ozdobným, jen 
jedlé květy!

1. 1. Jedlé, ale ne zcela
Mějte na paměti, že ne vždy jsou všechny části květin 

jedlé. Například zimolez a fi alky jsou jedlé  celé, avšak růže, 
měsíčky, tulipány, chryzantémy a  juka mají jedlé pouze 
okvětní lístky. U těchto květin použijte na vaření jen lupínky, 
zbytek rostliny zlikvidujte. 

Růže, karafi áty, anglické sedmikrásky, měsíček lékařský 
a chryzantémy mají na spodní části okvětních lístků bílou 
plochu, kde se připojují ke stonku. Tuto část z nich odstraňte, 
protože má nepříjemnou hořkou chuť.

2. Které květy jsou jedlé 
a kam se na sběr květů vydat? 

Mnoho druhů jedlých květů můžete pěstovat přímo 
na zahradě nebo na balkonu v  květináči nebo v  truhlí-
cích. Pro další květy se můžete vypravit na louku nebo 
do lesa. 

Květy sbírejte nejlépe brzy ráno nebo dopoledne, kdy 
jsou rozvité, čerstvější a ještě vlhké od rosy. Pro květy do pří-
rody vyrazte nejlépe s košíkem a nůžkami. Dávejte pozor, 
abyste rostliny při sběru nepolámali či nepomačkali. Nůž-
kami je střihejte opatrně, abyste květy nepoškodili třeba kvůli 
příliš tuhým stonkům. Doma květy nejlépe hned použijte, ale 
mnohé druhy lze zabalit opatrně do ubrousku navlhčeného 
vodou, který dejte do krabičky a uložte dolů do lednice. Takto 
zůstanou čerstvé i několik dnů. 

Při výběru sběrného místa vynechte rostliny v  blíz-
kosti silnic a znečištěných oblastí. Vždy také zkontrolujte, 
zda nejsou květy poškozené nebo napadené škůdci. Vyhý-
bejte se místům, kde se používají různé chemické zemědělské 
postřiky. Není vhodný ani sběr květů na městských sídlištích 
pro riziko související s venčením psů.

Vybrané květy vybírejte rozvité, co nejhezčí. Nepouží-
vejte květiny s ovadlými lístky, vybledlé či uzavřené květy. 

Jedlé květy jako pozdrav jara – primulky, macešky, anglické 
sedmikrásky Bellis perennis Foto: Šustová, 2022

Jedlé květy pažitky obsahující česnekové silice mají příjemnou 
chuť. 
 Foto: Šustová, 2022

Fuchsie mají jedlé květy, bobule i listy. 
 Foto: Šustová, 2022
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Jetel nachový neboli jetel inkarnát má květy s jemnou a sladkou 
chutí s nádechem fazolové. 
 Foto: Šustová, 2022

 Smetánka lékařská (pampeliška) má v gastronomii široké vyu-
žití.  Foto: Šustová, 2022

Květy mohou být nedozrálé a přezrálé, takové jsou ale v chuti 
hořké nebo trpké. Při samotné konzumaci nejezte prašníky, 
tyčinky ani pestíky, ty předtím odstraňte.

Nepoužívejte květy běžně kupované v  květinářských 
prodejnách, protože ty jsou ve velké většině ošetřovány růz-
nými přípravky, které mohou být pro člověka při konzumaci 
toxické. V obchodních řetězcích už dnes můžeme narazit na 
jedlé květiny prodávané přímo k tomuto účelu, ale ani zde 
nekupujte běžné rostliny určené pouze k dekoraci do vázy, 
nikoliv k dekoraci jídel. Jedlé květy najdete prodávané v sekci 
s potravinami, nikoli v oddělení květin. V závislosti na ročním 
období můžete mít také štěstí na místním farmářském 
trhu.

Snadnější je sehnat sušené jedlé květiny, zejména 
online. Běžně např. můžete tímto způsobem objednat 
ibišek a  levanduli. Sušené květy se někdy nejprve namá-
čejí do vody nebo lihového roztoku k získání aromatických 
látek.

2.1. Plané rostliny
Mezi planými rostlinami najdeme s jedlými květy např. 

sedmikrásky, kopretiny řimbaby, fi alky a violky trojbarevné, 
pampelišky, podběly, chrpy, čekanky, prvosenky jarní, jetele 
luční i nachové.

2.2. Chutná kvítka bylinek
Jedlé květy má většina aromatických bylinek. Pěstujeme 

je v závěsných koších, květináčích, ale i na záhonu. Potře-
bují obvykle slunné stanoviště a propustnou půdu, nejsou 
náročné na živiny.

Vhodné bylinky pro sběr květů jsou bazalka, brutnák, 
pažitka, fenykl, heřmánek, hořčice, koriandr, yzop, libeček, 
levandule, majoránka, máta, mateřídouška, meduňka, roz-
marýn, saturejka, tymián, dobromysl, tymián.

2.3. Jedlé květy keřů a stromů
Jedlé květy mají i některé keře a stromy, např. známé 

květy černého bezu, ibišku súdánského, šeříku, růže včetně 
růže šípkové, kamélie. Jedlé jsou rovněž květy citrusových 
plodů (citron, pomeranč, limetka, grapefruit), jabloní, jas-
mínu, lípy srdčité, akátu.

2.4. Pěstování jedlých květů v domácích podmínkách
Květiny k jídlu si pěstujte doma. Určitě si je nenakupujte 

v květinářstvích a zahradních centrech. Tam se setkáte jen 

s těmi pěstovanými pro dekorativní spotřebu. Během růstu 
jsou ošetřovány pesticidy a chemickými hnojivy, což na talíři 
nemá co dělat.

Doma či na zahrádce si můžete vypěstovat napří-
klad  afrikány – aksamitníky, begónie, macešky, anglické 
sedmikrásky, měsíček lékařský, karafi áty, chrpu, lichoře-
řišnici, chryzantémy, fuchsii, letní fi aly, netýkavky, jiřiny, 
denivku, karafiáty, lichořeřišnici, prvosenky, hvozdík, 
kakost, orchideje, všechny slézy, pelargónie, hledíky, tuli-
pány, pivoňky. Dnes už lze zakoupit i  speciálně vyšlech-
těná semínka pro pěstování květů, které bývají větší
a barevnější.

2.5. Zeleninové květy
Obecným pravidlem je, že květy většiny zeleniny a bylin 

jsou bezpečné ke konzumaci. Existují však výjimky jako 
rajče, lilek, paprika, brambory atd. Proto vždy nejdříve zkon-
trolujte, zda skutečně květy zeleniny jedlé jsou.

Všeobecně známé a hojně v gastronomii používané jsou 
květy dýně (Curcubita pepo) a cukety. Ale jedlé jsou rovněž 
květy rukoly (Eruca vesicaria), artyčoku (Cynara scolymus), 
brokolice (Brassica oleracea), okry (Abelmoschus esculentus) 
– má květy podobné ibišku, a květy ředkvičky (Raphanus 
sativus).

3. Nutriční hodnota jedlých květů

Většina jedlých květů má podobné složení jako listy 
či stonky. Jsou v  nich zastoupeny bílkoviny, tuky, cukry, 
vitaminy (A, C a karoten), minerály, antioxidanty (fenoly, 
fenolové kyseliny, lignany, terpenoidy, fl avonoidy) a další 
složky. Některé z květů mohou posilovat imunitní systém, 
jiné podporují trávení, chuť k  jídlu nebo mohou být pod-
půrným prostředkem při rozličných zdravotních problé-
mech. Nicméně je třeba si uvědomit, že množství, které 
zkonzumujeme, je jen malé, a  není tedy možné u  někte-
rých komponent mluvit o výživových benefi tech. Na druhou 
stranu mohou jedlé květy přinášet pestrost do našeho
jídelníčku.

Okvětní plátky pampelišek jako součást italského ri-
zota 
 Foto: Šustová, 2022

4. Jak jedlé květy chutnají?

Nejlepší chuť mají květiny v době vrcholného květu.
Většina bylinných květů má chuť podobnou listu, 

obvykle chutnají jako jemnější verze bylinky a jsou skvělé pro 
přípravu salátů, k jemnému dochucování masových a luštěni-
nových pokrmů, dresinků, polévek.

Většina jedlých květů je ideálních jako přídavek do 
salátů, kde přidávají lehce pikantní chuť. Např. kvítky 
fialek a  lichořeřišnice připomínají chutí ředkvičky, pam-
pelišky a macešky jsou mírně nahořklé, proto dobře dopl-
ňují sladkou chuť. Květy pažitky, stejně jako jejich listy, 
poslouží k pikantnímu dochucení pomazánek, např. tvaro-
hové nebo vajíčkové. Jetel (druh Trifolium) má sladkou až 
anýzovou příchuť. Karafiáty mají chuť nejlépe popsanou 
jako pepřovou a  kořeněnou. Miniaturní verze karafiátů 
zvaná dianthus nabízí koření připomínající hřebíček a muš-
kátový oříšek. Chryzantémy (Chrysanthemum coronarium) 
jsou kyselé, mírně nahořklé a  jejich květy by se měly nej-
prve blanšírovat (ponořit do horké vody a následně rychle 
ochladit v ledové vodě) a poté rozsypat okvětní lístky na salát 
nebo jimi dochutit např. ocet. I  u  těchto květů však vždy 
odstraňte hořký květový základ a  použijte pouze okvětní 
lístky. 

Šípky, poupata a  okvětní lístky růží lze konzumovat 
(pokud nebyly ošetřeny žádnými nepoživatelnými pesticidy 
nebo chemikáliemi) v salátech nebo dezertech. Okvětní lístky 
růží obsahují jemnou příchuť růže, poupata jsou díky růžové 
chuti skvělé sušené nebo jako čaj. 

Ibišek má kyselou chuť podobnou brusince. Není pře-
hnaně květinová, takže se dá zapracovat do široké škály jídel. 
Čaj vyrobený z ibišku lze použít k přípravě osvěžujících sor-
betů, mražených nanuků nebo domácích zmrzlin. 

5. Praktické rady na používání jedlých květů

Před použitím je třeba jedlé květiny dobře umýt, protože 
často obsahují malé broučky. Jednoduše je ponořte do misky 
se studenou vodou a opatrně, lehce je ve vodě propláchněte, 
abyste odstranili všechny brouky nebo nečistoty. Následně je 
jemně osušte ručníkem a použijte v receptu.

Květiny nemyjte dříve, než je použijete, protože vlhkost 
by mohla způsobit jejich rychlejší zkažení.

5.1. Nakládané jedlé květy a sirupy
Jedlé květy můžete nakládat, stejně jako některé druhy 

zeleniny, do octa nebo oleje. Můžete je také vkládat do cukru 
pro jeho aromatizaci nebo infuzovat do lihového roztoku. 
Květiny lze použít do ochucených olejů, vinaigrettů, želé 
a marinád.

Oblíbená jsou nakládaná poupata některých květů 
(např. pampelišek, bezinek, sedmikrásek, medvědího čes-
neku, lichořeřišnice), která nahradí chutí kapary.

Mnoho druhů jedlých květů slouží k přípravě sirupů či 
„medů“, jako např. dobře známý pampeliškový nebo sedmi-
kráskový med, levandulový či šeříkový sirup. Sirupy i medy 
můžete podávat v osvěžujících nápojích s  ledem, dochutit 
s  nimi čaj nebo jimi přelévat zmrzlinu, pudinky, nákypy, 
lívance.

Vytvářet můžete i „nálevy“ vrstvením okvětních lístků 
(karafi áty, pivoňky, fi alky) s hnědým cukrem, hřebíčkem, 
semínky koriandru, skořicí, bobkovým listem a rozehřátým 
chutným jablečným nebo vinným octem do zavařovací skle-
nice. Můžete také přidat nakrájenou okurku, zelenou cibulku 

a kukuřičná zrna. Nechte louhovat alespoň 2 týdny a podá-
vejte k tvrdému sýru.

Z mnoha druhů jedlých květů lze dokonce vyrobit fer-
mentované nápoje podobné vínu nebo pivu.

5.2. K dekoraci
Pochopitelně nejlépe se uplatní v dekoraci dortů a roz-

ličných sladkých dezertů, ale můžete je používat i k dekoraci 
salátových mís a slaných pokrmů. Obecně platí, že květinové 
nasládlé příchutě se dobře kombinují se sladkými pokrmy, 
zatímco peprnější, kořenitější květy se více hodí k masovým 
a jiným slaným pokrmům. 

Levandule či máta je skvělá ve zmrzlinách, limonádách, 
sorbetech a  jiných nápojích, okvětní plátky růží, ale i celé 
květy se hodí na dorty. 

Umístěte např. květ orchideje nebo ibišku (odstraňte 
tyčinku a pestík) na misku z čirého skla s oblíbeným dipem. 
Nebo posypte zeleninové či ovocné saláty barevnými jedlými 
květy nebo jejich okvětními lístky, aby získaly barvu a chuť. 

Květy můžeme použít i k dekoraci polévek, kaší, příloh 
či např. jogurtu.

Mechový dort (korpus ze šlehaného těsta s listy špenátu) zdo-
bený jedlými květy primulky a ovocných  stromů 
 Foto: Šustová, 2022
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Šeříkový cukr  Foto: Šustová, 2022

Treska a sépiová rýže, dekorované jedlými květy macešky 
  Foto: Burešová, 2022   �

Malé květiny, např. levandule, popence, fi alky nebo sed-
mikrásky, umyjte, vložte do formiček na led, zalejte vodou 
a zamrazte. Podávejte jako součást koktejlů, punče a dalších 
nápojů. Citrusové květy lze přihodit do šťávy, aby se uvolnila 
jejich citronová vůně.

Květ orchideje vložte do skleničky sektu, získáte tak 
velice atraktivní dekoraci.

Z některých květin lze vyrobit kandované nebo krystali-
zované květiny potažením cukrem, polevou nebo čokoládou 
a později je lze použít na zdobení dortů a jemných cukrovinek. 
Např. fi alky či okvětní plátky růží jsou ke kandování vyni-
kající surovinou. Běžné je potření květů vaječným bílkem, 
následné posypání cukrem a  po důkladném usušení (až
24 hodin) můžete květy použít ke zdobení moučníků, cup-
cake, zmrzliny atd. Takto usušené květy můžete uskladnit 
mezi listy papíru ve vzduchotěsné nádobě až několik dnů.

Výrazná chuť levandule či šeříku je skvělá v dezertech 
nebo pečivu, čerstvé i sušené kvítky můžete přidat do těsta na 
sušenky, muffi ny nebo jimi sypat povrch dortů.

Květy macešky lze zalisovat na povrch těsta, po upečení 
získáte atraktivní sušenky.

5.3. Součást pokrmů
Nejvíce se jedlé květy uplatní v gastronomii jako součást 

salátů, ale mohou se využít i jako suroviny k přípravě krémo-
vých polévek (sedmikrásky), rizota (měsíček ho obarví do 
oranžova až zlatava, pampeliškové okvětní lístky mu dodají 
strukturu). Afrikány či květy bylinek jsou skvělé do poma-
zánek.

Většinou se kvůli ztrátě nutričně významných látek 
nedoporučuje květy upravovat tepelně, ovšem výjimku před-
stavují třeba květy cuket s jemnou chutí podobnou plodům, 
které se plní a smaží, stejně tak květy denivky. Pokud květy 
dýně naplníte kozím sýrem, získáte skvělý předkrm.

Květy begonie, které připomínají chutí rebarboru, jsou 
stejně tak vynikající v pečených koláčích.

Bezové květy jsou známé pro svou úpravu smažením 
v těstíčku, někde lidově označované jako kosmatice. Stejně 
tak můžete upravovat květy akátu, jako tzv. akátové lívance. 
A dokonce i květy pampelišek můžete obalovat v těstíčku a po 
osmažení podávat nasladko s marmeládou nebo sypané sko-
řicovým cukrem jako dezert, popř. naslano s kořeněným sme-
tanovým sýrem.

Skvělé uplatnění najdou jedlé květy při přípravě ochuce-
ného másla. Kvítky přimíchejte do rozměklého másla, které 
následně dochutíte solí, mletým pepřem, kapkou citronové 
šťávy, popř. kouskem česneku. Do másla můžete nasekat 
květy sedmikrásek, vlčího máku, šeříku, fi alek, pampelišek 
nebo pažitky. 

Měsíček lékařský lze použít jako náhradu šafránu, 
pokrmům dodá svoji jemnou citrusovou příchuť.

Mnohé květy lze použít k ochucení a dekoraci krajíců 
chleba, např. květy lichořeřišnice nebo pažitky. 

Okvětní plátky pampelišek můžete přidat k rizotu, pestu 
nebo i na těstoviny. Můžete je nasypat před podáváním spo-
lečně s nasekanou petrželkou do polévky.

Oblíbenou úpravou je ovocné želé, které můžete při-
pravit z rozličných druhů květů a podávat samostatně jako 
dezert. Šípky růži dávají skvělou chuť želé nebo jednodu-
chému sirupu.

Použitá literatura je k dispozici u autorek.
Kontakt: https://www.instagram.com/profesorka_vari/

PEKÁRNA LIČNO 
Lično 16

517 41 Kostelec nad Orlicí
www.beas.cz

PEKÁRNA CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
Choustníkovo Hradiště 89

544 42 Choustníkovo Hradiště
www.pekarnahradiste.cz

OCENĚNÍ “CHLÉB ROKU 2022”
*vítězství v kategorii chléb 900-1200 g

získáno celkem 4x v letech:

v kategorii” novinka roku”
CHLÉB MRKVÁNEK

v kategorii “chléb bez hranic”
CHLÉB CIPÍSEK

LIČENSKÝ CHLÉB ŘEMESLNÝ
*ocenění chléb vynikající kvality
v kategorii 900-1200 g

LIČENSKÝ CHLÉB 500g
*ocenění chléb vynikající kvality
v kategorii 500-800 g

SPOLEČNOST BEAS

SLAVÍ VÍTĚZSTVÍ JIŽ 3 ROKY PO SOBĚ

PEKÁRNA
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

PEKÁRNA
LIČNO

DÍKY PATŘÍ NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI

1.
MÍSTO

5.
MÍSTO

4.
MÍSTO

2.
MÍSTO

2.
MÍSTO

ZA ROK

2022
ZÍSKALA
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Návrat pohanky 
do českých zemí?

Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,
doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,

Ing. IVAN ŠVEC, Ph.D.,
Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha

Ještě před nedávnou dobou (několika málo desetiletími) 
málokdo v Česku věděl o pohance cosi více, než že existu-

je, že se v nějaké podobě zejména v oblastech na východ od 
nás konzumuje. Poučenější měli snad ponětí i o tom, jak vy-
padá a že se nejedná o obilovinu. V posledních letech je tomu 
jinak. Pohanka je v podobě více či méně upravených zrn (na-
žek) nebo mouk běžně dostupná na našem trhu a je o ni zá-
jem zejména u  těch skupin populace, které se více zabývají 
zdravou výživou. Vyrábí se také stále širší sortiment různých 
produktů z pohanky a pohankových mouk. Pohanka však do 
Evropy i českých zemí pronikla již ve středověku s nájezdy ko-
čovníků z východu, zejména Mongolů (odtud název). Původ-
ně pochází z Asie a tam se také hojně používá (v Japonsku je 
po rýži tradičně druhou nejvýznamnější plodinou cereálního 
typu). Až do pozdního 18. století byla významnou plodinou 
také u nás a byla běžnou součástí stravy našich předků. Poté 
však ustoupila chlebovým obilovinám, zejména postupnému 
nárůstu pěstování pšenice a  žita, až vymizela téměř úplně. 
Její pěstování se do 20. století zachovalo pouze na Valašsku.

Co je pohanka a co je příčinou zvýšeného zájmu 
o pohanku v posledních letech?

Pohanka obecná (Fagopyrum esculentum) je rost-
lina z čeledi rdesnovitých (Polygonaceae). Řadíme ji mezi 

Marcela Sluková Pavel Skřivan

Ivan Švec

pseudoobiloviny, její plody (nažky) mají podobné složení 
a vlastnosti jako obiloviny a podobným způsobem se proto 
zpracovává i  konzumuje. Obsahuje podobně jako obilo-
viny vysoký podíl škrobu, podobný je i  obsah vlákniny 
i  bílkovin. Složení vlákniny a  látek, které ji doprovázejí, 
se však liší a zcela odlišné je zastoupení jednotlivých bíl-
kovinných frakcí. Zatímco u většiny obilovin jsou převa-
žující zejména frakce glutelinů a  prolaminů, u  pohanky 
jsou většinově zastoupeny zejména albuminy a globuliny. 
Pohanka proto obsahuje zaprvé celou řadu látek, které se 
v  obilovinách nevyskytují (známý je zejména flavonoid 
rutin), nebo vyskytují jen v menší míře a naopak neobsa-
huje prolaminovou frakci označovanou jako lepek, která 
je bohatě zastoupena zejména v zrnech pšenice, žita a ječ-
mene. Vedle pohanky obecné se pěstuje také pohanka 
tatarská (Fagopyrum tataricum), která zmíněného rutinu 
obsahuje významně více, ale má problematické senzorické 
vlastnosti.

Právě absence lepku a obsah některých látek, u kterých 
jsou prokázané nebo se předpokládají různé zdravotní bene-
fi ty, posunuly pohanku do středu zájmu osob trpících celiakií 
a ostatních zájemců o bezlepkovou stravu. Ale vedle nich se 
o pohanku stále více zajímají i další konzumenti, kteří obi-
loviny nevylučují, nicméně považují zařazení pohanky do 
jídelníčku za užitečné. V populárních článcích zejména pro-
pagačního charakteru zabývajících se alternativní výživou se 
pohance (vedle dalších podobných plodin) přisuzují někdy 
téměř zázračné účinky na lidské zdraví. Podívejme se tedy ve 
stručnosti na to, co lze o pohance (jako bezesporu zajímavé 
surovině) objektivně vypovědět.

Obsah nutričně významných látek

Nažka pohanky je trojboká, hnědá, připomíná drobnou 
bukvici (o rozměrech cca 4–6 mm). Její vrchní obal, oplodí, 
je velmi houževnatý, tuhý a obsahuje zejména vlákninu a její 
neextrahovatelné složky – celulózu a lignin. Pod oplodím se 
nachází osemení, které s oplodím není spojeno, a lze je tedy od 
oplodí snadno oddělit. Osemení kryje škrobnatý endosperm 
a klíček v jeho středu. Celkový obsah vlákniny v celé nažce 
pohanky může dosahovat více než 25 %, ale z toho dvě tře-
tiny jsou obsaženy právě v oplodí, které se ve většině postupů 
zpracování pohanky odděluje (viz dále). Vláknina je dopro-
vázena některými nízkomolekulárními organickými látkami, 
z nichž nejvýznamnější jsou fenolické sloučeniny, mezi které 
patří také již zmíněný biofl avonoidní glykosid rutin, který se 
vyskytuje v celé rostlině a v nažce je koncentrován zejména 
v oplodí. Rutin je podobně jako jiné fl avonoidy antioxidant. 
Vyznačuje se však významnou bioaktivitou, pomáhá snižovat 
krevní tlak a zvyšovat propustnost cév a snižovat křehkost 
jejich stěn, čili významně přispívá kondici kardiovaskulár-
ního systému. Působí také protizánětlivě a přisuzují se mu 
i další zdravotní účinky, v kombinaci s vitaminem C zvyšuje 
jeho biologickou aktivitu. Vedle rutinu pohanka obsahuje 
i další významné fenolické sloučeniny, jako například kver-
cetin.

V obalových a podobalových vrstvách plodu a v klíčku 
jsou podobně jako u obilovin koncentrovány minerální látky 
a látky, které řadíme mezi vitaminy. Z minerálních látek je 
zajímavý obsah hořčíku, draslíku, ale také například man-
ganu, z vitaminů jsou zastoupeny především thiamin, ribo-
fl avin a niacin, v klíčku i tokoferol (vitamin E) a přítomna 
je i kyselina askorbová (vitamin C). V případě všech těchto 
vitaminů existují samozřejmě podstatně významnější zdroje, 
než jakým jsou nažky pohanky.

Z nutričního hlediska je podstatně zajímavější složení 
bílkovin a v případě pohanky i složení a struktura škrobu, 
protože tyto látky jsou zásadními složkami endospermu, 
a tudíž se vyskytují i ve světlých pohankových moukách. Mezi 
bílkovinnými frakcemi prakticky nejsou zastoupeny prola-
miny a také obsah glutelinů je nízký. Pohanka je proto, jak již 
bylo uvedeno, bezlepková plodina, která může velmi dobře 
suplovat lepek obsahující obiloviny v bezlepkových cereál-
ních výrobcích. Složení aminokyselin v bílkovinách pohanky 
je z nutričního hlediska výhodnější než u obilovin. Vyrovna-
nější je obsah esenciálních aminokyselin, pohanka obsahuje 
vyšší podíl lysinu, který je u obilovin limitující aminokyse-
linou. U pohanky je naopak limitující methionin (podobně 
jako u luštěnin).

Zatímco u obilovin je škrob prakticky čistým zdrojem 
energie a přispívá zásadně k vysoké hodnotě glykemického 
indexu u pšeničných a žitných světlých mouk a jejich pro-
duktů (hodnota glykemického indexu se pohybuje kolem 
70), v případě pohanky je tomu jinak. Škrobová zrna endo-
spermu pohanky jsou i opticky odlišná od obilných (drob-
nější a kompaktnější uspořádání). Endosperm obsahuje až 
90 % škrobu tvořeného zhruba ze 75 % amylopektinem 
a z 25 % amylózou, přičemž až 30 % jeho podílu tvoří nestra-
vitelný (rezistentní) škrob. Jeho podíl se snižuje tepelnou 
úpravou, ale i ve výrobcích z pohankových mouk ho zůstává 
významné množství. To má za následek podstatné snížení 
glykemického indexu a z nutričního hlediska to může být 
jeden z  nejdůležitějších faktorů svědčících pro využívání 
pohanky ve výživě.

Jako každá potravinářská surovina i  pohanka může 
představovat problémy. Jsou známy alergie na pohankové 
produkty, pohanka obsahuje také některé antinutriční složky, 
kterými jsou, vedle sporné a i v obilovinách obsažené kyseliny 
fytové, zejména taniny a inhibitory proteáz. Vesměs se však, 
s výjimkou alergií, nejedná o příliš významné faktory. Někdy 
bývá s pohankou zmiňován toxický fagopyrin, který se v rost-
lině skutečně vyskytuje, nikoli však v nažkách.

Pokud tedy shrneme tento stručný výčet nutričních 
aspektů týkajících se pohanky, jistě nelze objektivně přisoudit 
této pseudoobilovině nějaký zcela převratný význam, jaký 
některé popularizující a propagační zprávy naznačují. Obsah 
vlákniny je relativně vysoký, ale koncentrovaný do značné 
míry v houževnatém oplodí (slupce), podobně jako nejvý-
znamnější bioaktivní látka rutin. Obsah minerálních látek 
a vitaminů se od chlebových obilovin významně neliší. Pod-
statné je však složení bílkovinných frakcí a obsah esenciál-
ních aminokyselin, který se blíží skutečně plnohodnotným 
živočišným bílkovinám, a zejména velmi vysoký obsah rezi-
stentního škrobu. Pohanku tak lze střízlivě a  odpovědně 
označit za atraktivní a  přínosnou surovinu, která by do 
našeho jídelníčku patřit měla.

Produkty primárního 
a sekundárního zpracování pohanky

Po přečištění pohankových nažek máme v  zásadě 
(podobně jako u obilovin) několik možností: zachovat nažku 
vcelku bez jakékoli dezintegrace, zachovat vcelku endo-
sperm s větší či menší částí osemení (kroupa) a oddělit oplodí 
(slupku) nebo provést úplnou dezintegraci na mouku či kru-
pici, a to buď celé nažky i s oplodím, nebo pouze semletím 
pohankové kroupy. Oplodí pohanky je skutečně velmi hou-
ževnaté, čili celá pohanková nažka bez dezintegrace je využi-
telná obtížně. Celou pohankovou nažku i s oplodím lze semlít 
na celozrnnou mouku, pokud se však nepoužije skutečně 

speciální technika mletí (takové postupy existují), zůstanou 
v mouce tvrdé a ostré částečky oplodí, které jsou pro další 
zpracování velmi problematické. Lze je odstranit prosevem, 
ale ani to není zcela jednoduché. Pohankové mouky se proto 
vyrábějí v převážné míře z více či méně obroušených pohan-
kových krup, případně se kulinárně používají celé kroupy, 
například pro přípravu kaší. Odstranění oplodí (slupek) se 
může provádět mechanicky na loupačkách bez předchozí 
úpravy nebo po hydrotermické úpravě, která však vždy 
zasáhne také endosperm a jeho složky. Samotný mlecí proces 
je většinou jednoduchý, používají se jak úderové mlýny, tak 
válcové stolice. Nejčastější je zpracování krup podobným 
způsobem, jaký je běžný v případě zpracování chlebových 
obilovin. Dezintegrace probíhá na válcových stolicích, třídění 
na rovinných vysévačích, někdy i na čističkách krupic (refor-
mách), používá se však podstatně méně mlecích chodů, často 
dva, někdy pouze jeden.

Jak je patrné, pohankové kroupy se připravují jako 
broušené i  nebroušené a  takto se také vyskytují běžně na 
trhu. Pokud se zpracovávají na mouky, vyskytují se na trhu 
jak světlé, tak tmavé, tak i celozrnné mouky. Jako celozrnné 
jsou někdy označovány mouky vyrobené z krup bez předcho-
zího odstranění osemení. Je to sporné, protože striktně vzato 
by celozrnné mouky měly obsahovat jak částice osemení, tak 
i oplodí. Na druhé straně, pohanková nažka se od obilek, zrn 
pravých obilovin, svou stavbou natolik liší, že úplná analogie 
v pohledu na ně možná nejspíš není. Pro sekundární zpraco-
vání, zejména výrobu chleba a pečiva s podílem pohankových 
mouk, se nejčastěji používají světlé mouky tvořené převážně 
částicemi endospermu nebo tmavší mouky s podílem částic 
osemení. Chléb a pečivo se prakticky nevyrábějí z čistých 
pohankových mouk, ale ze směsí pohankové mouky s jinou 
moukou, v  případě bezlepkového pečiva často s  moukou 
rýžovou, kukuřičnou a zejména s přídavky nativních i modi-
fi kovaných škrobů nebo dalších přídatných látek typu hydro-
koloidů.

Z  pohankových mouk je možné vyvést kvas, který je 
možné iniciovat i spontánně, většinou však s použitím star-
tovacích kultur pšeničných, žitných nebo bezlepkových. 
Tyto kvasy mají zajímavé a příznivé technologické i senzo-
rické vlastnosti, avšak jak v  případě kvasů, tak v  případě 
chleba a  pečiva s  vysokým podílem pohankové mouky je 
nutné počítat s charakteristickými senzorickými vlastnostmi, 
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které pro konzumenty zvyklé na běžné druhy chleba a pečiva 
mohou být i překvapivé jak v kladném, tak záporném slova 
smyslu. Pohankové kroupy lze také velmi dobře použít ve 
formě zápary do vícezrnných chlebů.

Vedle chleba a pečiva všeho druhu včetně trvanlivého 
pečiva (sušenky, tyčinky a  jiné produkty typu „snack“ či 
cereálních snídaní a  extrudovaných výrobků) se pohan-
ková mouka tradičně používá pro přípravu francouzských 
palačinek crepês a zejména pro výrobu japonských těstovin 
(soba nudle). Z  pohankového sladu se vyrábí také pivo 
a pohankové destiláty (pohanková whisky).

Pro sekundární zpracování pohankových mouk, 
zejména pro pekárenské i těstárenské využití, představuje 
jistý problém to, že na rozdíl od obilovin, zejména pšenice, 
nejsou zcela jasné její zpracovatelské jakostní parametry. 
U pšenice i žita máme k dispozici celou řadu analytických 
(fyzikálně-chemických) a zejména reologických paramet-
rů, na jejichž základě dokážeme exaktně odhadnout 
použitelnost té či oné partie obilí či šarže mouky pro různé 
technologie zpracování. U pšenice na základě hodnot těchto 
parametrů můžeme poměrně přesně specifikovat, zda se 
mouka hodí pro pekárenské zpracování a konkrétně jakého 
typu, tj. pro jaký typ výrobků. Rozlišujeme pšeničné mouky 
běžné pekařské, speciální pro náročnější pekárenskou nebo 
pečivárenskou výrobu, mouky cukrářské nebo těstárenské. 
Pro každý typ mouky jsou definovány příslušné parametry. 
V případě pohanky ale nic podobného zatím nemáme.

Pohanka je problematická ve zpracovatelském slova 
smyslu už z  toho hlediska, že na rozdíl od obilovin, které 
dozrávají v  krátkém časovém úseku, a  zrna jsou proto 
v dané partii prakticky všechna stejně dozrálá, pohankové 
plody se vyvíjejí a zrají postupně, čili ve směsi jsou vždy zrna 

o  různém stupni zralosti. To znamená, že jak bílkovinný, 
tak sacharidoamylázový komplex, které tvoří podstatu 
technologické jakosti, jsou různě vyvinuté. Tím spíše by popis 
jejich vlastností podobnými parametry, jaké se používají pro 
obiloviny, byl velmi žádoucí. Stanovení ukazatelů jakosti 
a  jejich rozmezí pro různé typy pohankových mouk by 
zpracovatelům významně pomohlo.

Proto se výzkumu fyzikálně-chemických parametrů 
pohanky a pohankových mouk věnujeme i na našem pracovišti 
již třetím rokem. Pokoušíme se metody používané pro pšenici 
a žito (zejména metody popisu sacharidoamylázového kom-
plexu) transformovat do podmínek použitelných pro pohanku 
a pokusit se nalézt vhodné ukazatele a jejich hodnoty.

Intenzivně se zabýváme modifi kací metody stanovení 
čísla poklesu (Hagbergova čísla), což je významná metoda 
pro nepřímé stanovení aktiv ity alfa-amylázy, pokoušíme se 
standardizovat metodu SRC (Solvent Retention Capacity) pro 
pohankové mouky. Tato relativně nenáročná metoda slouží 
v případě pšenice k poměrně dobrému odhadu technologické 
jakosti. Je to zajímavá práce, ne vždy se daří, pohanka je sice 
obilovinám v mnoha ohledech velmi podobná (proto pseudo-
obilovina), v mnoha ohledech však nikoli.

Na závěr snad můžeme znovu zopakovat, že pohanka 
je zajímavá plodina a surovina pro potravinářské zpracování 
a že může představovat nutriční přínos, ale také zajímavé 
senzorické zpestření jak pekárenských, tak jiných výrobků. 
Ostatně to, že se výše naznačené výzkumné činnosti podobně 
jako výzkumu a vývoji postupů vedení pohankových kvasů 
věnujeme, svědčí o tom, že přinejmenším my věříme, že se 
pohanka do Česka navrací a že její význam v české cereální 
technologii ještě vzroste, a to nejen v souvislosti s bezlep-
kovým programem. �

Pro jakékoli dotazy k produktům a cenám a doporučení kontrétních produktů na základě
individuálních potřeb kontaktujte distributora produktů Harmonelo.

Přírodní sirupy ve vynikající 
terapeutické kvalitě – to je Harmonelo
Ať už chcete podpořit preventivně své zdraví, posílit svou imunitu, 
anebo se potýkáte se zdravotními problémy a toužíte své zdraví zlepšit.
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Rodinná fi rma MASO-PROFIT po třech letech obnovila 
tradici pořádání řeznických seminářů. Letošní dvoudenní

akce se zúčastnila necelá stovka fi rem působících v  oboru 
zpracování masa. V  pátek i  sobotu 3. a  4. června proběhla 
ukázková výroba za použití vakuového kutru, konvektomatu 
a řady dalších technologií. 

Do příjemného letního rána se na bývalý statek v praž-
ských Hrdlořezech začínají sjíždět řezníci a uzenáři z celé 
republiky. V prostorech fi rmy MASO-PROFIT se totiž koná 
akce speciálně pro ně, a to poprvé od roku 2019, kdy tuto tra-
dici přerušila pandemie covidu. Do té doby česká společnost 
uspořádala několik desítek seminářů, na kterých potravi-
nářští technologové v praxi předvádějí novinky a zajímavosti 
z oboru zpracování masa, ale i gastronomie.

Páteční událost začala krátkým úvodním slovem vedení 
fi rmy a bez dalšího otálení přišla řada na výrobu v MEAT-
-LABU, což je špičkově vybavená dílna situovaná při prodejně 
řeznických potřeb na pražské centrále české společnosti. Sou-
časně probíhalo vaření ve venkovní kuchyni, při kterém bylo 
možné v praxi vidět kuchařskou technologii – multifunkční 
pánev a konvektomat. 

V  prvním patře budovy se v  pultech nabízely masné 
výrobky z nabídky některých hostů semináře, které pak spo-
lečně s výsledky vaření ve venkovní kuchyni tvořily po dva 
dny trvání akce gró jídelníčku všech přítomných. Pochutiny 
skvěle doplňovala profesionálně připravená káva od renomo-
vaného baristy Michala Křižky.

Když za to vezmou profíci

Výrobu tým technologů odstartoval předvedením kost-
kovačky MHS, která dokáže účinně zpracovat maso i další 
suroviny na kostky, hranolky nebo plátky. Ve svižném tempu 
se pozornost přesunula ke tvarovačce burgerů Gesame, mleté 
maso se pak balilo do ochranné atmosféry na novém stroji 
Scandivac.

Následovalo kutrování na vakuovém kutru německé 
značky Seydelmann a narážení na stroji Rex. Vyráběly se klo-
básy chilli con carne, grilovací bílé a také frankfurtské párky, 
které prošly udírnou Bastra za použití štěpky. Návštěvníci si 
mohli v akci prohlédnout také autokláv Voss při výrobě maso-
vých konzerv ve skle a plátkovač Fendo značky KT. 

Ve venkovní kuchyni se vařilo na strojích předního 
výrobce gastronomické techniky Rational, a sice na konve-
ktomatu iCombi Pro a multifunkční pánvi iVario. Německá 
značka na seminář vyslala vlastní tým kuchařů, kteří efek-
tivně a s časovou úsporou připravovali panenku se švestkovou 
omáčkou, škvarky, burgery a další pokrmy. Konvektomat se 
využil i v MEAT-LABu na přípravu jerky. 

Celou výrobou a  vařením diváky provázeli zkušení 
technologové, manželé Antonín a Marie Čechovi, František 
Kopal, Karel Heverle a  Pavel Sarga. „Chtěli jsme ukázat, 
že vedle tradičních postupů existují i nové technologie, které 
mohou přispět k efektivitě výroby,“ řekl Kopal.

Řeznický seminář 2022: 
zpracovatelé masa se sešli v Hrdlořezech
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Návštěvníci se po skončení výroby mohli volně pohy-
bovat po fi rmě a prohlédnout si její prostory včetně zázemí 
servisu a  moderního automatického skladového řešení. 
Zakladač přezdívaný robot Emil se pohybuje rychlostí 6 metrů 
za sekundu a obsluhuje sklad s více než 10 tisíci položkami. 

Jednou z častých zastávek byla brusírna, kde si hosté 
mohli zdarma nechat nabrousit své kutrové nože v rámci pro-
pagace služby broušení pro fi rmy. V MASO-PROFITu se pra-
cuje na moderních bruskách Knecht, zákazníci si mohou nově 
koupit speciální box, ve kterém budou jejich kutrové nože 
i celá složení bezpečně putovat do Hrdlořez k nabroušení. 

Projektování a hygiena

Součástí programu byly také dvě odborné přednášky 
o projektování potravinářských provozů a také o jejich hygieně. 
Cílem bylo předat posluchačům cenné know-how a nabídnout 
jim služby MASO-PROFITu v těchto dvou oblastech. 

Přednáška o projektech se dotkla nového stavebního 
zákona. Přednášející a vedoucí projektového oddělení Ing. 
Michal Nečas se pak blíže věnoval procesu projekce a kon-
krétním činnostem, které s sebou tato služba přináší.

Návrh gastro provozů je totiž komplexní oblast, ke 
které je potřeba mnoho znalostí napříč různými obory. Tým 
MASO-PROFITu dokáže zajistit zákazníkův projekt od první 
myšlenky až po realizaci. Jeho cílem je přitom šetření nákladů 
a  zvyšování zisků. Projekční oddělení obsáhne kompletní 
spektrum činností, které jsou pro fungující řeznickou pro-
dejnu, bistro, restauraci a další nezbytné. 

Navazující přednáška o  hygieně v  podání Mgr. Jana 
Strejčka posluchače seznámila s konkrétními postupy hygieny 
a sanitace v provozu, například za použití přípravků na bázi 
kyseliny mléčné. Došlo pak i na praktické ukázky pěnování.

Hygienické poradenství obecně pomáhá předcházet pro-
blémům s celkovým obrazem hygieny a bezpečnosti potravin. 
To zabraňuje poškození jména značky v případě mikrobio lo-
gické, chemické nebo fyzikální kontaminace produktů. 

„Po takových chybách a jejich případné medializaci hrozí 
dopad na ekonomiku fi rmy. Ztracená důvěra se těžko získává 
zpátky,“ říká k tomu Strejček. „Proto je naším cílem ochrana 
aktiv zákazníka trvalým zlepšováním hygienického stavu 
a úrovně bezpečnosti produktu,“ dodává. 

Po přednáškách už nic nestálo v cestě společenské části 
akce, která v případě obou dní pokračovala do odpoledních až 
večerních hodin. Šlo o skvělou příležitost, při které se mohli 
profesionálové od masa potkat a vyměnit si nové poznatky, 
zkušenosti a dojmy. Doufejme, že žádná vynucená pauza už 

nepřijde a následující seminář roku 2023 se povede stejně 
jako ten letošní.

Přinášíme profit už od roku 1991

Společnost MASO-PROFIT je jedním z předních čes-
kých dodavatelů technologií a potřeb pro masný průmysl, gas-
tronomii a potravinářství obecně. Firma se opírá o dlouhou 
rodinnou tradici a o ještě delší historii řeznického a uzenář-
ského řemesla. Působí jako dodavatel zařízení a technologic-
kých řešení pro provozy všech velikostí. V rámci e-shopu se 
věnuje také prodeji potřeb pro domácí výrobu a vaření.

MASO-PROFIT s. r. o. �

Záběry z akce
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Hybridní potraviny 
– když být vegan 

je těžké
PETR POLÍVKA,

produktový manager,
Brenntag ČR, s. r. o.

Nová obchodní příležitost

Hybridní potraviny mohou být možností, jak změnit své 
stravovací návyky, aniž byste se zcela zřekli konzumace 

masa či mléka. Je to pomyslný most mezi dvěma skupinami 
spotřebitelů, těmi běžnými a vegany. To přináší nové výzvy 
pro výrobce potravin, ale současně i možnost nabídnout pro-
dukty širokému spektru zákazníků. Hybridní potraviny tak 
představují pro potravinářský průmysl zajímavou příležitost 
zaměřit se na vývoj potravin, které pomáhají spotřebitelům 
činit informovaná rozhodnutí bez nutnosti kompromisů.

Udržitelné, zdravé a chutné

Z  minulosti je znám pojem flexitariánství (odvozen 
z  kombinace anglických slov flexible a  vegetarian), který 
lze ve zkratce popsat jako vědomé omezování konzumace 
masa. Spotřebitel si stále může dopřát maso, ale významně 
omezí jeho spotřebu jen na několik nebo jedno jídlo týdně. 
Jde hlavně o vyváženost, zdravou stravu, ale zároveň i o ohle-
duplnost ke zdrojům naší planety. 

Nyní se prosazuje termín hybrid food neboli hybridní 
potraviny, tedy kombinace ingrediencí živočišného a rostlin-
ného původu. Hybridní přístup se nejvíce prosazuje v mas-
ných produktech, ale nedávno se rozšířil i  v  sortimentu 
mléčných produktů.

Nelze ignorovat důkazy, že naše současná obliba masa 
není udržitelná; významná studie zveřejněná v  časopise 
Lancet uvádí, že Evropané a Severoameričané musí snížit 

spotřebu masa až o 80 %, pokud chtějí, aby jejich strava byla 
zdravá a zároveň šetrná ke klimatu. Studie zároveň ukázaly, 
že čistě veganskou stravu nelze zavést celosvětově. Obje-
vuje se tak jiný přístup. Hybridní potraviny jsou logickým 
krokem k udržitelnější a zdravější produkci potravin. Vývoj 
je teprve na počátku, ale skutečnost, že jej analytici prů-
zkumu trhu zaznamenali, naznačuje, že se jedná o rostoucí 
trend.

Globální údaje společnosti Innova Market Insights uka-
zují, že počet nových masných hybridů uvedených na trh 
vzrostl mezi lety 2015 a 2020 o 8 % (CAGR – kumulativní 
roční míra růstu) a že tempo inovací se v roce 2020 zvýšilo. 
Světovým lídrem v  tomto trendu je Velká Británie, na níž 
připadá 19,5 % z celkového počtu nových masných hybridů 
uvedených na trh v posledních pěti letech. To odpovídá ohro-
mujícím 54 % CAGR.

Na první pohled je koncept hybridních masných výrobků 
dostatečně jednoduchý a srozumitelný na to, aby bylo zřejmé, 
že potraviny, které jsou zčásti živočišné a zčásti rostlinné, 
nabízejí potenciálně zdravější a  bezpochyby udržitelnější 
alternativy ke 100% masným výrobkům. Při hlubším zkou-
mání je však zřejmé, že faktory, které stojí za tímto trendem, 
a požadavky, které je třeba při tvorbě těchto produktů splnit, 
jsou složitější.

Jíst méně a lépe

Vznik hybridních potravin úzce souvisí s hnutím již zmí-
něných fl exitariánů, které získává na síle; průzkum společ-
nosti Euromonitor o zdraví a výživě pro rok 2020 uvádí, že 
42 % spotřebitelů celosvětově omezuje živočišné produkty, 
aniž by dodržovali přísně vegetariánskou nebo veganskou 
dietu. Odráží to odklon v myšlení spotřebitelů od představy, 
že konzumace masa musí být volbou „všechno nebo nic“. 

Místo toho se mnoho spotřebitelů rozhodlo „jíst méně, 
ale lépe“, pokud jde o maso, a dávají přednost kvalitě před 
kvantitou v tom, že utrácejí více za produkty, které pocházejí 
z eticky chovaných zvířat.

Ačkoli je zájem o  snižování spotřeby masa patrný, 
změnit stravovací návyky není tak snadné. Studie provedená 
v roce 2014 na 11 399 dospělých v USA ukázala, že pět z šesti 
lidí, kteří se stali vegany nebo vegetariány, se vrátili ke kon-
zumaci masa. Autoři studie navrhují, že by se měla povzbudit 
většina populace ke snížení spotřeby masa, namísto prosazo-
vaní veganského či vegetariánského stravování, které je dlou-
hodobě udržitelné jen pro menší části populace.

Jiná studie poukazuje na fakt, že abychom efektivně 
a  dlouhodobě změnili své stravovací návyky, nesmí být 
nová dieta příliš odlišná od té původní. Hybridní masný 
výrobek musí stále chutnat, vypadat a  mít texturu jako 
maso, ale současně má vyšší podíl rostlinných složek. To je 
často spojeno s použitím výživových tvrzení, jako je napří-
klad „zdroj vlákniny“. Tyto produkty mohou oslovit spo-
třebitele, kteří rádi zkoušejí něco nového, chtějí omezit 
spotřebu masa, ale nejsou připraveni stát se vegetariány nebo 
vegany.

Energie z rostlin 

Základem rostlinné složky v  hybridních potravinách 
jsou obvykle bílkoviny prvotřídní kvality z vybraných zdrojů, 
jako je již dlouhodobě etablovaná sója či hrách, ale čím dál 
častěji také rýže, pšenice, oves, slunečnice, konopí a luštěniny 
(cizrna, fava, mungo). Vhodnou kombinací více zdrojů rost-
linných bílkovin lze dosáhnout optimálního spektra amino-
kyselin, zejména těch esenciálních.

Našim zákazníkům můžeme nabídnout celou paletu 
rostlinných proteinů s různým stupněm koncentrace (kon-
centráty i izoláty). Novinkou v portfoliu jsou vysokoprotei-
nové mouky s poněkud nižším, přesto dostatečným obsahem 
proteinu (50–60%) a zajímavou cenou, což umožňuje vytvořit 
ekonomické receptury.

Ve Velké Británii je patrná snaha o  to, aby bílkoviny 
pocházely z  lokálních zdrojů. Maloobchodní prodejci tam 
rádi sledují tzv. „potravinové míle“ (vzdálenost z původního 
místa výroby do cílového prodejního místa) a hledisko udrži-
telnosti. Ve Velké Británii je popularita hybridních potravin 
silně propojena s tlakem prodejců a regulačních orgánů na 
výrobce masa, aby snížili obsah soli a tuku. Tyto „tlaky“ se 
projevují i na českém trhu, i když s určitým zpožděním.

Výrobci se na nás obracejí, abychom jim pomohli najít 
složky, které mohou používat v kombinaci s masem, aby tak 
snížili obsah nasycených tuků. Pro naše kolegy v aplikačních 
a vývojových centrech jsou hybridní potraviny skvělou pří-
ležitostí pro zkoumání různých možností, jak kombinovat 
složky rostlinného a živočišného původu pro dosažení opti-
málních senzorických vlastností a nutričních hodnot.

Fortifikace hybridních potravin

Fortifikace neboli obohacování nabývá u  hybridních 
potravin na významu, a  to nejen proto, že řada rostlin-
ných produktů má ze své podstaty nízký obsah některých 
vitaminů a  minerálních látek, jakož i  dalších živin, jako 
jsou omega-3 mastné kyseliny, které se nacházejí v  mas-
ných a rybích produktech, ale také proto, že cíloví spotřebi-
telé jsou často lidé, kteří se více zajímají o zdraví a zdravou 
výživu. 

Možnost uvádět výživová a zdravotní tvrzení umožňuje 
výrobcům zaměřit se na zcela jinou část trhu, kde se spotře-
bitelé neorientují tolik podle ceny, ale berou větší ohled na 
zdraví, kvalitu a etické nakupování.

Naše společnost disponuje specializovaným pracovi-
štěm pro vývoj a výrobu minerálních a vitaminových premixů. 
Nabízíme směsi ze standardní nabídky, ale jsme schopni 
vytvořit směs dle preferencí a zadání zákazníků. Samozřej-
mostí je technické poradenství, znalost interakce premixů 
v různých aplikacích a legislativní podpora.

Pohyb v regulačním minovém poli

Při vývoji hybridních potravin jsou regulační požadavky 
důležitým hlediskem. Nejde jen o to, jaká zdravotní a výži-
vová tvrzení může výrobce uvádět, ale také o to, jak mohou 
být výrobky pojmenovány a označeny.

Schopnost nabídnout podporu v této oblasti je jedním 
z  důvodů, proč si výrobci při vývoji hybridních potravin 
vybírají spolupráci se společností Brenntag – dalším 
důvodem je široká škála ingrediencí v  portfoliu společ-
nosti.
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Máte zájem dozvědět se více o aktuálních trendech 
na trhu s veganskými nebo hybridními potravinami? 
Chcete ochutnat naše nové koncepty?

Kontaktujte nás!
Petr Polívka

E-mail: petr.polivka@brenntag.cz
Mobil: +420 603 294 712

Při vývoji nových konceptů vždy nejprve zvažujeme 
regulační aspekty. Klíčové je, abychom mohli našim zákaz-
níkům představit inovativní a trendové koncepty, které jsou 
zároveň v souladu s předpisy platnými pro jejich trh. Kromě 
toho můžeme při vyhledávání nových ingrediencí nebo opti-
malizaci dodavatelského řetězce využívat naši celosvětovou 
síť a spoléhat se na jedno z nejširších portfolií potravinář-
ských surovin a přísad.

Spolupráce se slavným šéfkuchařem

Vývojové centrum společnosti Brenntag v  Polsku se 
v posledních letech stalo střediskem inovací v oblasti hyb-
ridních potravin. Tým dokonce spolupracoval s polským tele-
vizním šéfkuchařem Karolem Okrasou na vývoji některých 
produktů, mezi něž patří hamburgery 50/50 obsahující textu-
rant vyrobený z kukuřice a hrachové bílkoviny. Momentálně 
experimentujeme s novými lokálními rostlinnými zdroji bíl-
kovin, jako je řepka či slunečnice. Můžeme vytvářet receptury 
na nejrůznější hybridní masné výrobky – ať už jde o hambur-
gery, klobásy, nebo dokonce ryby, jako je tuňák. Samozřejmě 
existují určitá omezení, pokud jde o druhy masných výrobků, 
jež lze hybridně upravovat, ale každý den posouváme hranice 
a našim odborníkům se dokonce podařilo vytvořit hybridní 
uzenářský výrobek ve stylu šunky.

Mléčné produkty jsou další na řadě 

Dosud se vývoj v oblasti hybridních potravin zaměřoval 
na masné a rybí výrobky, ale odborníci věří, že již za dva nebo 
tři roky dojde i na mléčné výrobky.

Na rostlinných alternativách mléčných výrobků pracu-
jeme již několik let, přičemž tento trend navázal na rostlinné 
alternativy masa, které odstartovaly veganskou vlnu. Zdá se 
tedy logické, že další na řadě budou hybridní mléčné alter-
nativy. Inovace v potravinářském průmyslu v současné době 
zohledňují mnoho různých faktorů, včetně nutričních přínosů 
a senzorických vlastností, ale také původu surovin a ekologic-
kých aspektů výrobního procesu. Ve společnosti Brenntag 

Food & Nutrition jsme si toho vědomi a naši odborníci jsou 
připraveni pomoci tyto nové trendy přetvořit v  konkrétní 
produkty. Stačí se na nás obrátit a můžeme společně začít 
pracovat na nových projektech vývoje hybridních potravin.

Brenntag Nutrition

Globální divize Brenntag Nutrition vznikla v listopadu 
2018 jako součást skupiny Brenntag SE s cílem zvýšit podíl 
na trhu s potravinářskými přísadami a ingrediencemi. Tato 
globální divize zastřešuje 750 potravinářských profesionálů 
v  73 zemích světa a  28 center pro potravinářské aplikace 
a vývoj. 

Divize Brenntag Nutrition v  České republice dispo-
nuje dvacítkou potravinářských specialistů, nabízí téměř 
2000 produktů od 80 dodavatelů lokalizovaných v Evropě, 
USA a Asii; a spolupracuje s 500 českými výrobci potravin 
a nápojů. Můžeme se pyšnit Centrem pro potravinářské apli-
kace a vývoj v Praze – Horních Počernicích, které jsme ote-
vřeli již v roce 2012 a byli jsme tak průkopníkem na českém 
trhu. Obecně naše činnost spočívá na třech pilířích, kterými 
jsou technická podpora pro naše zákazníky, tým specialistů 
pro každé potravinářské odvětví a spolupráce s těmi nejlep-
šími světovými dodavateli. 

Naší fi lozofi í je, že se neomezujeme na nabízení pro-
duktů pouze na základě nabídky, dokumentace a  vzorku. 
Naše produkty prezentujeme spíše jako možné řešení na 
fi nálních výrobcích pomocí ochutnávek, přičemž dodáme 
i vzorovou recepturu, případně postup přípravy. �

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Design potravin
Spotřebitelé se očima rozhodují, zda chtějí produkt vyzkoušet, 
a pak se ústy rozhodnou, zda se jim líbí. Z tohoto důvodu je pro 
vzhled výrobku nanejvýš důležitá barva a pro vnímání chuti  
a pocitu v ústech je důležitá chuť.
Náš tým Food & Nutrition je vám k dispozici a pomůže vám  
vyrobit produkty, které osloví všechny smysly.

Ingredience, které hrají důležitou 
roli v designu potravin

 kakao a čokoláda
 barviva
 aromata
 přírodní extrakty
 látky zvýrazňující chuť a vůni

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition
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Nejde se spát, dokud není vše čisté – 
podlahy Remmers Crete

Čistá podlaha vinařství

Ukázka vyčištění podlahy v masném průmyslu Vyčištění podlahy ve výrobě sýrů, odstranění živočišných usa-
zenin a vodního kamene

Vyčištění podlahy ve výrobě sýrů

Čistota půl zdraví a  veselost celé. Nejde se spát, dokud 
není vše čisté. Čistota a  klid uvádějí do pořádku všech-

no pod nebem. Kůň, panna a víno velké čistoty potřebují. Jak 
kdo s čím zachází, tak s  tím schází. Mnoho dalších podob-
ných citátů a pořekadel bychom našli. Naši předkové přesně
věděli, o  čem je řeč – v  potravinářském provoze je čistota
základem všeho. V  čistém prostředí potravina voní sama 
sebou. Vzduch v  potravinářství je provoněný zpracováva-
nou potravinou a  především jde o  bezpečnost potraviny 
samé. Čistota je zárukou, že nebezpečné bakterie se mno-
ží jen stěží a  potravina je déle čerstvá. První pohled audi-
tora je na celkovou čistotu prostředí a  samozřejmě včetně 
podlahy.

Každý potravinářský provoz má svá specifi ka. Určitě 
jinak probíhá úklid podlahy v  masném provoze, ve varně 
kuchyně a ve výrobě nápojů. V masných a mlékárenských 
provozech jsou podlahy ve výrobě mastné a kluzký povrch 
je nebezpečný pro obsluhu. Proto je povrch podlahy opatřen 
protiskluzným reliéfem. Strukturovaný povrch tvoří plnivo 
s ostrými hranami, aby byla zajištěna bezpečnost. To samo-
zřejmě jde fyzikálně proti sobě s čistitelností. Jsou ale povrchy, 
které jsou vynikajícím kompromisem mezi čistitelností a pro-
tiskluzem. Takovým příkladem je podlahový systém Rem-
mersCrete HF.

Jak to tak bývá, hned od samého začátku užívání pod-
lahy je nutné ji správným způsobem udržovat, a  to pravi-
delně. Volit vhodné čisticí detergenty a případně čisticí stroje. 
Je velikou chybou ponechat podlahu bez povšimnutí a myslet 
si, že za 1/2 roku provozu půjde stejně rychle umýt jako na 
samém začátku. Mastnota a vodní kámen jsou totiž vynika-
jící konzervanty špíny na povrchu podlahy. Po krátké době 
začnou vytvrzovat (ano i mastnota) a do jejích pórů se usadí 
nečistota, kterou pak lze odstranit jen s velikým úsilím s inves-
továním času za bohužel nemalých fi nančních prostředků při 
použití „silných“ detergentů. Použitím detergentů je nutno 
na takovém zanedbaném povrchu nejdříve rozpustit usazené 
vrstvy a pak je s pomocí mechanické pomoci odstranit. A poté 
udržovat podlahy v čistotě každodenním omýváním. 

Vinařství 

Velmi specifi ckým provozem je pak provoz vinařství. 
Obecným pravidlem je, že mastnota se odstraňuje zásadou 
a vodní kámen kyselým detergentem. Ve vinařském provoze 
je však velkým fenoménem vinný kámen, který lze odstranit 
z povrchů použitím zásady. A pokud se toto čištění nepro-
vádí pravidelně, je na problém skutečně zaděláno. Střídáním 

usazenin vinného kamene a vodního kamene s vrstvami špíny 
pak po delší době dojde k usazení povlaku špíny, kdy je nutno 
střídat zásaditý a kyselý detergent několikrát za sebou, aby 
byly jednotlivé usazené vrstvy rozpuštěny.

Všeobecně platí, že dobrá a správná údržba, především 
rychlé odstranění agresivních chemikálií, barev a  barviv 
z povrchu podlahy, významně zlepšuje její dlouhodobé este-
tické vlastnosti. Výběr vhodných čisticích chemikálií by měl 
být proveden s  ohledem na prostředí a  druhu znečištění. 
Výběr a specifi kace čisticích prostředků by měl být konzul-
tován a schválen výrobcem těchto produktů. 

Při všech čisticích procedurách musí být nečistoty nej-
prve aktivovány a poté odstraněny z povrchu. Použité čisticí 

prostředky by měly být vždy odstraněny z povrchu důkladným 
oplachem s důsledným odstraněním zbylé vody po oplachu 
podlahovou stěrkou. Osychání čisticích prostředků odpařo-
váním bez oplachu vede k tvorbě sedimentů a „map“, slože-
ných ze zbytků čisticích prostředků a vodního kamene, které 
je následně obtížené či nemožné odstranit.

Strojní čištění je vhodné používat pro lepší výsledek pře-
devším u větších podlahových ploch a v provozech, které to 
vyžadují (např. s nepřežitým provozem). Vhodné ruční nářadí 
by mělo být použito pro vyčištění podlahy pod výrobním zaří-
zením a v místě, kde jsou nedostupné plochy pro čisticí stroj.

Během vinobraní a  práci s  vínem (přetáčení, filtro-
vání atp.) je doporučeno podlahu vždy po skončení práce 
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Společnost Steinhauser, s. r. o., 

je na trhu od roku 1991, kdy od začátku je prioritou 

kvalita a skvělý servis pro zákazníky. 

Firma se zabývá produkcí výsekového masa 

českého původu a výrobou kvalitních 

masných výrobků. 

SSpppoolleeččnnoosstt SStteeiinnnhhaauussseeerr,, ss.. rr.. oo..,

jee nnaa ttrrhhuu oodd rrookkkuu 1999911, kkddyy oodd zzaaččááttkkkuu jee pprriioorriittoouu

kkvvaalliittaa aa sskkkvvěěllýý sseeerrvviiss pprroo zzáákkkaazznnííkkkyy.. 

FFiirrmmaa sseee zzaabbýývváá pprroodduukkkccíí vvýýsseeekkkoovvééhhoo mmaasssaa 

ččeessskkkééhhoo ppůůvvoodduu aa vvýýrroobboouu kkvvaalliittnníícchh

mmaasssnnýýcchh vvýýrroobbkkkůů..

Společnost Steinhauser, s. r. o., 

je na trhu od roku 1991, kdy od začátku je prioritou 

kvalita a skvělý servis pro zákazníky. 

Firma se zabývá produkcí výsekového masa 

českého původu a výrobou kvalitních 

masných výrobků. 

důkladně očistit středotlakým či vysokotlakým ostřikem 
horkou vodou. Ideální teplota vody je mezi hodnotami od 
+60 °C do +80 °C. Teplota nad +80 °C nesmí být pře-
kročena. Pro případné dočištění je možno použít místně 
chlornan sodný a ponechat ho působit velmi krátkou dobu. 
Mějte však na paměti důkladný oplach vodou, který zajistí 
jeho odstranění z povrchu. Před použitím chlornanu sod-
ného je nutné plochu podlahy opláchnout a oplachem vody 
zajistit vzlínání vody pod patky noh technologií, aby byla 
zajištěna neutralizace chlornanu v místě styku s nerezovými 
konstrukcemi. 
●   Během vinobraní je doporučeno provádět alkalické 

povrchové pěnové mytí jednou týdně.
●   Pro jednorázové odstraňování znečištění několika vrstev 

vinného kamene se doporučuje použít čisticí detergenty 
s dezinfekčním a bělicím účinkem.

●   V případě pěnového mytí v sudovém hospodářství je 
třeba dávat pozor, aby nedošlo k potřísnění sudů výše 

uvedenou směsí. Alkalická složka by při delším půso-
bení způsobila zčernání dřeva.

●   Pěnové mytí je smysluplné v 6–8týdenních intervalech 
mimo vinobraní. Při vinobraní je doporučeno termín 
zkrátit na jeden týden.

●   Alkalické pěnové mytí slouží k odstranění organických 
zbytků z podlah, stěn a technologií (např. sběrné boxy, 
násypka, odzrňovač, lis atp).

●   Kyselé pěnové mytí slouží k odstranění vodního kamene 
z nerezových povrchů tanků, stáčecího zařízení atp. 

●   Vína čistých tónů docílíte pouze z čistých nádob a čis-
tých prostor!

Závěr

Správná údržba podlahy bude mít pozitivní vliv na její 
dlouhou životnost. Použití čisticích strojů je doporučeno pře-
devším pro velké plochy a povrchy s protiskluznou texturou. 
Nevhodné způsoby čištění jsou klasické stírání podlahy 
a ponechání odpařování čisticích detergentů z povrchu. Čis-
ticí chemikálie a zařízení by měly být používány dle pokynů 
výrobce. Pro údržbu podlahy by měl být vytvořen postup čiš-
tění pro HACCP ve spolupráci s výrobcem/dodavatelem čis-
ticích detergentů.

Motto: Večer se nejde spát, dokud není vše čisté!

Martin Mrštný, 
Remmers s. r. o.

�
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Mlékárna Valašské 
Meziříčí slaví 

30 let své 
novodobé historie

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s  r. o., je ryze českou 
společností a právě tento rok slaví 30 let od svého zalo-

žení. Vznikla 17. června 1992 privatizací Beskydských mlé-
káren. 

Tradice výroby mléka a  mléčných výrobků má na 
Valašsku hluboké kořeny. Mlékárna ve Valašském Meziříčí 
byla založena již roku 1936 Vilémem Frankem jako mlé-
kárna Spolku chovatelů hovězího dobytka s  obchodním 
názvem Valašská spolková mlékárna ve Valašském Mezi-
říčí. Tento spolek reprezentovalo devět až dvanáct větších 
místních zemědělců. Mlékárna vyráběla mléko samovolně 
kysané, máslo a tvarohové pomazánky. Počáteční zpracova-
telská kapacita činila přibližně 500 litrů mléka denně. Po pri-
vatizaci v roce 1992 byla zahájena rekonstrukce výrobních 
prostor a postupná modernizace veškerého technologického 
zařízení. 

Současný výrobní program tvoří smetanové jogurty, 
polotučné ovocné jogurty, bílé jogurty, kysané výrobky a čer-
stvé tekuté výrobky. Produkty Mlékárny Valašské Meziříčí 

jsou zastoupeny v celé síti obchodních řetězců a najdete je 
rovněž i v ostatních maloobchodních prodejnách. K dostání 
jsou i  ve vybraných řetězcích na Slovensku. Za dobu své 
novodobé historie si našly výrobky jako Valašská kyška nebo 
smetanové jogurty velikou oblibu u spotřebitelů, a to přede-
vším díky kvalitě. Za to mlékárna získala v minulosti i celou 
řadu ocenění. 

Velkoobchodní prodej

Již od svého založení provozuje Mlékárna Valašské 
Meziříčí rovněž velkoobchodní prodej potravinářských chla-
zených výrobků, kterými zásobuje své zákazníky, zejména 
školy, nemocnice, sociální ústavy či maloobchodní prodejny 
na Moravě a ve Slezsku. Velkoobchod nabízí širokou škálu 
mléčných výrobků zejména od českých a slovenských doda-
vatelů.

Výroba a kvalita

„Kvalita je u  nás na prvním místě, a  proto klademe 
velký důraz na dodržování výrobních postupů, kontrolu a kva-
litu vstupních surovin. Naše společnost sází na osvědčené 
dodavatele, se kterými spolupracujeme dlouhá léta a  našli 
jsme tak společnou řeč. Dodavatelé již chápou naše potřeby 
a požadavky,“ uvádí Ing. Jiří Malina, spolumajitel Mlékárny 
Valašské Meziříčí.

Konkurence v mlékárenském průmyslu 

„Konkurence v mlékárenském průmyslu je velká, je zde 
mnoho tradičních velkých výrobců a pak, stejně jako my, střed-
ních, ale ne nevýznamných, výrobců, kteří dokáží těm velkým 
konkurovat cenou i kvalitou. Nutí nás to inovovat a máme také 
velmi propracovaný marketing. Za těch 30 let se naše spo-
lečnost například stala lídrem ve výrobě tekutých kysaných 

výrobků na našem trhu.“ uvádí Ing. Jaroslav Vévoda, spolu-
majitel Mlékárny Valašské Meziříčí. „Významné postavení 
držíme také ve výrobě jogurtů. Myslím, že do budoucna je snad 
na čem stavět,“ dodává Jaroslav Vévoda.

Současná situace na trhu

„Prodeje v letošním roce i v předešlých dvou letech byly 
významně poznamenány covidem a teď i situací na Ukrajině, 
což vedlo k  významnému nárůstu cen surovin a  materiálů, 
a tím i nemalému zdražování. Přestože zákazníci významně 
přehodnotili své nákupní chování a preferují ještě více výrobky 
v akci nebo výrobky pod privátními značkami odběratelů, daří 
se nám zachovat stabilní prodeje. Případný pokles v jedné kate-
gorii se nám daří pokrýt růstem v jiné kategorii,“ uvádí Zdeněk 
Bukovjan, vedoucí obchodu a marketingu Mlékárny Valašské 
Meziříčí. 

Otázky na Zdeňka Bukovjana, 
vedoucího obchodu a marketingu

Jaké výrobky z vašeho sortimentu jsou nejoblíbenější? 
„Nejprodávanějšími jsou hlavně kefírová mléka, z nich 

nejvíce bílý kefír. V  jogurtech jde na odbyt především bílý 

jogurt, z ochucených pak smetanový jogurt vanilkový s jaho-
dovou příchutí, která je na dně kelímku.“

Zkoušíte nějaké nové receptury zakysaných mléčných 
výrobků? Jaké jsou trendy?

„Samozřejmě, že zkoušíme. Teď však není výroba novinek 
úplně prioritou. V tuto dobu rezonují jiná témata, spojená 
zejména se zvyšujícími se cenami materiálů a surovin. Již delší 
dobu je trendem důraz na ekologii. A i z tohoto důvodu jsme 
v minulém roce uvedli na trh Kefírové mléko z Valašska citron, 
bezový květ, který je v ekologickém obalu, přátelskému k život-
nímu prostředí (Elopak – naturally hnědý karton). A v těchto 
krocích budeme i nadále pokračovat.“ 

Marketing a media

Zhruba do měsíce mlékárna plánuje v  souvislosti 
s  výročím založení firmy zařadit výroční logo na víčkách 

jogurtů a ve stejné době bude spouštět i video spot, který se 
nyní ještě připravuje. Tato reklama bude určena jen pro soci-
ální sítě, protože mlékárna je aktivní na Instagramu a Face-
booku, v blízké době plánuje rozšířit své působení o TikTok. 
„Pro komunikaci se zákazníky využíváme naše sociální sítě, 
kde evidujeme velký nárůst počtu uživatelů, a proto chceme jít 
právě touto formou kampaně,“ říká Zuzana Pavelková, mar-
ketingová manažerka.

Poděkování od ředitelky firmy

„Především bych chtěla poděkovat za důvěru všech, kteří 
v nás věří a kteří nás svými nákupy podporují. O to, abychom 
nezklamali vás všechny, nám jde v první řadě. Proto zachová-
váme tradiční receptury našich výrobků a držíme tu nejvyšší 
kvalitu. Věříme, že nám i nadále zachováte svou přízeň,“ říká 
MVDr. Jana Novotná, ředitelka a rovněž spolumajitelka Mlé-
kárny Valašské Meziříčí, spol. s r. o. 

Důležité historické milníky mlékárny

1936 –  založení Valašské spolkové mlékárny ve Valašském 
Meziříčí panem Vilémem Frankem 

1948 –  výměna zastaralého výrobního zařízení mlékár-
ny

1954 –  rekonstrukce výroby a navýšení zpracovatelské ka-
pacity na 25 000 litrů mléka denně

1950–1956 –  Valašská mlékárna přešla pod Mlékařské 
závody se sídlem v Ostravě

1957–1960 –  byla součástí Východomoravských mlékáren 
v  Bystřici pod Hostýnem – výrobní program 
mlékárny byl v  této době zaměřen na jogurty, 
plnotučné mléko, konzumní mléko v  kon-
vích, konzumní smetanu, měkký a průmyslový 
tvaroh, máslo a přepracované máslo vyráběné 
do roku 1960

1972 –  zrušena máslárna ve Valašském Meziříčí
1978 –  silný požár, který zničil pasterační stanici
1978–1980 –  rekonstrukce po požáru
1992 –  privatizace Beskydských mlékáren. Vznik obchod-

ního jména Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. 
s r. o.

1992–současnost – fi  rma pravidelně investuje do moderni-
zace zařízení

Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. �

O společnosti 

●    Historie mlékárny se traduje už od roku 1936
●    Mlékárna patří mezi středně velké fi rmy a má 

přibližně 150 zaměstnanců
●    Je lídrem ve výrobě tekutých kysaných výrobků 

na našem trhu
●    Mlékárna denně zpracuje přibližně 100 000 litrů 

mléka
●    Vyrobí ročně na 80 000 000 ks jogurtů různých 

velikostí a  více než 30  000 000 ks kysaných 
nápojů

●    Je držitelem různých významných ocenění za 
kvalitu
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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ

 
 
 

 

 výrazné 

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

„Dobrý 

 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

 
 

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

15. září 2022
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE
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Aktuální výzvy 
tržní koncentrace 

amerických 
producentů 

potravin 
Ing. PETR JEŽEK,

zemědělský diplomat ČR ve Washingtonu

Ve Spojených státech amerických je opět na pořadu dne 
diskuse o  vysoké tržní koncentraci výrobců potravin. 

Po výpadku zpracovatelských kapacit během pandemie co-
vid-19 kvůli masivnímu výskytu infekcí mezi zaměstnanci ve 
velkých zpracovatelských závodech zely prodejní pulty s ma-
sem a  masnými produkty na čas v  některých částech USA 
prázdnotou. V posledních pár týdnech je velkým problémem 
nedostatek kojenecké výživy způsobený dočasným uzavřením 
závodu společnosti Abbott v Michiganu. Společným jmeno-
vatelem těchto jevů je vysoký tržní podíl zasažených fi rem, 
a  tím i velký dopad na spotřebitele. Tržní koncentrace jako 
taková samozřejmě výše uvedené problémy nezpůsobila, ale 
ve svém důsledku negativní dopad na trh amplifi kovala.

Začněme u druhého problému – nedostatku kojenecké 
výživy. Způsobila ho bakteriální kontaminace a do masivních 
rozměrů znásobily tržní koncentrace tří výrobců, obchodní 
politika USA a narušené fungování potravinového řetězce 
kvůli pandemii covid-19.

Americký federální Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
(FDA) vyšetřoval úmrtí dvou kojenců na neobvyklou infekci 
a v michiganském závodě společnosti Abbott objevil stopy 
patogenu Cronobacter sakazakii. V důsledku toho bylo z trhu 
staženo několik značek kojenecké výživy a  spotřebitelům 
doporučeno, aby nepoužívali některé druhy kojenecké výživy 
z tohoto závodu. Podle dostupných informací má společnost 

Abbott v USA tržní podíl kolem 45 %, takže okamžitý výpadek 
primárně u brandu Similac se hned projevil na pultech pro-
dejen a dostupnosti výživy na e-commerce platformách. Řada 
prodejců tak sáhla k zastropování maximálního počtu kusů 
výživy na zákazníka. Nutno dodat, že společnost Abbott 
argumentovala, že neexistují žádné důkazy o spojení její pro-
dukce s předmětnými úmrtími a vzorky bakterií od zasaže-
ných kojenců neodpovídaly kmenům nalezeným v závodě.

Dalším faktorem, který přispěl k  současnému stavu, 
je narušení dodavatelského řetězce. Na počátku pandemie 
covid-19 prudce stoupl prodej umělé kojenecké výživy, 
protože si zákazníci dělali zásoby z obavy, co ještě může přijít. 
Po takto enormním nárůstu poptávky v roce 2020 přišel velký 
propad prodejů v roce 2021, kdy rodiče primárně spotřebo-
vávali vytvořené zásoby a výrobci museli omezit výrobu. Ke 
konci roku 2021 a  na začátku roku 2022 došlo k  nárůstu 
počtu porodů a zároveň ke snížení podílu matek, které své 
děti pravidelně kojí, což opět vedlo k převisu poptávky nad 
postupně se obnovující nabídkou.

Posledním dílkem do skládačky je specifi cká americká 
obchodní politika v tomto segmentu. Regulace trhu s umě-
lými kojeneckými výživami je ze strany FDA natolik přísná, že 
na trhu lze prakticky sehnat výrobky od pouhých tří výrobců 

– Abbott (americká společnost), Mead Johnson (americký 
producent britské společnosti Reckitt) a Gerber (americký 
producent švýcarského koncernu Nestlé). Dovoz například 
z Evropy je regulatorními požadavky prakticky znemožněn, 
přestože někteří experti jsou toho názoru, že evropská pro-
dukce obecně splňuje požadavky FDA a v některých aspek-
tech by byla z pohledu kvality výživy lepší – EU totiž zakazuje 
některé cukry (kukuřičný sirup) a výživy obsahují vyšší podíl 

A g r á r n í  d i p l o m a t é

laktózy. Celní zatížení na dovoz z Evropy se blíží 20 %, což se 
započítáním ceny dopravy velmi ztěžuje konkurenceschop-
nost. Nedávno uzavřená severoamerická dohoda o volném 
obchodu (USMCA) rovněž velmi komplikuje dovoz koje-
necké výživy od tradičního vývozce – Kanady. 

V době, kdy jde toto vydání do tisku, by měl závod spo-
lečnosti Abbott pod přísným dohledem FDA opět začít pro-
dukovat. Na konci května administrativa prezidenta Joea 
Bidena umožnila dovážet kojeneckou výživu z EU v rámci 
speciálního režimu a v Senátu amerického Kongresu se při-
pravuje legislativa, která by měla urychleně otevřít americký 
trh bezpečné výživě ze zahraničí.

V  této souvislosti je třeba ještě zmínit jeden aspekt 
významného tržního postavení zmíněných výrobců výživy, 
a tím je program WIC. Jde o program Federálního minister-
stva zemědělství (USDA) z počátku 70. let minulého století 
s dlouhým názvem The Special Supplemental Nutrition Pro-
gram for Women, Infants, and Children, který lze do češtiny 
přeložit jako Zvláštní program doplňkové výživy pro ženy, 
kojence a děti. Prostřednictvím tohoto programu je totiž ame-
rická federální vláda největším odběratelem kojenecké výživy 
v USA. Program WIC byl primárně určen pro nízkopříjmové 
rodiny. Kromě výživy pro kojence v současné době zahrnuje 
i kravské mléko, cereálie, chléb, sýr, vejce a další produkty. 

Vzhledem k poměrně rozvolněným pravidlům pro dokazování 
„nízkého příjmu“ nyní z tohoto programu čerpá výhradně 
nebo částečně až 53 % všech dětí v USA.

WIC je u kojenecké výživy důležitý z následujícího hle-
diska: podle ofi ciálních údajů se přibližně polovina kojenecké 
výživy prodávané v USA nakupuje prostřednictvím tohoto 
programu, který je financován z  federálních zdrojů, ale 
implementován jednotlivými státy. Ty udělují exkluzivní pro-
dejní smlouvy jednomu výrobci výživy výměnou za snížení 
ceny pro spotřebitele. Příjemci podpor z WIC jsou povinni 
používat poukázky na výživu od vítězného výrobce, což 
výrazně zvyšuje podíl této společnosti na trhu. Není roz-
hodně výjimkou, že obchody mají tendenci spíše skladovat 
a vystavovat značku, která má smlouvu s WIC, a tím se zvy-
šuje dosah i na spotřebitele, kteří v tomto programu nejsou 
příjemci.

Podle USDA má společnost Abbott smlouvy s 34 státy 
na dodávku produktů Similac, 10 států spolupracuje se spo-
lečností Reckitt (s obchodní značkou Enfamil) a 6 států spo-
lupracuje se společností Nestlé (značka Gerber). Odborníci 
na tuto oblast také připomínají, že i  některé nemocnice/
porodnice postupují podobně jako USDA a uzavírají smlouvy 
pouze s  jedním výrobcem, aby získaly výživu se slevou. 
V Kongresu se v reakci na aktuální stav věcí intenzivně jedná 
i o změně parametrů programu WIC.

Do celé věci se vložila i  Federal Trade Commission 
(FTC) – Federální obchodní komise, která je nezávislým 
orgánem s  hlavním posláním prosazovat antimono-
polní právo a podporovat ochranu spotřebitele. FTC bude 
zkoumat vzorce fúzí a akvizic s cílem lepšího pochopení, 
proč se tento sektor stal tak vysoce koncentrovaným a jak 

by se tento případ měl promítnout do budoucích přezkumů 
fúzí. FTC také přezkoumá federální předpisy a obchodní pře-
kážky, které brání zahraničním společnostem ve vstupu na 
americký trh. Kvůli podezření na monopolizaci FTC rovněž 
žádá veřejnost o informace o případech, kdy se spotřebitelé 
domnívají, že byli při nákupu kojenecké výživy podvedeni 
nebo byli nuceni platit přemrštěné ceny u  e-commerce 
prodejců.

V USA se tak vedou nejen praktická jednání, ale i aka-
demické diskuse, jestli konsolidace korporátní výroby, zpra-
cování a distribuce potravin zajišťuje pro Američany kvalitní 
a cenově dostupné potraviny. Ještě před pandemií covid-19 
odhadovalo USDA, že až 35 milionů obyvatel USA (tedy cca 
10 %) trpí „nedostatkem potravin“. To znamená, že nemají 
spolehlivý přístup k cenově dostupným a výživným potra-
vinám. Tento fenomén je však mnohem složitější, než že by 
mohl sloužit jako argument proti sdružování podniků, ač ho 
odpůrci globalizace rádi využívají.

A g r á r n í  d i p l o m a t é

zpracování sóji  

Tržní koncentrace v USA dle jednotlivých odvětví 

a podíl uvedených největších fi rem

snídaňové cereálie               nealkoholické nápoje                               pivo                                    slané pochutiny

pečivo                                           zmrzlina                                   čerstvé saláty                                  víno

potravinářské řetězce          řetězce pro rychlý nákup             rychlé občerstvení               distribuce potravin

zpracování 

kuřecího masa

zpracování 

vepřového masa

zpracování 

hovězího masa

Procenta pod grafem uvádí podíl 4 největších fi rem, u grafů číslo 

5 a 16 podíl 3 největších fi rem.

         80 %                                               73 %                                             67 %                                               54 %

83 %                                                82 %                                               77 %                                               63%

58 %                                                 54 %                                                50 %                                            46 %

45 %                                                43 %                                               39 %                                           32 %

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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Lze obecně konstatovat, že každý subjekt se alespoň 
občas snaží využít svého postavení k  ovlivnění okolí ve 
svůj prospěch. Vysoká tržní koncentrace umožňuje něko-
lika velkým hráčům využít nadstandardního vlivu na poli-
tickou reprezentaci, ovlivnění chodu sektoru včetně výzkumu 
a v neposlední řadě ovlivnění mediálního pokrytí.

Na obrázku na str. 21 je uvedeno několik případů kon-
centrace tržního podílu v oblasti zemědělství, potravinářství, 
distribuce a maloobchodu. Obrázek dokládá, že ve velkém 
počtu sektorů kontrolují čtyři nebo méně fi rem více než 40 % 
podílu na trhu.

V historii zemědělsko-potravinářského sektoru se najde 
řada případů, kdy tato koncentrace pokřivila tržní prostředí, 
a  následovaly postihy od příslušných autorit. Z  nedávna 
jde například o žalobu společnosti Sysco (přední americký 
distributor potravin s ročním obratem přes 55 mld. USD) 
u federálního soudu v Houstonu na kartelovou dohodu mezi 
předními producenty vepřového masa se sídlem v USA. Mezi 
obviněnými jsou společnosti Tyson, JBS, Hormel a dceřiné 
společnosti Clemens Family, Seaboard a Smithfi eld Foods. 
Souhrnná produkce všech těchto fi rem překračuje 80 % cel-
kové výroby v USA. Sysco v kauze tvrdí, že společnosti sdí-
lely citlivé informace o produkci, cenách, objemech nabídky 
a  poptávky prostřednictvím třetí společnosti (Agri Stats) 
s cílem společně uměle navyšovat cenu. Dle žaloby lze tyto 
praktiky dohledat zpětně až do roku 2009, a distributoři tak 
roky platí více, než by byla obvyklá tržní cena.

V roce 2020 v hromadné žalobě distributorů a zástupců 
maloobchodu společnost JBS prohrála soudní spor v Minne-
sotě a podle dostupných informací je výsledkem sporu dohoda 
o vyrovnání ve výši téměř 25 mil. USD. V témže roce byl šéf 
společnosti Bumble Bee dokonce odsouzen k odnětí svobody 
na 3 roky a zaplacení vysoké pokuty v případě cenového kar-
telu u konzervovaného tuňáka. Dále se například zpracovatel 
kuřecího masa Pilgrim‘s Pride přiznal k ovlivňování cen a byla 
mu uložena pokuta 110,5 milionu USD nebo v jiném případě 
američtí farmáři vyhráli hromadnou žalobu proti společ-
nostem Olam a Birdsong, které se zabývají loupáním arašídů.

Loňské šetření americké pobočky britského deníku 
Guardian ve spolupráci s organizací Food and Water Watch 
přineslo několik zajímavých skutečností. Velikost, tržní 

moc a zisky těchto velkých hráčů vzrostly díky politickému 
lobbingu a slabé regulaci natolik, že jim umožňuje do značné 
míry diktovat, co budou dva miliony amerických země-
dělců pěstovat a chovat, stejně jako co budou spotřebitelé 
jíst a kolik budou potraviny stát. Nejméně polovina z deseti 
nejhůře placených pracovních míst je v potravinářském prů-
myslu. Farmy a masokombináty patří k vysoce rizikovým pra-
covištím s velmi nízkými mzdami. Z každého dolaru, který 
spotřebitel ve Spojených státech utratí v supermarketu, jde 
zemědělcům celkově jen kolem 15 centů. Zbytek jde na zpra-
cování a marketing potravin.

Touto problematikou se zabývala i velká studie s názvem 
Too Big to Feed od iPes Foods z roku 2017. Od vstupů do 
zemědělské prvovýroby přes potravinářskou výrobu až po 
prodej se na příkladech snaží doložit negativní externality 
vysoké koncentrace v  rukách hrstky společností a  rovnou 
navrhuje opatření, která by vedla ke zlepšení stavu.

Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že americká 
administrativa má v plánu s vysokou tržní koncentrací ale-
spoň v  některých sektorech něco udělat. Otázkou však 
zůstává, jestli najde dostatečné regulatorní páky na vynu-
cení si změny současného stavu. V této souvislosti se vkrádá 
vzpomínka na Earla Butze – ministra zemědělství za doby 
prezidentování Richarda Nixona, který na počátku 70. let 
minulého století hlásal americkým zemědělcům „Get big 
or get out“ – volně přeloženo jako „Staňte se velkými nebo 
vypadněte“.

Tehdejší zemědělská politika USA však podporovala 
zdrženlivost. Po velké hospodářské krizi ve 30. letech, která 
se vyznačovala ohromujícím souběhem obrovských pře-
bytků obilí, ale i všeobecného hladu, zavedla Rooseveltova 
vláda mechanismy, které měly zemědělcům pomoci „řídit 
nabídku“. Když byl zemědělských komodit nadbytek a ceny 
začaly klesat, federální vláda platila farmářům za to, že 
nechali ležet část půdy ladem. Tím se v následujícím roce 
ceny opět zvýšily. Když naopak hrozilo, že budou ceny příliš 
vysoké, platby se ukončily a půda byla znovu obdělávána. 
Vláda také od farmářů vykupovala přebytečné obilí, sklado-
vala je a pouštěla na trh s cílem zachování rovnováhy mezi 
nabídkou a poptávkou.

Tento přístup však ministru Butzovi připomínal 
socialismus a  nepřijatelné omezování možnosti farmářů 
zasít a sklidit, kolik uznají za vhodné. Pozměnil nastavení 
systému jako kontroly zemědělské produkce k maximalizaci 
produkce. Farmářům pak jako řešení případných přebytků 
slíbil všemocný zahraniční obchod a zajištění odbytu za hra-
nice USA. Mnoho farmářů ze Středozápadu se v 70. letech 
20. století na popud tohoto nového přístupu a kvůli vysokým 
cenám obilí zadlužilo. Za půjčené peníze nakoupili více půdy, 

A g r á r n í  d i p l o m a t é

nové strojní vybavení, moderní odrůdy osiv, hnojiva a  pesti-
cidy, aby mohli produkovat co nejvíce. V 80. letech pak tato 
„bublina splaskla“. Farmy už produkovaly mnohem více, než 
byl schopen trh absorbovat a ceny padaly dolů. Nato se ještě 
prudce zvýšily úrokové sazby, takže všechny půjčky, které 
si zemědělci vzali v 70. letech, se staly ochromujícím bře-
menem. Desítky tisíc farem tak zkrachovaly a tato dekáda 
byla pro agrární sektor ve Spojených státech nejsložitější po 
výše zmíněné hospodářské krizi.

Závěr

Nedávné problémy s dostupností některých produktů 
opět obnažily pozice a sílu na trhu jednotlivých aktérů ve 
vybraných oblastech. Administrativa prezidenta Bidena za 
Demokratickou stranu má rozhodně blíže snahám o regu-
latorní úpravu současného stavu, než kdyby byl u moci pre-
zident Donald Trump. Již vloni podepsal Joe Biden výkonné 
nařízení, které má řešit vysokou koncentraci v celé americké 
ekonomice, tedy včetně zemědělství a potravinářství. Biden 
vyzval vládní instituce a  agentury, aby řádně prosazovaly 
stávající antimonopolní zákony a případně zvážily zrušení 
nedávných fúzí. Podle dostupných informací se toho však 
mnoho nestalo. Navíc, jakékoli prezidentské výkonné naří-
zení může příští prezident zrušit. Takže změnu stavu je třeba 
případně řešit legislativní úpravou prostřednictvím Kon-
gresu. Návrhy zákonů upravující pravidla pro vznik domi-
nantních tržních hráčů v něm však v současné době nemají 
podporu, přestože je veřejné mínění údajně podporuje. Jestli 
tedy budou aktuální snahy úspěšné, ukáže až čas.

 �
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77 %77%%
Společně tak každoročně vytřídíme 
a předáme k dalšímu zpracování okolo 
77 % prodaných obalů v ČR. 

www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 

Díky spolupráci průmyslu, obcí a měst 
mají občané ČR k dispozici více než 
678 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadů.678 446
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Laboratoř 
výzkumu jakosti 

a bezpečnosti 
potravin

prof. Ing. FRANTIŠEK BUŇKA, Ph.D.,
kpt. Ing. JIŘÍ MALÍŠEK,

Ing. Bc. JAROSLAV TALÁR, Ph.D.,
pplk. Ing. MARTIN NOVOTNÝ,

Katedra logistiky, 
 Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany

V  roce 2020 bylo vedením Fakulty vojenského leadershi-
pu a  Katedry logistiky rozhodnuto, že bude v  nevyuží-

vané části kuchyňského bloku v  kasárnách Černá Pole za-
ložena Laboratoř výzkumu jakosti a  bezpečnosti potravin 
a  organizačně začleněna pod Katedru logistiky. Základním 
účelem zřízení takového pracoviště bylo podstatně zvýšit 
a  posílit kompetence Armády České republiky v  oblasti ex-
pertního posouzení jakosti a bezpečnosti trvanlivých potra-
vin vyskytujících se na trhu a také významně zlepšit schop-
nosti v  segmentu vývoje nových komponent stravy pro 
„balíčky potravin“ (viz dále). Založení Laboratoře výzkumu 
jakosti a bezpečnosti potravin navazuje na bohatou historii 
Katedry proviantního zabezpečení, později Katedry ekono-
miky a hygieny výživy při Vysoké vojenské škole pozemního 
vojska ve Vyškově, která byla aktivní do roku 2004.

Organizační zařazení Laboratoře výzkumu jakosti a bez-
pečnosti potravin podstatně determinuje oblasti, kterými se 
zabývá a kde vyvíjí a bude vyvíjet svou expertní, výzkumnou 
a vývojovou činnost. Předně se jedná o posuzování na trhu 
běžně dostupných trvanlivých potravin během několikaletého 
skladování za teplot běžných, kolem 25 °C, ale také extrém-
ních na úrovni od –40 °C (simulující arktické prostředí) do 
+40 °C, které reprezentují možné transportní nebo mimo-
řádné skladovací teploty v subtropickém či tropickém pásu. 
Hlavním výsledkem těchto studií je pak určení kritické kom-
binace teploty a času, po kterou si potravina ještě zachová 
nejen svou chemickou a  biologickou bezpečnost, ale také 
senzorickou jakost dobře přijatelnou pro konzumenta. Pro 
příklad lze ilustrovat, jak se může měnit například barva steri-
lovaného taveného sýra (a s ní i chuť a vůně) v průběhu něko-
likaměsíčního skladování za různých teplot. Na obr. 1 je vlevo 
dole uvedena fotografi e sterilovaného taveného sýra sklado-
vaného při  +5 °C, vpravo dole při +25 °C a nahoře při +40 °C.

Druhým stěžejním úkolem Laboratoře výzkumu jakosti 
a bezpečnosti potravin je vývoj nových sterilovaných (obec-
něji konzervovaných) potravin určených do tzv. bojových 
dávek potravin (někdy také „balených potravinových dávek“), 
které se vydávají v situacích, kdy není možné připravit teplou 
stravu. Jedná se o „balíček potravin“ v našich podmínkách 
prozatím na 24 hodin, jehož trvanlivost je stanovena na nej-
méně 24 měsíců při teplotě +25 °C. Vyvíjena jsou především 
hotová jídla, různé druhy masových pomazánek a  paštik 

František Buňka Jiří Malíšek

Jaroslav Talár Martin Novotný

Obr. 1   Fotografi e sterilovaného taveného sýra skladovaného 
několik měsíců při +5 °C (vlevo dole), +25 °C (vpravo 
dole) a +40 °C (nahoře)

Obr. 2   Konvektomat s udící jednotkou jako součást varného 
centra

K výrobě nefermentovaných masných výrobků slouží 
kutr (obr. 4) doplněný o  výrobník ledu (obr. 5) a  ruční 
narážku. Mixovací práce lze realizovat na univerzálním 
kuchyňském robotu na pojízdném podstavci vybaveném 
metlou, hákem a míchačem s obsahem kotlíku 10 a 19 litrů 
(obr. 6). Po připojení přídavného zařízení lze univerzální 
kuchyňský robot využít i jako výkonnou řezačku masa. Pro 
zpracování menších objemů je možné použít menší univer-
zální kuchyňský robot s řadou nástavců. 

Vyrobené potraviny a hotová jídla je možné balit jednak 
pomocí  pneumatického uzavíracího zařízení NOVASEAL 
(obr. 7), kde je možné aplikovat formátové sady pro vaničky 
s objemem 335 ml a dále kelímky s objemy 75 g, 100 g nebo 
125 g. Využívány jsou především autoklávovatelné hliníkové 

a v neposlední řadě i sterilované tavené sýry. Pozornost je 
minoritně věnována také vegetariánským variantám bojových 
dávek potravin. Cílem tohoto úkolu je podstatně rozšířit počet 
variant dostupných pro použití v Armádě České republiky.

V neposlední řadě se pracovníci Laboratoře výzkumu 
jakosti a bezpečnosti potravin věnují progresivnímu segmentu 
vývoje nových dehydrovaných potravin pro bojové dávky 
potravin. Výhodou zde beze sporu je snížení hmotnosti pře-
nášeného balíčku. Dehydratace je dosahována sice energe-
ticky náročným, ale vůči obsahovým složkám dané potraviny 
velmi šetrným způsobem – lyofilizací. Stávající, objednaná 
i zamýšlená zařízení Laboratoře výzkumu jakosti a bezpeč-
nosti potravin odpovídají a podporují výše uvedená zamě-
ření, cíle a úkoly, které jsou jí vytýčeny. Předně je Laboratoř 
výzkumu jakosti a bezpečnosti potravin vybavena varným cen-
trem, které sestává ze dvou kombinovaných sporáků, které jsou 
doplněny konvektomatem s udicí jednotkou (obr. 2). Zařízení 
umožní vyprodukovat širokou škálu hotových jídel. Dále slouží 
k výrobě potravin zařízení Vorwerk Thermomix TM6 (obr. 3), 
které je využíváno zejména k produkci tavených sýrů, a také 
zapařovací pec pro produkci pekařských výrobků, jako je chléb, 
běžné a trvanlivé pečivo, a to včetně bezlepkových variant. 

Obr. 3  Zařízení Vorwerk Thermomix TM6

Obr. 4  Stolní kutr pro výrobu masných výrobků

Obr. 5  Výrobník ledu

Obr. 6    Univerzální kuchyňský robot s kapacitou 19 a 10 litrů 
doplnitelný o řezačku masa
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obaly (s vnitřní plastovou vrstvou), známé z běžného spo-
třebitelského trhu. Kromě toho je možné využít vakuovou 
baličku (obr. 8), a to zejména pro program lyofi lizovaných 
potravin a hotových jídel. K dispozici jsou běžné plastové 
sáčky o různé velikosti, ale také speciální sáčky „doypack“, 
které umožňují sterilaci v autoklávu. 

Laboratoř výzkumu jakosti a  bezpečnosti potravin je 
vybavena  autoklávem FEDEGARI FVA2/A1 (obr. 9), který 
díky  nastavitelnému „protitlaku“ umožňuje sterilaci potravin 
a obecně materiálů v uzavřených obalech až do teploty 128 °C, ať 
už se jedná o uzavřené vaničky, kelímky nebo vakuově zabalené 
potraviny v sáčcích typu „doypack“. Výše uvedenou kombinací 
výrobních a doplňkových zařízení se Laboratoř výzkumu jakosti 
a bezpečnosti potravin stala prakticky autonomním pracovištěm 
dovolujícím vyrobit širokou škálu nefermentovaných potravin 
živočišného i  rostlinného původu a  testovat jejich vlastnosti 

Obr. 7  Pneumatické uzavírací zařízení NOVASEAL

Obr. 8  Vakuová balička

po výrobě i v průběhu skladování. Je tak dána reálná možnost 
naplňovat cíle a úkoly, které byly tomuto pracovišti vytýčeny.

Samozřejmostí jsou  velkokapacitní klimatické komory, 
které umožňují skladování potravin od mrazírenských teplot 
až po +60 °C, které se využívají pro testy stability, resp. 
zkoušky trvanlivosti za různých, zejména extrémních teplot 
(obr. 10). 

V současné době je Laboratoř výzkumu jakosti a bezpeč-
nosti potravin vybavena především přístroji umožňujícími sta-
novit fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky. Kromě 
rutinních stanovení, jako je stanovení obsahu sušiny/vlhkosti 
a hodnoty pH v roztocích, disperzích i pevných potravinách, 
disponuje pracoviště  zařízením pro měření vodní aktivity (aW)

Obr. 9    Autokláv FEDEGARI FVA2/A1 s nastavitelným „proti-
tlakem“

Obr. 10 Velkokapacitní laboratorní klimatické komory

Obr. 11  Zařízení pro měření vodní aktivity (aW) potravin

Obr. 13    Spektrometr ColorFlex® EZ pro instrumentální hod-
nocení barvy

potravin (obr. 11), což je považováno za klíčové zejména pro 
směr zabývající se lyofi lizovanými potravinami a hotovými 
jídly. Lyofi lizace probíhá přímo v Laboratoři výzkumu jakosti 
a bezpečnosti potravin v zařízení AMARU (obr. 12), který 
umožňuje efektivní lyofi lizaci až 7,5 kg materiálu.

K určování barevnosti materiálů jsou využívány spektro-
metry  ColorFlex® EZ (obr. 13), pracující na principu refl ek-
tance, a pro transparentní materiály a potraviny se zákalem 
je aplikováno měření na spektrometru Vista®, pracujícímu na 
principu transmitance. 

V  očekávání je nyní dodávka velmi sofistikovaného 
zařízení, na které je již uzavřena kupní smlouva a  jehož 
spuštění se očekává ve druhé polovině srpna 2022. Jedná se 
o oscilační reometr MCR 302e s Peltierovými články vybavený 

Obr. 12    Lyofi lizátor AMARU pro až 7,5 kg nelyofi lizované 
potraviny či hotového pokrmu

standardními geometriemi souosých válců, hladká deska-deska 
a geometrií strukturované desky-desky. Co však bude velkou 
výzvou, bude tlaková cela umožňující měření viskoelastických 
vlastností materiálů za vyšších tlaků (a samozřejmě teplot), 
například simulace procesů probíhajících během sterilačního 
záhřevu. Věříme, že takto bude Laboratoř výzkumu jakosti 
a  bezpečnosti potravin moci obohatit znalostní potenciál 
oboru v teoretické i praktické rovině.

Všechna dostupná zařízení Laboratoře výzkumu jakosti 
a bezpečnosti potravin jsou od první chvíle využívána nejen 
akademickými pracovníky, ale zejména studenty, kteří zde 
zpracovávají své kvalifikační práce. Rovněž věříme, že rozsah 
vybavení a  koncentrace specifických zařízení v  jednom 
laboratorním komplexu přiláká řadu studentů doktorského 
studia nejen z  řad vojáků z povolání, ale také z veřejných 
vysokých škol, kterým je Univerzita obrany vstřícně otevřená 
a jejichž studium bude ráda podporovat. �
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Masné pokladny 
a „delkredere“

SYSTÉM ÚHRAD ZA DODÁVKU 
ZBOŽÍ V HISTORICKÉM POJETÍ

MVDr. JOSEF RADOŠ

Celá historie řeznického a uzenářského řemesla byla pozna-
menána ekonomickými problémy souvisejícími s  úhra-

dou za dodané zboží, ať se to týkalo jatečných zvířat, nebo 
produků z  nich. V  dávné minulosti se jednalo zpravidla 
o úhradu vůbec, v současnosti spíše o úhradu včasnou (ob-
chodní řetězce). Nejrazantnější pravidlo platilo u nás v 16. sto-
letí a  bylo formulováno takto: „Kdo by koupil a  nezaplatil 
a byl u cechmistrů žalován, bude mu krám zavřín.“ Zajímavý 
způsob inkasa za zboží známe také z 19. a začátku 20. století,

kdy se nakupovalo maso ve velkém na tzv. knížku, kam se od-
běry zapisovaly, a koncem týdne nebo měsíce odběratel do-
davateli zaplatil. Nejdokonalejší však byl v našem oboru sys-
tém tzv. masných pokladen, fungujících ve velkých jatkách.

Platební styk prostřednictvím tzv. plateben za 2. světové 
války byl v mnohých případech značně komplikovaný. I když 
platebny, jimiž byly pověřeny jednotlivé peněžní ústavy, byly 
povinny vykonávat tuto službu bezplatně, jejich včlenění do 
organizace obchodu s dobytkem a masem bylo příliš násilné. 
Obvod rozdělovny masa nebyl natolik rozsáhlý, aby prodáva-
jící obchodník neznal fi nanční situaci a povahové vlastnosti 
kupujícího řezníka, a tím i jeho úvěrovou schopnost. Zdra-
žení systému vznikalo zejména tím, že příslušná hodnota 
nákupu musela být vlastně kryta dvojím způsobem. Jednak 
příslušnou částkou od zprostředkovatele, kterou země-
dělcům vyplácel za dodaný dobytek, jednak od kupujícího 
řezníka. Vzniklé diference při úrokování byly dosti značné. 
I když vázané hospodářství, charakterizované předáváním 
zboží od prodávajícího určenému, avšak ne svobodně zvo-
lenému kupci, chtělo zabránit nepříjemnostem, bylo možné 
zvolit méně náročný způsob. 

V této souvislosti je potřebné zhodnotit také činnost tzv. 
„masných pokladen“, které prováděly proplácení na trzích. 
Masné pokladny jako klasické (nikoliv válečné) peněžní 
organizace byly zakládány již v polovině předminulého sto-
letí. Nejstarší byla rakouská masná pokladna ve Vídni, která 
byla zřízena v roce 1850 nařízením ministra obchodu. Tato 
průkopnická masná pokladna byla řízena správními kruhy, 
tedy vídeňskou obcí z nařízení vlády, nikoliv kruhy řeznic-
kými. Naproti tomu v Německu dali podnět k zřízení mas-
ných pokladen řezníci, kteří chtěli svépomocí dosáhnout 
odstranění své závislosti na velkoobchodnících s dobytkem 
a komisionářích, a tím dosáhnout vlivu na tvorbu cen. Proto 
další masná pokladna byla zřízena v Lipsku v roce 1867 čtr-
nácti řezníky jako komanditní společnost pod názvem Pfa-
fendorfer Handelsverein A. Klarner a Co. Později byla z této 

Tržnice masa od venkovských dodavatelů v Pražských ústředních jatkách (r. 1900)

komanditní společnosti vytvořena společnost akciová. 
V roce 1873 zřídili řezníci masnou pokladnu v Drážďanech, 
o několik roků později v Magdeburku, v Mnicho vě a jinde. 
Mezitím však byla zrušena masná pokladna ve Vídni, ale již 
v roce 1883 byla znovu obnovena. V roce 1883 byla zřízena 
masná pokladna v Budapešti, roku 1905 v Krakově, 1912 ve 
Lvově a v Innsbrucku a roku 1913 v Plzni.

Způsob zakládání masných pokladen byl dvojí. Jednak 
to byly pobočné ústavy existujících bank, jednak samo-
statné ústavy zakládané obcemi spolu se zúčastněnými čini-
teli. Iniciativa k zakládání masných pokladen vycházela buď 
přímo z řeznických kruhů, nebo z obecní samosprávy. Masné 
pokladny měly zastávat dvojí funkci. Poskytovat nakupu-
jícím řezníkům úvěr na zakoupení dobytka a také poskytovat 
záruku prodávajícím jednotlivcům, že za zboží, které prodá-
vají na úvěr, dostanou zaplaceno. Pokud by byla pokladna 
pouze úvěrovým ústavem, který by poskytoval řezníkům úvěr 
na zakoupení zboží, nebyl by tu žádný specifi cký účel činnosti 
masných pokladen, neboť by tuto funkci mohl zastávat jaký-
koliv peněžní ústav a nebylo by třeba vytvářet ústav samo-
statný. Naproti tomu převzetí „delkredere“, to je ručení za 
zaplacení, bylo pro každého prodávajícího velmi příjemné, 
takže byl ochoten za tuto službu platit. Převzetí tohoto ručení 
bylo vlastně důvodem vzniku masných pokladen. Masné 
pokladny nebyly peněžními podniky, které by měly nějaké 
další zvláštní poslání. S postupující obchodní solidností jejich 
význam klesal a reformoval se převážně na poskytování cen-
ných informací o  platebních schopnostech a  o  vhodnosti 
úvěrů určitým jedincům, jejichž vlastnosti úředníci masných 
pokladen z denního styku dobře znali. V dobách, kdy bylo 
obtížné obdržet od dlužníků platbu, byla záruka za zaplacení 
výhodná. Poněvadž z praxe byly známy případy, že masné 
pokladny se tomuto ručení vyhýbaly tam, kde mohly přijít 
ke škodě, nebo kde konto dlužníků nebylo kryté, aniž prodá-
vajícího na tuto okolnost upozornily, pak se ve skutečnosti 
minuly svým posláním. Řezníkům ulehčovaly činnost jen tím, 
že nemuseli mít peníze s sebou při nákupu. Za tuto okleš-
těnou službu byly však vybírány značné částky. Existenčním 
důvodem masných pokladen neměl být jen výběr peněz nebo 
vytvoření úvěrového peněžního ústavu s výhodou nepřebírání 
záruk za úvěr poskytnutý odběrateli, ale výhradně ručení pro-
dávajícímu, že kupující zaplatí. Odstranění peněžního pla-
cení bylo již jen otázkou podružnou, nikoliv hlavní. Kupující 
měl mít konto u masné pokladny vždy kryté. Neměl-li, tak za 
to měla ručit masná pokladna, pokud veřejně neoznámila, že 
konto takového partnera není kryté. Překročil-li však kupu-
jící při nákupu svou hotovost uloženou u této pokladny, pak 
se masná pokladna často snažila rizika úvěru přesunout na 

prodávajícího, aby sama nebyla postižena. Bylo jen otázkou 
vnitřní organizace, jak dosáhnout, aby dobytek nebyl kupu-
jícímu od prodávajícího předán do té doby, než bude jasno 
o stavu konta. 

Počet případů nezaplacených dluhů za zboží se 
postupem času zmenšil, pokud nenastal nějaký hospodářský 
výkyv, např. hospodářská krize. Lidé si uvědomovali, že účast 
v seznamu neplatičů není výhodou, ale naopak. Úvěr a jeho 
výše byl v té době výsledkem činnosti každého jednotlivce. 
Masné pokladny měly mít zákonitě méně práce, přitom se 
paradoxně zvyšoval stav jejich úředníků. Tato skutečnost 
byla připisována touze po osobní důležitosti a zajištěném 
postavení. Vedoucí úředník pokladny byl hodnocen pro-
střednictvím dosaženého obratu a výše zisku. Režie masných 
pokladen se postupně zvyšovala s narůstajícím stavem úřed-
níků a  jejich stárnutím (mzdová kvalifi kační křivka). Tyto 
skutečnosti ale byly v rozporu s původním účelem a cílem 
budování masných pokladen.

Funkce masných pokladen, tj. ručení za zaplacení kupu-
jícím, byla významná zejména pro menší dodavatele na vel-
kých trzích, jako byla Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a další. 
Byla však důležitá, pokud pokladna opravdu ručení převzala. 
Postupem doby pozbyly masné pokladny svého existenčního 
oprávnění. Z  hlediska hospodárnosti se staly zdražujícím 
činitelem v distribuci, který neplnil své poslání, tj. nepřebíral 
„delkledere“ ručení. Protože opustily své původní poslání, 
staly se ve skutečnosti ústavy, jejichž cílem bylo dosažení 
zisku, který často poskytovaly na vylepšení hospodaření obce. 
Tím zanikla snaha prospívat přímým obchodním aktérům.

Řízené hospodářství působilo nepříznivě na ekonomiku 
obchodních procesů prostřednictvím různých opatření uplat-
něných při zpeněžování dobytka. Na trzích, kde působili vel-
kořezníci, se zdražení pohybovalo o 1,5–2,5 % (obratová daň 
0,5 %, odměna masné pokladně 0,6 %, rozdíl odměny pro 
velkořezníka a agentury od normální odměny 0,4–1,4 %). 
V rozdělovnách mohl dodavatel – zemědělec při zpeněžo-
vání v mrtvém zvýšit svůj příjem asi o 2 %. Vlastní obchod byl 
značně zatížen administrativou, která zajišťovala převážně 
kontrolní činnost.

V  poválečném hospodářství byla snaha využít zku-
šeností, které byly získány v  období první republiky i  ve 
válečných letech. Vybudováním velkých zemědělských 
a potravinářských celků po roce 1948 došlo v obchodním pro-
cesu k značnému zjednodušení. 

 �

Pražské ústřední jatky na počátku 20. století
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Obchodník

Ing. JIŘÍ HOTZKÝ

Pan MVDr. Josef Radoš ve svém, jako vždy skvělém, člán-
ku píše zajímavě i o obchodu v časech dřívějších. Dovo-

lím si zde trochu navázat a  uvést názory alespoň některých 
skvělých odborníků na obchod. Protože jsem si dovolil jejich 
názory v  tomto krátkém článku spojit, neuvádím jména pů-
vodců. A přes přirozenou skromnost přiznávám, že i mé po-
znatky a zkušenosti jsem do článku přidal.

Tento článek je jak o obchodnících v jakékoliv branži, 
tak i o prodejcích – což je často, ovšem ne vždy, totéž. Neboť 
každý prodejce je obchodník, ale ne každý obchodník je pro-
dejce. Ať si to zestručníme, budeme mluvit o prodejcích, ale 
víme, že se to vztahuje i na obchodníky.

Za svého života jsem se setkával s  mnoha prodejci 
i s mnoha obchodníky. Sám jsem se často věnoval obchodu 
a  také přímému prodeji. A  jako prodejce jsem měl ze své 
práce většinou dobrý pocit. Je to práce s lidmi a naprostá vět-
šina lidí, se kterými jsem se tak dostával do kontaktu, byli 
příjemní lidé. Poznával jsem kraje, místa, lidi a vše mi bylo 
přínosem. Po tom, co jsem přestával být prodejcem, mi to 
vždy trochu scházelo.

Tak kdo je vlastně ten prodejce?

Pan prodejce je člověk, který ví, jak prodat zboží svého 
zaměstnavatele,  dobře prodává a  svého zaměstnavatele 
dobře reprezentuje. Zde se budeme věnovat těm našim 
kolegům prodejcům, kteří neprodávají přímo konečným 
zákazníkům. Ač většina toho, o čem dnes budeme psát, je 
stejná, tak některé části jsou odlišné.

Jak se k tomu prodejce vypracuje?

Pro někoho je to snazší, ale vždy se lidé musí k tomu, 
aby byli dobrými, tedy skutečnými prodejci, vypracovat. 
Člověk se musí hodně učit a pracovat na sobě. Pro toho člo-
věka, který ze své podstaty má rád lidi a chápe, že nemůžeme 
být všichni stejní, ale přesto všichni máme hodně společ-
ného, je obchod vždy snazší.

Jaký tedy má být prodejce?

Člověk, který chce být prodejcem, má zkoumat lidskou 
psychiku a pracovat na sobě. Tak, aby se co nejvíce zbavoval 

těch chyb své osobnosti, o kterých ví, nebo se dověděl, že jsou 
mu v kontaktu s dalšími lidmi k neprospěchu. Prodejce se 
umí vcítit do psychiky ostatních lidí, se kterými je ve styku. 
Je dostatečně asertivní, ale ani trochu agresivní. Je ochoten 
svým protějškům dle možností pomáhat. Nesmí chtít jen 
rychlý zisk, a již vůbec ne na úkor jiných. Musí být poctivý 
k ostatním a neméně k sobě.

Co má prodejce znát o svém zákazníkovi

Čím lépe prodejce poznává svého zákazníka, tím větší 
možnosti má jej pochopit, a tak i přesvědčit ke koupi. Pro-
dejce musí znát jméno zákazníka, jeho rodinnou situaci, 
zájmy a záliby. Jeho kontakty na konkurenci a vše kolem toho 
– to je velice důležité. Prodejce se musí snažit dobře poznat 
způsob práce svých zákazníků. Kdo jsou jeho spolupracov-
níci, jaký s nimi zákazník má vztahy. Kdo je za co zodpo-
vědný, zejména kdo skutečně o nákupu rozhoduje. Pak tedy 
musí prodejce vědět, jaký má tento člověk/zástupce vztah 
ke konkurenci! Prodejce se musí snažit dovědět informace 
o vztahu zákazníků k nadřízeným, nebo spíše o vztahu nad-
řízených k zákazníkovi. Jaké jsou požadavky na zákazníka 
a jestli z těchto požadavků zákazníkovi něco hrozí. Napří-
klad rozšíření prodejny, snížení počtu zaměstnanců, snížení 
ztrát, změny sortimentu, výměna zaměstnanců. Potřebné 
jsou i informace o minulých zaměstnáních a vůbec o minu-
losti zákazníka.

Je to jako práce špiona, ale pro úspěšného prodejce může 
být každá z těchto informací důležitá. A dobrý a slušný pro-
dejce většinu těchto získaných osobních a soukromých infor-
mací nepředává dál a respektuje soukromí každého člověka.

Kde prodejce získá kontakty 
na potenciální zákazníky?

Začneme se ptát: 
–  Kdo podobné výrobky vyrábí nebo dováží? Komu je dodává?
–  Kdo potenciální zákazníky obsluhuje?
–  Kdo naše výrobky nebo jim podobné může potřebovat? 
–   K čemu jsou určeny a jaké je jejich další možné využití? Jak 

a kde dále získá prodejce kontakty na potenciální zákaz-
níky? Jistě od svého zaměstnavatele. Také od konkurence. 
A  také z  internetu. V  katalozích z  výstav. U  obdobných 
dodavatelů nekonkurenčních výrobků. Také třeba od doda-
vatelů úplně jiného druhu sortimentu – například obalů. 
U odběratelů těchto zákazníků. Na ministerstvech a úřa-
dech práce. V obchodním rejstříku. V odborných časopi-
sech. V oborových seznamech atd.

Jak začít kontakt a ověření zákazníka?

Dříve někteří odborníci doporučovali nejprve telefo-
nický kontakt. Po telefonu od zákazníka zjistit prvotní infor-
mace a až poté oslovení dopisem nebo e-mailem. Dnes tuto 
cestu vřele nedoporučuji. Telefonátům se vyhýbáme a  už 
vůbec není nálada dávat informace neznámým lidem. A to, že 
by se prodejce telefonem hned nebo alespoň rychle dověděl, 
kdo je za nákup odpovědný, je méně pravděpodobné než 
dříve.

Proto jako začátek kontaktu musí být zjišťování podrob-
ností o zákazníkovi, jak je napsáno výše.

Poté musí následovat představení prodejce jako 
zástupce fi rmy, kterou jasně defi nuje a zejména popíše ty 

simalube: 
automatické kontinuální mazání se švýcarskou přesností
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výrobky, které se zákazníkovi mohou hodit. Současně pro-
dejce navrhne schůzku. Znovu se představí a přidá všechny 
kontakty na sebe i na fi rmu. K tomu přidá dotaz, kdy může 
zavolat přímo zákazníkovi nebo pověřené osobě k dohodnutí 
schůzky.

Je vhodné lehce dodat, že při návštěvě prodejce přiveze 
vzorky a další potřebné informace.

Vlastní první osobní kontakt

Na schůzku musí prodejce dorazit včas! Navíc je dobře 
přijít o trochu dříve a prohlédnout si okolí, ovšem tak, aby 
nepřipadal zákazníkovi jako špion. Asi je zbytečné psát, že 
prodejce musí být čistý a vhodně oblečený. Také by mělo být 
zbytečné napsat, jak prodejce začíná svoji návštěvu a sezná-
mení nejen se zákazníkem, ale i s jeho spolupracovníky. 

Po pozdravení, aniž by se prodejce přiblížil zákazníkovi 
na nepříjemnou vzdálenost, má prodejce začít několika neo-
sobními příjemnými větami. Například je vhodné pochválit 
vzhled prodejny, vystavení zboží, čistotu prodejny a pracov-
níků… Tím vlastní uvítání končí. Předpokládá se pozvání od 
zákazníka k usazení. Prodejce si má vybrat místo k sezení tak, 
aby nebyl pokud možno přímo naproti zákazníkovi, ale spíše 
trochu po straně. Zase ne příliš blízko. Tím se brání tomu, 
aby zákazník neměl pocit protivníka, ale spíše někoho, kdo 
je více s ním. Nyní je čas na úvod návštěvy a stručné předsta-
vení fi rmy, jejich výrobků a prodejce. Pro odlehčení a zpří-
jemnění je vhodné vmísit pár příjemných poznámek. Během 
této části by již prodejce měl vycítit, jestli má dostatek času 
na jednání, nebo je-li třeba jednání urychlit, nebo dokonce 
přerušit a odsunout. Nesmí v zákazníkovi vzniknout pocit, že 
jej prodejce zdržuje. Prodejce musí umět lidi zabavit a bavit.

Při jednání musí prodejce zjistit podstatné šance jeho 
fi rmy a jejich výrobků. Má zjistit základní informace o kon-
kurenci, které ještě nemá, o spolupracovnících zákazníka, 
a vůbec vše, co má prodejce o svém zákazníkovi znát a ještě 
před jednáním nezjistil.

Pokud je zákazník ochoten koupit nabízené produkty, 
prodejce dle povahy jednání nabídne další, které očekává, 
že by zákazník dobře prodával. Poté uzavře prodej závaznou 
objednávkou. Zároveň zákazníka ujistí, že nakoupil dobře. 
Dohodne se na další návštěvě, kdy se ujistí, že se zboží sku-
tečně dobře prodává.

Práce v mezidobí po prodeji

Prodejce musí dbát o zákazníka i v době, kdy s ním není 
ve styku. S prodejním útvarem sleduje vše, co se zákazníka 
týče. Zejména kontroluje a pomáhá zajišťovat, že zboží je 
dodáváno včas a za dohodnuté ceny. Sleduje také včasnou 
splatnost faktur. V  případě problémů se splatností se se 
zákazníkem spojí a situaci s ním osobně řeší.

Další návštěva u stejného zákazníka

Pokud se první prodej podařil, je další návštěva již snazší 
a příjemnější, pokud prodejce neudělal poprvé vážnou chybu. 
Po běžném pozdravení a krátkém hovoru, kdy zákazník sdělí 
dojem z prodeje zboží, se prodejce seznámí se skutečným 
prodejem. Na prodejně kontrolou zbylého zboží, kontrolou 
umístění zboží a kvalitní práce se zbožím, hovorem se spolu-
pracovníky zákazníka, pokud možno i nahlédnutím do pod-
kladů o prodeji. Na základě porovnání skutečného prodeje 

s konkurenčními výrobky dokáže prodejce navrhnout další 
objednávku.

Pozor je třeba si dát na skutečnou podporu prodeje. Na 
umístění zboží proti umístění konkurenčních výrobků. Na 
cenovky.

Pokud prodejce zjistí cokoliv, co by se mělo zlepšit, 
je třeba to s  odpovědným pracovníkem prodejny probrat 
a dosáhnout zlepšení.

Jakmile je zákazník spokojen, je třeba mu nabídnout 
další výrobky z naší nabídky. Vždy však nabízíme jen to, co 
předpokládáme, že se v jeho prodejně bude slušně prodávat.

Jestliže se nám podařilo navázat se zákazníkem 
dobrý vztah, získáme od něj výsledný prodej srovnatelných 
výrobků za delší čas. Alespoň za jeden měsíc, lépe za půl 
roku. Následně porovnáme v klidu prodejnost srovnatelných 
výrobků. Z toho usuzujeme na možnost další spolupráce, pří-
padně jak ji zlepšit.

Zásady dobrého prodejce

Dobrý prodejce musí být se svými zákazníky v dobrých 
korektních vztazích. Jeho povinností je hledat pro zákazníka 
výhodná řešení. Musí znát velmi dobře své zboží. Jeho pou-
žití a vlastnosti. Není možné, aby se dostal do úzkých, když 
se jej kdokoliv na jeho zboží zeptá. Znát je tak, aby dovedl 
využít jeho výhody i nevýhody proti konkurenčnímu zboží, 
a tak v diskuzi neprohrát. Rozhodně musí znát dobře i konku-
renční výrobky. Zná potřeby svých zákazníků a pomáhá jim.

Sleduje konkurenci a nepomlouvá ji, ale při obraně své 
fi rmy a jejích výrobků je nesmlouvavý.

Dbá na svůj vzhled a  vystupování. Je spolehlivý, svá 
slova váží a  dodržuje. Je pozitivní a  vždy v  dobré náladě. 
Dohodnuté časy vždy dodržuje. Na každé jednání je vždy 
dobře připraven. Má kvalitní rétoriku, kterou stále studuje. 
Také se stále vzdělává ve svém oboru, přihlubuje znalosti 
výrobků a jejich využití. K potenciálním zákazníkům hledá 
stále nové cesty a nevzdává se.

Povinnosti dobrého prodejce

Prodejce je posledním článkem pracovního kolektivu. 
Před ním vykonala spoustu práce řada pracovníků fi rmy od 
vývoje přes výrobu, ekonomy a účetní, strojní pracovníky 
po údržbu a další. Pro každou fi rmu jsou nejdůležitější:
●   Její pracovníci. 
●   Její zákazníci. 
●   Její výrobky.
●   Její služby.

Jistě jsou pro fi rmu velmi důležité její výrobky. Ty jsou 
jejím spojením mezi všemi, včetně oněmi konečnými zákaz-
níky. Proto se i o ně musí fi rma dostatečně starat. K tomu 
patří i hledání možností jejich vylepšení.

Vylepšování služeb musí fi rma bedlivě sledovat a údaje 
od prodejců jsou proto velmi důležité.

Prodejce si to musí stále uvědomovat a svých spolupra-
covníků na všech postech si vážit a důležité poznatky ke zlep-
šování služeb jim sdělovat.

Dobrý pracovník je nejvyšším přínosem fi rmě a fi rma si 
jej musí vážit a dle možností se o něj starat. Zákazník nemá 
přednost před dobrým pracovníkem fi rmy.

Nejenom prodejci, ale všichni pracovníci firmy se 
musí ke všem stávajícím i potenciálním zákazníkům chovat 
korektně a přátelsky. Plní včas a co nejlépe všechny závazky. 

Drží se hesla – náš zákazník je náš přítel, ale nemá žádné 
právo na naše obchodní tajemství.

Prodejce je tedy stejně důležitý jako ostatní pracovníci 
fi rmy. Bez nich by neměl co prodávat. Všichni přispívají svým 
způsobem dle svých možností a bez nich by fi rma nemohla 
plnit své úkoly. Prodejce, jako i řada dalších předních pracov-
níků fi rmy, má povinnost dalšího vzdělávání a získávání větších 
poznatků, a to nejenom o výrobcích fi rmy a jejich možnostech 
využití. Dobrý prodejce nalézá mnoho přátel při výkonu své 
práce a to je mu zároveň další odměnou za hodně času, který 
věnuje své profesi. Dobrý prodejce patří k základům fi rmy a ta 
se o něj stará stejně dobře jako o dobré technology, odborníky 
ve výrobě či ve vývoji, nebo ekonomii či marketingu. Každý 
dobrý pracovník má právo na plnou péči od své fi rmy.

Psychologie zákazníka 
a práce prodejce se zákazníkem

Prodejce si musí uvědomovat, jaký je zákazník a jak se 
v kontaktu s ním chovat a co mu může v přiblížení se zákaz-
níkovi pomáhat.

„O co se zákazník nejvíce zajímá? O sebe.“

  Překonání odporu:
●  Když už vznikne, je to chyba.
●  Upustit od tématu a vysvětlit, kde je problém.
●  Prohlásit námitky za oprávněné.
●   Uznat jeho obavy, reakce. Jestliže zákazníkův problém 

neuznáte za oprávněný, je to stejné, jako když řeknete, 
že to nepokládáte za důležité. Nebuďte v obraně. Pracu-
jete pro jeho dobro!

●   I  když jeho odpor nepřekonáte, založíte dobrý vztah 
k zákazníkovi. Bude vám důvěřovat.

„Na jednání se vždy dobře připravte. 
Předem si připravte hlavní náměty.“

●   Dávejte pocit uznání.
●   Uvádějte důvod jednání a/nebo zisk, který může 

zákazník očekávat.
●   Dívejte se na obchod ze strany zákazníka. Jen tak máte 

možnost jej pochopit a přesvědčit.
●   Vyjadřujte se srozumitelně a  nespěchejte, aby brzy 

pochopil, co se od něj žádá.
●   Buďte struční, ale v čase zákazníka. Dejte pozor, aby 

zákazník nenabyl dojmu, že jej okrádáte o čas.
●   Nepřerušujte zákazníka zbytečně, zejména s tím, že již 

čtete jeho myšlenky. To již chystáte vaši odpověď místo 
toho, abyste vašeho klienta poslouchali.

●   Stejně je nebezpečné snění s otevřenýma očima, zatímco 
zákazník mluví.

●   Vždy využívejte srovnání neznámého s něčím důvěrně 
známým.

●   Využívejte konkrétní detaily. Konkrétní lidi. A k pře-
svědčení využívejte vizualizaci.

●   Usilujte o  kladnou odezvu. Snažte se již od počátku 
získat několik těchto kladných odezev, pak je psycholo-
gicky těžší, aby zákazník řekl ne.

●   Ukažte respekt a sympatie.
●   Vždy začínejte přátelským způsobem.
●   Hovořte živě a se zaujetím. Mějte srdce na dlani.
●   Jen jednou máte možnost zapůsobit prvním dojmem! 

Ale na další spolupracovníky také! A druhý a další dojmy 
nejsou nedůležité.

●   Minimalizujte externí rozptýlení.
●   Nepoužívejte výrazy, kterým zákazník nemusí rozu-

mět.
●   Využijte parafrázování k ověření a zlepšení vztahu.
●   Klaďte otázky. Nemůžete mluvit sám.
●   Lidé odpovědí na jakoukoliv otázku, mají-li dojem, že 

tak mají učinit, ale také, nemají-li dojem, že tak učinit 
nemají.

●   Používejte jak otevřené, tak uzavřené dotazy.
●   Opírejte se o  to, co máte společné (fotbal, zvířata, 

vaření, …).
●   Zrcadlete osobní jazyk zákazníka.
●   Lidé raději naslouchají takovému tempu řeči, jakým 

sami hovoří.
●   Pozorujte a využívejte myšlenkový proces zákazníka. Je 

spíše vizuální, auditivní či kinestetický?
●   Nemyslete a nemluvte negativně.
●   Odhalte kupní motivaci zákazníka.

„Abyste měli úspěch, musíte být výkonní, 
efektivní, vytrvalí, stále hledat příležitosti 

a být připraveni, když je naleznete, jich využít.“

●   Abyste zjistil, čemu věříte, podívejte se zdálky i zblízka 
na to, co nejčastěji děláte.

●   Své cíle si zapište. Přemýšlejte nad nimi. Představujte si, 
jaké to bude, až jich dosáhnete. Cíle musí být pozitivní, 
konkrétní, reálné. Mějte cíle denní, týdenní, měsíční 
a dlouhodobé. Nikdy se nevzdávejte!

●   Základem našich lepších rozhodnutí je naše schopnost 
vidět pravdu a být k sobě poctivý. Naše špatná rozhod-
nutí jsou často založena na našich iluzích. Když se sou-
středíme pouze na skutečnou potřebu, jsme rozhodnější 
a naše rozhodnutí jsou lepší.

Abych poznal to, co chci, ptám se:
 „Co chci dělat teď?“. 

Abych poznal, co je skutečně zapotřebí, ptám se: 
„Co si budu přát, abych byl udělal?“.

�

Ilustrační foto: IFFA 2022
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i n f o r m a c e i n f o r m a c e

Když se před dvaceti lety začala psát historie soutěže na-
šich domácích vinařů o titul Vinař roku České republiky, 

asi málokdo tušil, že se za pár let stane jednou z nejprestiž-
nějších soutěží vín u nás. Každým rokem, vždy v druhé po-
lovině měsíce srpna, se upíná pozornost nejen milovníků 
našich vín, ale i someliérů a odborné veřejnosti ke slavnost-
nímu galavečeru na pražském Žofíně. 

Právě zde jsou totiž předávány ocenění našim nejlepším 
vinařům, a to včetně titulu Vinař roku České republiky. Celý 
galavečer se odehrává za přítomnosti televizních kamer 
České televize, která i letos odvysílá celý pořad ve svém pro-
gramu.

Jak se zrodil tento úspěšný projekt podporující naše 
domácí vinaře, ale i něco ze zákulisí vinařské události roku, 

jsme se zeptali autora projektu Vinař roku České republiky 
a jednatele společnosti Český archiv vín s. r. o. – pana Petra 
Marka.

Kde a proč vlastně vznikl Vinař roku? 
Když v srpnu roku 2002 zasáhly ničivé povodně malebné 

městečko Dobřichovice, začali jsme s  tehdejším starostou 
vymýšlet způsob, jak vrátit život do areálu Dobřichovického 
zámku. Rozhodli jsme se uspořádat první ročník Dobřicho-
vických slavností a s nimi spojenou aukci vín, jejíž výtěžek byl 
věnován na obnovu zámku. Vedle toho jsem se rozhodl uspo-
řádat soutěž vín, která bude hodnotit kvalitu nikoliv pouze jed-
noho vína soutěžícího vinaře, ale jeho ucelenou kolekci. Kolekce 
musí být složena z různých typů vín vinaře tak, aby hodno-
ticí komise mohla objektivně vyhodnotit kvalitu jednotlivých 
vzorků vín a následně poté udělit titul Vinař roku České repub-
liky vinaři s nejlepší kolekcí vín.

První ročník se tedy uskutečnil? 
Bylo to v srpnu 2003. Hodnoticí komise byly tenkrát slo-

ženy pouze z našich domácích hodnotitelů a zasedaly přímo 
na zámku v  Dobřichovicích. Zázemí bylo velmi skromné 
a nedokonalé. Nadšení všech však ohromující!

Hodnoticí komise – na těch si hodně zakládáte, že? 
Ano, souhlasím. Vedle pořadí vzorků je pro objek-

tivní posouzení kvality vín samotné složení komisí rozhodu-
jící. Proto v našich komisích nemůže hodnotit vína soutěžící 
vinař. Dále jsme chtěli komise rozšířit o mezinárodní hodno-
titele, a to z důvodu hodnocení kvality našich vín v meziná-
rodním kontextu. První zahraniční hodnotitele jsme přivítali 
v  roce 2007. Georges Pertuiset (President Unie someliérů 
Francie), Michele Shah (Itálie) a Anne Marie Foidl (Rakou-
sko).

Prestižní národní soutěž vín 
Vinař roku České republiky oslaví 

své dvacáté výročí

Master of Wine John Salvi

John Salvi, Master of Wine, je dnes členem organizač-
ního výboru. Kdy začala vaše spolupráce?

Ano, John Salvi patří k nejuznávanějším držitelům titulu 
Master of Wine na světě. Hodnotit česká a  moravská vína 
k nám jezdí od roku 2008 a naše vína si doslova zamiloval. Od 
roku 2012 je členem organizačního výboru a i díky němu se do 
hodnocení zapojilo již přes padesát držitelů tohoto prestižního 
titulu.

Co myslíte, pomáhají soutěže vinařům v prodeji jejich 
produktů?

Marketing hraje v  prodeji vín čím dál důležitější roli 
a  naše soutěž je důkazem toho, že ano. Máme velmi dobré 
mediální pokrytí, podařilo se nám v  minulosti zapojit do 
našeho projektu společnost Makro Cash & Carry, jakožto titu-
lárního partnera, který oceněná vína zařadil přímo do svých 
nabídkových katalogů. Jsme jediná soutěž vín, která má svůj 
pořad v České televizi a díky tomu přilákala další desetitisíce 
diváků k našim domácím vínům.

Letošní ročník je jubilejní – na co se můžeme těšit?
Přípravy jsou v  plném proudu a  po dvou „covidových“ 

letech můžeme slíbit opět skvělou účast zahraničních i domá-
cích hodnotitelů: Annete Scarf MW (Singapore), Mark Savage 
MW (GB), Elsie Pells CWM (JAR), Francois Coté (Canada), 
Christine Collins (FR), Dave Collins (GB), John Salvi MW 
(FR) a další.

Ve spolupráci s Vinařskou asociací ČR připravujeme pro 
naše vinaře vzdělávací „Master Class na vinici“. V rámci slav-
nostního galavečera, kterým bude provázet opět Hanka Sháně-
lová, vystoupí Dan Bárta a Illustratosphere. Součástí večera je 
samozřejmě i následná ochutnávka všech soutěžních vín.

Vinař roku České republiky 2022 – základní data nejen 
pro soutěžící:
●   4. 7. – 22. 7. 2022 – sběr a evidence soutěžních vzorků. 

Přihlášky mohou vinaři podávat prostřednictvím sys-
tému  ELWIS. Sběrná místa jsou zřízena ve Velkých 
Bílovicích, Novém Šaldorfu a Praze.

●   1. 8. –  3. 8. 2022 – zasedání primárních odborných 
hodnoticích komisí

●  15. 8. 2022 – zasedání mezinárodního fi nálového kola 
●   17. 8. 2022 – slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

v rámci galavečera Vinař roku 2022
●  27. 8. 2022 – Dobřichovické vinařské slavnosti 2022

Více informací na www.vinarroku.cz

Projekt je podporován Vinařským fondem ČR.
Vinař roku  �
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Ing. MARTINA OPOČENSKÁ, 
PRO-BIO LIGA

Programy pro školy, exkurze na ekofarmy, kurzy vaření 
z  biopotravin pro studenty či školní kuchařky, pražský 

Biojarmark… Posláním neziskové organizace Lovíme.bio je 
šířit povědomí o ekologickém zemědělství a biopotravinách. 
Záleží nám na tom, aby se zejména mladí lidé dozvěděli, od-
kud pochází jídlo, které mají na talíři, a proč je důležité pod-
porovat místní farmáře. Naše cesty na ekofarmy a do potra-

vinářských provozů jsou vždy plné pozoruhodných setkání 
a zážitků. Proto jsme se rozhodli se o ně s vámi podělit pro-
střednictvím seriálu reportáží. 

V loňském roce jsme vinou covidu nemohli uspořádat 
studenty oblíbené exkurze na farmy. Rozhodli jsme se, že 
zájemcům zprostředkujeme návštěvu ekofarmy alespoň vir-
tuálně – s kamerou jsme se vydali do Podkrkonoší, kde na 
Biofarmě Pod Hájkem v Horní Branné hospodaří manželé 
Řehořkovi. Cílem našeho druhého výletu byly Žďárské vrchy 
a  ekofarma Statek Mitrov. Videa najdete na Youtube pod 
názvem Od vidlí po vidličku.

Putování za skutečným jídlem –
2. část

Zdravé jídlo i ubytování v přírodě – 
Biofarma pod Hájkem

Zemědělská usedlost tu stála odedávna – a na ní už 
v  19. století hospodařili předkové Jiřího Řehořka. Horní 
Branná nedaleko Vrchlabí je obec s necelými dvěma tisíci 
obyvateli. Současní majitelé Biofarmy Pod Hájkem patří ke 
zdejším starousedlíkům a v zemědělství pracují už desítky 
let. 

Usměvavá Hana Řehořková vzpomíná na nelehké 
začátky po roce 1989: „Pozemky nám v restituci vraceli zdlou-
havě a složitě, my jsme ale měli jasno – chceme vlastní hospo-
dářství.“ Dnes k farmě patří 65 hektarů pozemků, z toho asi 
deset hektarů orné půdy. Původně Řehořkovi začínali s kra-
vami na mléčnou produkci, dnes mají už pouze masný skot 
a ovce.

„První polovina devadesátých let pro nás nebyla 
jednoduchá,“ pokračuje paní Hana. „Začínali jsme se 
43 ary, navíc po revoluci to tu bylo hodně divoké, nikdy jste 
nevěděli, kdo vás kde ošidí, navíc jsme nedostávali žádné 
dotace. Často se nám stalo, že nám někdo nezaplatil, 
krachovaly mlékárny, do kterých jsme dodávali mléko…“

Nakonec všechno dobře dopadlo, poměry se stabi-
lizovaly a  pozemků přibylo – i  tak chod farmy dodneška 
zvládají manželé sami s rodinou a jedním občasným pomoc-
níkem. Kromě farmaření se věnují také agroturismu – 

návštěvníci tu najdou příjemné ubytování a stravu přímo na 
farmě. 

Zdejší krávy si užívají život na krkonošských loukách 
v Horní Branné a v Jilemnici. Mláďata jsou u matek pone-
chávána delší dobu než v konvenčním zemědělství, nejsou 
používány žádné regulátory růstu ani přípravky k synchro-
nizaci říje či preventivní léčení antibiotiky. Porážka, bourání 
i zpracování se odehrává v areálu farmy. Manželé Řehořkovi 
získali ocenění Nejlepší ekofarma roku 2020, které si roz-
hodně zaslouží.

My jsme dorazili v zimě, a tak nás zavedli nejdříve do 
chléva – letošní jalovičky i dospělé krávy tu přezimují v teple 
a s krmením v biokvalitě, které pro ně pěstují přímo na farmě. 
Březí krávy se odtud na jaře přesunou na pastvinu, ty jalové 
poputují na porážku. 

Kde se bere maso?
I  když to mnozí netuší, rozdíl v  kvalitě biohovězího 

oproti konvenčnímu masu je značný. Vše začíná už bezstre-
sovou porážkou. Pan Řehořek nás provádí prostory, kde se 
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zvířata porážejí – vybudovali je přímo na farmě, zvířata tedy 
nemusejí podstupovat traumatizující transport na vzdálené 
jatky. Bezstresová porážka navíc přímo ovlivňuje kvalitu 
masa, do kterého se nevyplavují nežádoucí látky. 

Vůbec největší vliv na kvalitu má ale zrání masa, které 
má za následek zkřehčení a  zlepšení chuti masa. „Zrání 
může být suché a mokré,“ vysvětluje paní Řehořková. „Jed-
nodušší a levnější je mokrý způsob – maso se rozbourá, zava-
kuuje a nechá se zrát ve šťávách, které se z masa uvolňují.“ 
Při suchém zrání se maso nechá viset při 0 °C. „Nevýhodou 
je, že tam dochází k odparu, snižuje se hmotnost a maso navíc 
na povrchu okorává a tato zaschlá vrstva se musí okrojit. Na 
druhou stranu je takové maso chutnější,“ dodává farmář-
ka. 

Není salám jako salám
Na farmě Řehořkovi vyrábějí také šunku, párky, paš-

tiky a hlavně fermentované salámy – bez tepelné úpravy a bez 
použití přídatných látek v podobě dusitanových solí. Mimo-
chodem věděli jste, že přírodní barva uzenin není růžová, ale 
šedohnědá? Růžovou barvu mají na svědomí právě dusita-
nové soli (možná je znáte pod označením rychlosůl), které 
prodlužují trvanlivost výrobků, na druhou stranu se ale jedná 
o chemické látky, které mohou způsobovat alergie, a navíc 
jsou karcinogenní. 

„Výroba biopotravin – a tedy i našich biohovězích pro-
duktů – vylučuje použití umělých ochucovadel, barviv a jiných 
chemických přípravků. Trvanlivosti dosahujeme přísným dodr-
žováním hygienických zásad při porážce, zrání, bourání, 
balení a skladování,“ vysvětluje nám pan Řehořek.

Své produkty prodávají Řehořkovi přímo na farmě, 
dodávají je do hotelů a v poslední době také navázali spolu-
práci s internetovou platformou Scuk. Díky ní mohou maso 
a uzeniny Řehořkových ochutnat lidé z celé republiky.

Odkaz na video Příběh biohovězího: 
www.youtube.com/watch?v=LCr3RTUmKXk&t=1s 

Krávy v salátovém baru – Statek Mitrov 

Na úpatí Žďárských vrchů, pár kilometrů od Bystřice 
pod Pernštejnem, se pasou stovky krav. „Je to plemeno Aber-
deen Angus. V současnosti chováme asi 500 kusů plemenných 
i jatečných býků, jalovic a telat,“ vysvětluje nám naše dnešní 
průvodkyně, spolumajitelka ekofarmy Statek Mitrov paní 
Jana Kalná.

Nacházíme se v Mitrově – malé vesničce o zhruba sto 
obyvatelích, kde rodina Kalných založila před 15 lety eko-
farmu s názvem Statek Mitrov. „Z koníčku se postupně stalo 
opravdové podnikání v ekologickém zemědělství. O něco později 
jsme tu založili ještě i sesterskou fi rmu Mitrovský dvůr, ke které 
patří bourárna s prodejnou a restaurací, kde můžete ochutnat 
místní produkty,“ přibližuje nám faremní začátky paní Kalná.

„Plemeno Aberdeen Angus jsme si vybrali proto, že nej-
lépe prospívá venku,“ dodává její manžel Karel Kalný, který 
nás provází po faremních pozemcích. V Mitrově praktikují 
takzvané intenzivní spásání porostů. Stáda se spojí do vět-
ších celků a spásání se tak zintenzivní. Podobně to funguje 
v přírodě, jen místo predátorů posunuje stádo krajinou člověk 
s využitím elektrického ohradníku. 

„Stohlavé stádo stěhujeme přibližně jednou za dva dny, 
v době intenzivního růstu vegetace dokonce každý den.“ Každé 
ráno tedy zvířata dostanou k dispozici nový hektar čerstvého 
salátového baru. „Díky tomu, že má stádo každý den čerstvý 
porost, nepotřebuje už nic jiného. Nemusíme přikrmovat telata 
šrotem a v podstatě ani nepotřebujeme tolik orné půdy,“ zasvě-
cuje nás Karel Kalný do chodu farmy. 

„Stádo každým místem našeho areálu projde za rok 
asi šestkrát. Máme již první výsledky z minulých let, kdy se 
potvrdilo, že výnosy porostů jdou nahoru až na dvojnásobek. 
Kvalita masa zvířat se rovněž zvýší, prodlouží se tak i sezona, 
a dokonce v zimě lze při správné organizaci pást.“

Farma plná šťastných kuřat
 Nebývalou volnost si na farmě v Mitrově užívají také 

kuřata. „Drůbež chováme v ohrádkách, které se každý den 
posunují. Takový chov svědčí jednak zvířatům, která mají 
každý den přísun čerstvé pastvy, a  zároveň je to výhodný 
způsob aplikace hnojiva do pastviny. Na každém místě je totiž 
drůbež za rok jen jednou, takže nedochází k  předávkování 
půdy dusíkem.“

 Ohrádky zároveň chrání kuřata před predátory a jsou 
velmi lehké na přemisťování: „Udělám si procházku, nakrmím 
zvířata, posunu ohrádky, takže mám tělocvik a nemusím do 
posilovny. Navíc ušetřím za benzín,“ pochvaluje si Karel Kalný. 

Také porážka má svá pravidla. Kuřata jsou porážena 
přímo na farmě, takže nikam necestují. Vše je prováděno 
ručně, rychle a bez stresu. To vše se opět projeví na kvalitě 
masa – je pevnější, chutnější a zdravější. 

Totéž se týká i zdejšího hovězího dobytka. „Porážka je pak 
jen epizoda na konci jinak zcela přirozeného života stádového zví-
řete na volných pastvinách,“ přidává se k nám Jana Kalná. Tajem-
ství chutného masa je podle ní v kvalitním krmení a v dobré 
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pohodě zvířat. Tu si na farmě užívají i husy a prasátka, taktéž ve 
volném chovu – na farmě v Mitrově se evidentně všechno točí 
kolem zvířat a jejich životní pohody (anglicky welfare).

Nejlepší biopotravina roku 2020
Sušené hovězí maso z  Mitrova se v  roce 2020 stalo 

vítězem soutěže Česká biopotravina roku. „Skot je býložravec 
a ten má být krmen výhradně pastvou. Když je zvíře na pastvině 
s více než třiceti bylinami, má maso mnohem lepší chuť. Ve vel-
kochovech dostávají zvířata převážně zrní nebo směs, případně 
fermentovanou siláž. To je ale nepřirozené, zvířata jsou často 
nemocná a neobejdou se bez chemických léčiv,“ vysvětluje Jana 
Kalná.

„Naše sušené maso představuje silný koncentrát bíl-
kovin a zdravých tuků – je to skutečná superpotravina. Obsah 
omega-3 mastných kyselin je podobný jako u  ryb žijících 
v severních mořích.“

Kromě sušeného masa dostanete v  Mitrově samo-
zřejmě steaky a další maso pro kuchyňské zpracování, ale 

Foto: archiv PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

také uzeniny, paštiky a hotovky ve skle. Vše naprosto bez 
chemie, namísto rychlosoli poslouží himálájská sůl, směs 
koření a správná kombinace teploty a času.

Faremní produkci můžete ochutnat přímo v  Mitrově 
v restauraci, jejíž součástí je i faremní prodejna. „Soustředíme 
se především na lokální zpracování a lokální prodej. Záleží 
nám na tom, aby se potravina zpracovala tam, kde vzniká, 
a  nevozila se po celé zeměkouli. Dalším generacím chceme 
zachovat půdu v co nejlepším stavu,“ uzavírá Karel Kalný.

Odkaz na video Pasená drůbež: 
www.youtube.com/watch?v=bV7g-fe240Q 

Díky exkurzím, které p ořádáme, mají děti ze škol napříč 
republikou šanci zjistit, kde se bere jídlo, jak to funguje 
v ekologickém zemědělství a  jak vznikají biopotraviny. Na 
ekofarmu se můžete vypravit i vy – ať už z pohodlí domova 
prostřednictvím videí (https://www.lovime.bio/knihovna/
exkurze-na-ekofarmy/) na našich stránkách, nebo osobně 
(https://www.lovime.bio/nabizime/exkurze-na-farmy/). 
Pokud nevíte, kde je u vás nejbližší ekofarma, poradí vám 
naše online mapa ekofarmářů Kde.lovíme.bio.

Zdaleka nejvíc ekofarmářů na jednom místě můžete 
potkat na pražském Biojarmarku, který pořádáme 8. října 
na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze. Přijďte 
si nakoupit to nejlepší a nejčerstvější z české bioprodukce! 
Těšit se můžete na spoustu ochutnávek, živou hudbu nebo 
výstavu fotografi í ze života ekologických zemědělců. Vstup 
na Biojarmark i do Národního zemědělského muzea bude po 
celý den zdarma. 

Není-li uvedeno jinak, foto: archiv Lovíme.bio �

Mobil SHC.

Mobil ServSM Lubricant Analysis.

mobil.mkmaziva.cz

Maier & Korduletsch Maziva k.s. |

Mobil™ 

Konkrétně nabízíme:

�  výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu  �  výkup zástavového skotu k výkrmu

Máme svoje stálé obchodní partnery a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 

upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti

FFFFiiiirrrrmmmmaaaa  KKKKaaaammmmiiiilllllllleeee sss.. rrr.. ooo..Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

Kamille s. r. o., V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek, tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104, kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com
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Po hranici slezské
LADISLAV STEINHAUSER

Moravskoslezská hranice je nejdelší historickou hranicí 
Moravy, měří 325 km, a tak musela být rozdělena do tří 

etap, této jesenické, ostravské a  beskydské. Už při dobývá-
ní Kralického Sněžníku jsem v předtermínu zdolal Kladské 
sedlo, proto jsem vyrazil ze Starého Města údolím Kunčic-
kého potoka na Paprsek, Hřebenovkou na Císařskou lovec-
kou boudu a pak na Smrk, kde je hraničník, trojmezní kámen 
Morava – Čechy – Slezsko. Vydechnout, rozhlédnout, vyfotit 
a dolů do Petříkova, odkud je to kousek na Ramzovou. Sed-
lo rozděluje Rychlebské hory od Hrubého Jeseníku, spojni-
ce mezi Moravou s Jesenickem. Cestu nahoru na Šerák jsem 
jel podle rady číšníka v restauraci lanovkou. Po Hřebenovce 
přes Keprník na Vřesovou studánku to bylo chvílemi trápe-
ní, ale pak už teoreticky jenom dolů na Červenohorské sed-
lo. Bylo to jinak. Vyšťavil jsem se jak přetažený steak a večer 
usnul jako dudek. Nevím sice, jak dudek spí, ale babička mi 
to kdysi říkávala. Druhý den posilněný čerstvým vzduchem 
jsem se svezl cyklotrasou na Švýcárnu, vyhoupnul na Praděd 
a posadil se pod vysílač. Právě tady jsem před rokem dostal 
cyklonápad, tehdy idea, nyní úžasný pocit z výletu a pozná-
vání Moravy. Díky, Praděde! Já se vrátím a ty to víš! 

Praděd, německy Altvater, byl nejvyšší ve Slezsku, které 
bylo součástí Koruny české, jenže Marie Terezie se ho musela 
v roce 1742 vzdát ve prospěch německého císaře Fridricha II.
Velikého, a Slezsko tak bylo dvě stě let až do konce druhé 

světové války součástí Německa. Historická i současná hra-
nice Moravy a Slezska prochází po vrcholech Pradědu, asi 
dvě stě metrů severně od vysílače, a je označena jako trojboký 
hraniční kámen. Kříž na něm patří Řádu německých rytířů, 
dnešní okres Bruntál, biskupská mitra symbolizuje biskup-
ství Wroclaw, dnešní okres Jeseník, a  lev je znakem Žero-
tínů, současného okresu Šumperk. Vyzkoušet brzdy a hurá 
dolů do Karlovy Studánky. V teple príma sjezd, dnes devět 
kilometrů neustálého ofukování. Zastavit, doobléct, co se dá, 
a znovu nasedat. Konečně zadrnčely kostky u Huberta, vlevo 
se objevila dominanta Slezského domu, vpravo Pitný pavilon 
a naproti němu cukrárna. Velký ovocný pohár a čaj s medem, 
prosím! 

Karlova Studánka je naší druhou nejmenší samostatnou 
obcí a  místní tvrdí, že zde mají nejčistší vzduch. Pacienti 
zhluboka dýchají, posrkávají zdejší kyselku a courají se po 
okolních lesích. Tam a zpět. Však se tak i lázně původně jme-
novaly Hinnewieder (hin und wieder). Nebylo zde ubytování, 

Praděd už v dáli

Trojmezní kámen na Smrku

K o l e m  k o l e m  M o r a v y

a tak museli k pramenům docházet z Ludvíkova nebo Malé 
Morávky. Za současnou architekturou a rozvojem stojí Řád 
německých rytířů, v  roce 1803 byly přejmenovány podle 
svého velmistra arcivévody Karla Ludvíka Rakouského. Byl 
bratrem císaře Františka II. a proslavil se jako vojevůdce, 
který poprvé porazil Napoleona před Vídní, jenže po měsíci 
u Wagramu prohrál a bratr ho poté z velení armády odvolal. 
Jeho zásluhy byly oceněny až deset let po smrti, kdy byla 
odhalena Karlova monumentální jezdecká socha na náměstí 
Hrdinů ve Vídni. Karlova Studánka tedy sice nenese jméno 
podle otce naší vlasti, jak se řada návštěvníků domnívá, ale 
po osobnosti jistě také slavné. Bílá a hnědá, dřevo a kámen, 
to jsou architektonické prvky lázní, které jim vtiskla historie 
zdejších horských staveb citlivě posazené do parků a okol-
ních lesů. 

Malá Morávka je místo mých klukovských prázdnin, 
jezdívali jsme sem na pionýrské tábory. Stany s podsadami, 
ranní trubka, hygiena, rozcvička, nástup, vztyčení vlajky, 

denní rozkaz, snídaně a úžasný celodenní program v přírodě. 
Poprvé jsme odsud dobývali vrchol Pradědu údolím Bílé 
Opavy, rok poté už coby mazáci náročnou cestou Velkou kot-
linou přes Petrovy kameny. Nad Velkou kotlinou na svazích 
Velké hole pramení řeka Moravice, která tvoří velkou část 
historické zemské hranice Moravy. Nevím, co mě postrčilo 
více, jestli ona hranice, či klukovské vzpomínky, že jsem se 
tudy pustil na kole. Bláznovství! Ve tři čtvrtě na sedmdesát by 
už měl mít chlap rozum, jenže někdy ne a ne přijít. Popisovat 
vynášení kola nebudu, ani pohled zkušeného turisty, kte-
rému jsem se zmínil o svém cíli. Poslal mě dolů a měl pravdu. 
Nosit kolo po horách je fakt blbost. Sedl jsem si v Karlově 
u Skiarény na lavičku, objednal si pivko a zhrzeně pokukoval 
nahoru, odkud jsem přijel. 

O Jesenicku se vypráví, že když Bůh tvořil svět a rozdával 
své dary, na tento kraj zapomněl. Aby svou chybu napravil, 
přikázal ďáblovi, aby po horách a údolích rozsypal něco ze 
svých pokladů. Ten to vzal po svém a místo zlata a stříbra 
rozhazoval po kraji kamení. Jen u osady Zuckmantel roz-
sypal pár hrstí zlata (proto dnes městečku říkáme Zlaté Hory) 
a pořádné balvany posadil na kopec přímo pod trůn děda Pra-

děda, kde později apoštol Petr obracel germánské kmeny na 
křesťanskou víru. Jenže Petrovy kameny se staly místem setká-
vání čarodějnic, stačilo se jen nejlépe o slunovratu 23. čer-
vna ke kamenům magicky zalitými mlhou přiblížit, celé okolí 
kamenů zářilo mraky světel. Kdepak svatojánské mušky nebo 
světlušky, lidé v nich viděli slet čarodějnic s ďáblem a místu se 
raději zdaleka vyhýbali. Dělali dobře, ženy, které sem vyrážely 
pro léčivé byliny, to poznaly na svém těle velmi krutě. Kdo by 
neznal Kladivo na čarodějnice, řádění vyšetřovatele Bobliga 
ve Velkých Losinách?

Zaplatil jsem pivo a  dvě tatranky, sbalil fidlátka, 
sklouznul se až dolů ke staré řetězárně a  tam se opřel do 
pedálů směr Bruntál. Údolí Moravice do Břidličné, kudy 
vede hranice, jsem vynechal. Trápit sebe i řidiče na silnici 
se mi nechtělo. Bruntál není žádný krasavec a místní říkají, 
že je tady buď zima, anebo řečeno mnohem slušněji, než 
jsem slyšel: pořádná zima. K žití žádný med. Chlad se mnou 
zatřásl, jen jsem zastavil. Ve středověku prosperující Freu-
denthal (Bruntál) se ve své pozdější historii otřásal mnohem 
více. Kdepak zimou! Cuius regio, eius religio. Koho vláda, 
toho víra. Majitelé Bruntálského panství, páni z Vrbna, byli 
protestanté, a tak Bílá Hora znamenala pro Bruntálsko kotr-
melec. Panství připadlo Řádu německých rytířů, kteří zahá-
jili násilnou katolizaci. Kdo nechtěl konvertovat, mohl se 
vyplatit z poddanství a pak odejít. Kdo si to ale mohl dovolit? Velká část hranice vede po řece Moravici.

Karlova Studánka má svůj styl.

Bruntálské náměstí

K o l e m  k o l e m  M o r a v y
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Píchlé kolo u Ježíšova IX. zastavení

Přehrada Slezská Harta

Pak přišlo devět ran, město bylo během třicetileté války šest-
krát vyrabováno, dvakrát vyhořelo, nakonec celou polovinu 
měšťanů, kteří přežili války, vyhubil mor. Když se konečně 
Bruntál postavil na nohy odbytem textilu a dřeva v Habs-
burské monarchii, přišla první světová válka a po ní připojení 
k Československu. Odpor místních, kteří se cítili německy 
mluvícími Rakušany, byl zlomen československou armádou, 
a tak obsazení Bruntálu Hitlerem v roce 1938 obyvatelé vítali 
jako osvobození. Poválečný odsun Němců východní Sudety 
téměř vylidnil, vždyť v roce 1939 zde žilo 650 tisíc Němců 
a jen 160 tisíc Čechů. 

Kousek nad Bruntálem se tyčí dávná sopka Uhlířský 
vrch, dříve Köhlerberg. Geologové tvrdí, že je jednou z nej-
mladších na našem území. Měli by to vědět, materiálu na 
zkoumání měli dost, vždyť má kopec v jednom lávovém poli 
vykotlaný lom na tufy, z nichž se lehce tesaly kamenné bloky 
na stavby domů. Nad lomem se tyčí kostel Panny Marie 
Pomocné, ve kterém byl umístěn zázračný obraz Madony. 
Dnes je obraz umístěný v Bruntále na faře. K Uhlířskému 
vrchu se váže řada pověstí a  legend. Prý zde zabloudil 

místodržící Řádu německých rytířů Augustin Oswald Lich-
tenstein a  zde ho zachránil místní uhlíř. Druhá, že kapli 
nechal postavit jako symbol vítězství nad protestanty, a třetí, 
že je to jeho slib při obraně nedalekého hradu Sovinec. Tak 
si vyberte. Jisté je, že místodržící slib dodržel. Během první 
světové války sem lidé chodili s prosbami tak často, že byla 
vystavěna křížová cesta se čtrnácti zastaveními, když k Marii, 
tak Mariánská. Nezastavoval jsem, nemodlil se a mazal alejí 
nahoru. U devátého Kristova zastavení jsem byl dostižen, 
píchnul jsem. Neklel jsem, tady se to vpravdě nehodilo. 
Když jsem měnil duši, došly mne dvě starší dámy, které jsem 
zdravil při objíždění řetízku přes cestu. S úsměvem mě vyfo-
tily a nahoře jsme se všichni tři kochali výhledem a smáli se, 
že tou duší mě pokoušela nějaká místní čarodějnice. Dostal 
jsem i radu: Kdybyste nějakou potkali, jak kolem vás na koš-
těti krouží, pořádně si ji prohlédněte. Jestli ji poznáte a oslo-
víte jménem, padne dolů, jako by jí motor vypnul. A jestli 
je vám povědomá a jen si nemůžete vzpomenout, strčte si 
do ponožky čtyřlístek! Nehledal jsem ho, vyzkoušel si brzdy 
a pustil se dolů. 

Dnešní hranice mezi Olomouckým a  Moravskoslez-
ským krajem je posunutá jižněji, historická hranice vedla 
přes současnou vodní nádrž Slezská Harta, naši nejmladší 
přehradu dokončenou v roce 1997. Hranice je výborně vidi-
telná v Karlovci. Vesnice byla z poloviny slezská a moravská 
a přehrada obec rozdělila i horizontálně. Nezaplavený kostel 
sv. Jana Nepomuckého stojí těsně na moravské straně. Vede 
sem pohodlná cesta z Nové Pláně, ale to bych nebyl já, abych 
se neptal domácích ani džípíesky a nezabloudil. Odměnou 
mi byly ale nádherné výhledy pěkně zpovzdálí. Pod hrází pře-
hrady se Moravice rozšiřuje do přehrady Krušberk, která se 
začala stavět v padesátých letech jako stavba socialismu. Pro-
jekt ale ležel dlouho ve skříni, byl zahrnutý už v rakouském 
přehradním programu z roku 1911. Přehrada je zásobárnou 
pitné vody pro Ostravsko, takže žádné sjezdy k vodě. U pře-
hradní hráze směřuje turistická značka po břehu přehrady 
na Budišov. Vyšlápnul jsem si tím směrem a přejel malou 
hráz Lobník, sloužící pro záchyt kalů ze stejnojmenné říčky 
do přehrady. Tady někde je skrytá Weisshuhnova vila nebo 
Vila Carl (Carl Weisshuhn byl významný podnikatel a vyná-
lezce, který se několikrát setkal i s Edisonem). Zde trávila 
u svého dědečka dětství Joy Adamsonová, která se světově 
proslavila nejen příběhy se svojí lvicí Elsou, ale i kresbami 
keňských kmenů vystavených v Národopisném muzeu v Nai-
robi. Zeptal jsem se na cestu rybáře, ale nepochodil jsem. 
Mávnul rukou kamsi do údolí. Po pár kilometrech jsem zjistil, 

K o l e m  k o l e m  M o r a v y

Hrob Jana Zajíce

že mě mávnutím jen odháněl jako dotěrný hmyz. Když jsem 
se po půlhodině vracel, už měl sbalené.

U Budišova nad Budišovkou je pár kilometrů historické 
hranice téměř identických s vojenským újezdem Libavá, který 
vznikl po druhé světové válce jako vojenský tábor zásluhou 
protestů obyvatel Vrbna pod Pradědem. Gottwaldova vláda 
preferovala zabrat ke cvičišti Praděd, ale protesty zabraly. 
Historie nezná slovo kdyby. Kdyby se rozhodovalo po osma-
čtyřicátém, asi by padl Praděd, který prý byl pro ministerstvo 
národní obrany výhodnější i z hlediska obrany státu. Tan-
kové střelnici na Libavé ustoupilo 23 tisíc hektarů lesů a polí, 
47 obcí a 14 tisíc vysídlenců, obec Libavá byla úředně zru-
šena, začleněna do vojenského újezdu, zakázáno bylo sou-
kromé vlastnictví nemovitého majetku. Argumentem bylo, 
že se jednalo o Němci vylidněné obce a fakt, že o osídlování 
Oderské vrchoviny velký zájem nebyl. Až na několik málo 
výjimek byly obce srovnány se zemí. Do města byla nastě-
hována armáda, byli zde umístěni černí baroni – politicky 
nespolehliví vojáci začlenění do pomocných technických pra-

porů (PéTéPáci). Po roce 1968 byl vojenský prostor Libavá 
podobně jako Milovice a Ralsko přidělený Střední skupině 
sovětských vojsk. V roce 2016 došlo zmenšením vojenského 
újezdu ke vzniku samostatné obce a lidé mohli k volbám do 
zastupitelstva. Jen některé okrajové oblasti Libavé jsou ale 
dnes přístupné, výjimku dostala například naučná stezka 
z Kozlova k prameni Odry, otevřená jen o víkendech a svát-
cích, a několik turistických tras a cyklostezek.

Do Vítkova je to prakticky stále z kopce. Další městečko 
poznamenané vystěhováním Němců a chybějící vazbou na 
rodiště. Stále mnoho zmaru! Na náměstí jsem si dal ruskou 
zmrzlinu, ale když jsem si uvědomil, že náměstí nese jméno 
zdejšího rodáka Jana Zajíce, cítil jsem se před sebou jako 
blbec. Devatenáctiletý Honza se na protest proti okupaci vojsk 
Varšavské smlouvy upálil brzy po Janu Palachovi. Ve Vítkově 
hořelo v roce 2009. Několik mladíků hodilo zápalné lahve do 
domu obydleného romskou rodinou. Boj o záchranu života 
dvouleté holčičky vyburcoval veřejnost a policii, která proti 
neonacistům konečně zasáhla. Dva roky po procesu s vítkov-
skými žháři byl předseda senátu zavražděn. Kým? Dodnes 
nikdo neví. Postál jsem si u hrobu Jana Palacha a pak se pustil 
údolím Odry, kam jinam než do Oder.

Tušili jste, že na sedmi kilometrech jízdy po D1 mezi 
Bělotínem a  Suchdolem nad Odrou překročíte čtyřikrát 

Památník PTP v Libavé

hranice? Ještěže jen historické! Z  Moravy na Slezsko, ze 
Slezska na Moravu, znovu do Slezska a  zase na Moravu, 
až před Studénkou konečně vjedete do Slezska. Může za to 
katastr Fulneku, který je moravský, a sousedních Oder, které 
jsou slezské. První slezský výběžek obkružuje malou ves-
ničku Hynčice (Heinzendorf). Letos je tomu dvě stě let, co se 
zde narodil Johann Gregor Mendel, opat augustiniánského 
kláštera v Brně a zakladatel genetiky. Byl německy mluvícím 
Slezanem, ale co chybělo, aby byl Moravanem? Kilometr na 
sever nebo na jih. Kdybychom se ho zeptali, kde se narodil, 
asi by řekl, že na Kravařsku, na Kravařském panství a nad his-
torickými i dnešními hranicemi by kroutil hlavou. Tehdy za 
císaře pána to zkrátka bylo jinak, byl to německý poloostrov 
Kuhländchen (Kravařsko). Dnes je Mendel především uctí-
vaným Brňanem či Brňákem, na Starém Brně pracoval, křížil 
fazole a objevil první pravidla dědičnosti. Stejně mu tehdy 
nikdo nevěřil a za pravdu mu dala až budoucnost, která pový-
šila jeho pravidla na genetické zákony. Kravařsko se pyšní 
i  další světovou osobností, v  Příboru se narodil Sigmund 
Freud, slavný lékař a zakladatel psychoanalýzy. Když nacisté 
pálili jeho knihy, komentoval to z  Londýna slovy: „Jaké 
pokroky! Ve středověku by mne upálili, dnes se spokojují s tím, 
že pálí moje knihy.“ Kravařsko je úrodnou pánví horního toku 
Odry. Svůj název má odvozen od Pánů z Kravař (Herren von 

K o l e m  k o l e m  M o r a v y



82 83
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
4

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

4
/

2
0

2
2

r e p o r t á ž r e p o r t á ž

Náměstí v Novém Jičíně

Zámek v Kuníně

Krawarn), ale ani krávy není možné pominout. Oblast byla 
proslavená kvalitou plemenného skotu, o  niž se zasloužil 
Max Schindler, který byl adoptovaný hraběnkou Marií Wal-
burg, významnou osobností osvícenectví na Moravě, žijící na 
barokním zámku v Kunewald, dnešním Kuníně. Kravařsko 
dostávalo přídomek schlesisch, tedy slezská oblast a dnes to 
zní paradoxně, ale za první republiky patřila mezi nejhustěji 
zalidněné v naší zemi. Poválečný odsun Němců vše změnil, 
a i proto již zmíněná ostravská dálnice se mohla v této části 
stavět velkoryse. 

Do Nového Jičína je to z Kunína jen pět kilometrů. Malá 
zajížďka od hranic, ale městské stránky inzerují nejkrásnější 
náměstí ČR roku 2015. Čtvercové náměstí T. G. Masaryka 
je opravdu parádní. Žádný kolos jako v Budějicích či telčské 
kudrlinky, jednoduché, úhledné, rámované podloubím a na 
focení jako dělané. Kostel Nanebevzetí Panny Marie domi-
nanta pozadí, v popředí mariánský sloup s kašnou a z obou 
stran barevné domy s podloubím, před radnici povystrčená 
Stará pošta. Když se po jednom z jejich balkonu s arkádami 
prošel majitel purkmistr Řepa, všichni věděli, že vidí opravdu 
někoho. Když ale projel přes náměstí kočár pánů z Žerotína, 
musel se i purkmistr uklonit. Žerotínové byli bohatý rod a při 
našem cestování jsme se s jeho moravskou větví setkali ve 
Velkých Losinách a v Moravské Třebové. Nový Jičín o sobě 
píše, že je městem klobouků, první továrnu na strojní výrobu 
klobouků v Rakouském císařství zde v Neutitschein založil 
Johan Hückel v roce 1799. Nad dnešní fabrikou ční vysoký 
komín s nápisem TONAK (TOvárna NA Klobouky). Kdopak 

si to tady vyzpěvuje? „Generál Laudon jede přes vesnici, má 
bílou čepici.“ Přímo v podloubí na náměstí pod jeho bustou! 
„Himmel Laudon, tiše!“ Tak prý rakouský generál klel 
a sem přijel kontrolovat slezskou hranici. Jenže ho ofoukl 
studený vzduch a zemřel na zápal plic. V domě je instalo-
vaná jeho postava na koni, stejně jako ve Vídni na náměstí 
Marie Terezie. Císařovna si jeho služeb velmi vážila a Prusové 
nejednou při bitvách generála proklínali slovíčkem himmel-
laudon! A co my? Nasedat! Žádný ústup do Kunína! Hurá na 
Štramberk!

Změna, za kterou může balíček sušenek, který jsem 
uviděl v cukrárně: Štramberské uši. Kdepak město u hranic, 
ale co proti gustu naděláte? Byli jste někdy ve Štramberku? Já 
ne, musel jsem to napravit. Slabých deset kilometrů, a navíc 
tam z Jičína vede cyklostezka. Jen ji trefi t! A tak jsem se projel 
přírodním parkem Podbeskydí a u Životic se pokorně zeptal 
řidiče dodávky odpočívajícího u lesa, kudy dál. Přijel jsem 
obloukem z druhé strany, ale mělo to výhodu, že jsem omrkl 

i obří vápencový důl zakousnutý do kopce Kotouč. Náklaďáky 
se v něm šplhají až do osmého patra! Člověk je fakt bobr nad 
bobry! 

Jen co jsem se vyšlapal do Štramberku, zavoněl na ulici 
perník a nabídka čerstvých uší. Štramberské uši jsou prvním 
českým potravinářským výrobkem chráněným Evrop-
skou unii. Úředníky jistě zaujala nejen specifi cká chuť, ale 
i pověst o původu. Prý když se Tataři v roce 1241 utábořili 
pod kopcem Kotouč, místní prokopali hráz rybníka a nájezd-
níky vyplavili. Tataři odtáhli, ale v táboře po nich zůstaly pytle 
s lidskýma ušima, které uřezávali pobitým křesťanům jako 
evidenci ztrát nepřítele. Lidé věřili, že jim pomohl Bůh, a na 
kopci začali organizovat ve výroční dny poutě. Pro účastníky 
pekli perníkové uši. Městečku se říká Valašský betlém. Je to 
historický poklad, nad domky i roubenkami se pyšně dme 
Trúba, válcová věž hradu Stallenberg. Ten měl stát na kopci 
Kotouč, jenže prý tam strašilo. Kdo ví, co tam tehdy v jesky-
ních našli, jisté je, že v roce 1980 tam archeologové objevili 

Štramberk

Kudy dál?

K o l e m  k o l e m  M o r a v y

Proslavené Štramberské uši

Rodný dům Sigmunda Freuda v Příboru

čelist neandrtálského dítěte, a  jeskyně Šipka se tak zařa-
dila mezi nejslavnější pravěká naleziště. Okem jsem zavadil 
o cukrárnu Miroslava Hanzelky a vydal se do muzea naproti, 
do domu, kde vyrůstal Zdeněk Burian. Zavzpomínal jsem 
na lovce mamutů, pokusil se identifikovat různé …saury, 
koupil si pohled a nechal se verbovat na jeho výstavu v rodné 
Kopřivnici. „Dyť to máte jenom z kopce,“ mávla rukou paní 
u kasy „a nezapomeňte na Emila Zátopka“. To jsou mi věci! 
Musíš více studovat, kam jedeš, řekl jsem si naoko, jen pro 
vlastní alibi. Příprava je sice základ cesty, ale překvapení 
jeho kořením. Kousek pod náměstím jsem zastavil u cuk-
rárny. Slečna mi nabídla své ucho (prý ho sama dělá) plněné 
šlehačkou, ananasem a toppingem. Dal jsem si k němu dvě 
deci horké medoviny. Doporučuji ale uši dvě. Jednak patří do 
páru, ale hlavně znamenitě chutnaly.

Kopřivnice je město vytvořené pro průmysl. Pane-
láky, auťáky, náklaďáky. Tatra, český automobilový klenot, 
ve kterém se vyvážel materiál snad všech staveb i vyvolení 
z vyvolených budovatelů socialismu. Moc nechybělo a nemu-
sela být českou automobilkou. Zakladatelem fi rmy na výrobu 
bryček v tehdy ještě Nesselsdorfu byl Ignaz Schustala, akciová 
společnost Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft 
v roce 1897 vyrobila jeden z prvních osobních automobilů 
ve střední Evropě nazvaný Präsident a o rok později i nákla-
ďáček, vše pod značkou NW. Ale Šustalovi (jak se píše hezky 
česky) s odklonem k autům nesouhlasili a syn Adolf založil ve 
Studénce vagonku Staudinger Waggonfabrik. V roce 1918 
Freibergští (Příborští) do nové republiky nechtěli, vytvořili 

dva prapory a obsadili německy mluvící města Fulnek, Nový 
Jičín, Odry, Bílovec a Opavu. Vzpoura byla československým 
vojskem potlačena, Kravařsko zůstalo v  Československu 
a z Nesselsdorfu se stala Kopřivnice a z fabriky Kopřivnická 
vozovna, o rok později Tatra. Kopřivnickému muzeu vévodí 
Präsident. Pěkné vozítko, ale něco mi chybělo. „Kdepak 
máte Lopraisovu Tatru?“ Slečna se na mě podívala jako na 
imbecila. „To je přece nákladní auto!“ a pak dodala, že jejich 
výstava v Kopřivnici bude, že se staví. Potvrdil jsem slečně 
u  pokladny, že jsem opravdu mimoň a  zeptal se na Tatru 
kolem světa Hanzelky a Zikmunda. Poslala mě do Technic-
kého muzea v Praze. Byla slušná, mohla i jinam. V Tatrovce 
jsem se dozvěděl, že se šestsettrojky i šestsettřináctky nedě-
lali v Kopřivnici, ale ve fabrice v Příboru. Je to jenom kousek 
a na kole příjemná šestikilometrová projížďka po asfaltové 
cyklostezce mezi poli a nádherném mostě zavěšeném nad dál-
ničním přivaděčem. Příbor za císaře a Němců Freiberg se 
nedá z dálky přehlédnout, nad městem ční vysoká věž kos-

tela Narození Panny Marie ze čtrnáctého století. Nejslav-
nější rodák Sigmund Freud sem ale nechodil ani zde nebyl 
pokřtěn, narodil se do židovské rodiny. Freiberg a Freud zní 
dobře, jenže Židům, kteří sem přišli z Polska, souznění se 
sousedy chybělo. Dřívější averze nahradil až dnešní Příbor 
objevem turistického a historického potenciálu. Dům, kde se 
Freud narodil, vrátili v roce 2006 do původní podoby měšťan-
ského domu poloviny devatenáctého století (Freud se narodil 
roku 1856) a před dům postavili měděnou lenošku se čtyřmi 
naducanými, ale tvrdými polštáři. „Usaď se a rozjímej – vstaň 
a konej!“ Vyžaduje návod nejen v češtině, ale i němčině a ang-
ličtině. Moc dlouho jsem nerozjímal, v  listopadu byl plech 
studený jak psí čumák, a tak jsem raději konal. Šlápl jsem do 
pedálů a před zraky policie vjel do jednosměrky v protisměru. 
Omluvil jsem se ťuknutím do čela, otočil se a vyrazil na severo-
západ do Bartošovic zpět na hranice, od kterých jsem si 
trochu zajel. Co by ale člověk neudělal pro poznání! 

Příští etapa: Ostravská  �

Věž příborského kostela je vidět z dálky.

K o l e m  k o l e m  M o r a v y
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Bitva restaurací 
za svobodné 

toalety 
Ing. IVAN JEMELKA

Starosta Prahy 7 a kandidát hnutí Praha sobě na pražské-
ho primátora Jan Čižinský odpálil začátkem května v TV 

Nova malou b ombu, když řekl, že pokud bude zvolen do čela 
metropolitní radnice, zařídí, aby restaurace ve městě pouště-
ly lidi zdarma na záchod. Byl označen za leninistu, přirovnán 
k  „nejhloupějším“ částem lidského těla a  televizní hvězda 
v oblasti gastronomie Zdeněk Pohlreich ho poslal na psychia-
trické vyšetření. 

Místopředsedkyně pražských Svobodných Veronika 
Blažková umístila u vchodu domu, ve kterém Čižinský bydlí, 
ceduli s nápisem „Veřejné WC U Čižinských“ ve třech jazy-
cích.

„Řešit problém veřejné služby nařízením soukromníkům je 
komunistický způsob myšlení, aby si město udělalo s prominutím 
z restaurací hajzlbáby, je nepřijatelné,“ shrnul reakci odborné 
veřejnosti Jan Horešovský z Asociace restauratérů.

Na čem záleží až na prvním místě

Existuje svět soukromých služeb, které si platíme 
z vlastní kapsy. Patří k nim i servis, který nám poskytují pro-
vozovatelé bister, kaváren, vináren, restaurací, hostinců a tak 
dále.

Sotva asi najdete kvalifi kovanou recenzi těchto pod-
niků, ve které by nebyla ani zmínka o toaletách. S gastro-
nomií sice toto zařízení přímo nesouvisí, ale hosté je s velkou 
pravděpodobností navštíví a jeho úroveň skoro jistě ovlivní 
jejich mínění o kvalitě celého podniku.

„Jsem skálopevně přesvědčen, že podle toho, jak to 
na záchodech voní, jak je tam čisto a vůbec, jak je vše uvnitř 
restauračních toalet zařízeno a funkčně vybaveno, tak to velmi 
často vypovídá o celém podniku, a zvláště pak o tom, jak vypadá 
samotná kuchyň,“ řekl v jedné ze svých glos pro Český rozhlas 
gastronomický kritik Pavel Maurer.

Jeho slova potvrdil jeden z  průzkumů, který provedl 
americký výrobce hygienických papírů SCA Tissue North 
America. Přesně 88 procent respondentů v něm uvedlo, že 
čistota záchodů ukazuje na to, jaká je úroveň čistoty restau-
race a kuchyně. Čistota záchodů je podle dotázaných stejně 

důležitá jako kvalita podávaného jídla. Skoro třetina z nich 
pak prohlásila, že se už nikdy nevrátí do restaurace, kde byly 
špinavé záchody. 

Kromě toho 42 procent respondentů konstatovalo, že 
používá toaletní papír či papírové ručníky k tomu, aby se na 
toaletách ničeho přímo nedotkli.

I restaurace mají své přepisy

Svět gastronomie má své zákonitosti a  pravidla. 
Záchody jsou ze zákona povinnou výbavou každého zaří-
zení, kde jsou poskytovány stravovací služby. Tak to stano-
vují i hygienické předpisy. Hygienická zařízení musí sloužit 
výhradně hostům, být přístupná po celou dobu otevření 
podniku a  být dostatečně osvětlená. Musí být také vyba-
vena účinným systémem přirozeného nebo nuceného vět-
rání. Stanoveno je i množství toalet požadovaných zákonem 
podle kapacity podniku.

WC v  restauraci musí mít toalety vždy oddělené pro 
muže a  ženy. Počet toalet v  restauraci se stanovuje podle 
kapacity hostů. U mužů je pro 10 osob určeno mít v podniku 
alespoň jednu mísu a jeden pisoár. Pro dalších 40 mužských 
osob je třeba přidat jednu mušli a jeden pisoár.

Použití toalet je součástí služeb poskytovaných restau-
rací, které spotřebitel hradí v  rámci ceny za objednané 
pokrmy a nápoje.

Pokud by provozovatel restaurace za použití záchodů 
vybíral zvláštní poplatek, šlo by o samostatnou podnikatel-
skou činnost oddělenou od provozování restaurace, k níž je 
potřebné samostatné živnostenské oprávnění, jinak by se 
provozovatel dopouštěl neoprávněného podnikání.

Res publica, věc veřejná

Existuje svět veřejných služeb, které si platíme pro-
střednictvím daní. K takovému servisu náleží i síť veřejných 
toalet. Z určitého úhlu pohledu je jejich dostupnost, hygi-
enická kvalita, a dokonce snad i estetická úroveň měřítky 
kultury vdaném místě, obci, městě a  vzdáleně i  státě. 
Někteří nemocní lidé, těhotné ženy, děti a další minority 
se bez standardní sítě WC neobejdou. Údajně až pro dva 
z pěti lidí je existence dostatečného počtu veřejných toalet 
nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohli bez obav na delší 
dobu opustit svůj domov. Chudá nebo žádná síť veřejně 
dostupných WC prý nutí skoro polovinu lidí k  záměrné 
dehydrataci nebo k časově omezenému pohybu mimo své 
bydliště.  

Města v kulturně vyspělých zemích jsou vybavena sítí 
veřejných, vždy čistých, zpravidla high-tech vybavených, 
designově řešených a 24 hodin denně bezplatně otevřených 
toalet. 

Města v České republice bohužel patří naopak k těm, 
kde je síť veřejných toalet velmi řídká nebo nulová.

Z původních prvorepublikových podzemních záchodů 
si v Praze svou funkci zachovaly patrně jen ty na Uhelném 
trhu. Ostatní historické toalety byly po úpravách městem 
pronajaty k jiným účelům. 

Například na Karlově náměstí je dnes v objektu bývalých 
veřejných záchodků kavárna, na Karlínském náměstí čínská 
restaurace, na náměstí Míru pizzerie.

Celý střed hlavního města, před pandemií přeplněný 
mraky turistů, disponuje jen 25 místy, kde lze použít toaletu. 
Ta jsou většinou součástí památkových objektů, a  pokud 
chcete této služby využít, musíte za ni zaplatit.

Až moc chytré řešení 

Nedostatek veřejných toalet v Praze se radnice v Dej-
vicích rozhodla vyřešit takzvanou dohodou s provozovateli 
restaurací. „Dýl“ zní tak, že když podnik dovolí kolemjdoucím 
zdarma návštěvu toalety, dostane slevu ze záboru pro 
předzahrádku. Provozovny, kde si můžete „odskočit“, 
jsou označeny samolepkou. „Považuji to za vzájemně velmi 
výhodnou dohodu,“ uvedl na radničním webu Jan Lacina, 
který má v  gesci správu majetku a  hospodářskou politiku 
Prahy 6. Dotčení restauratéři se nevyjádřili nebo jim nebylo 
dáno slovo.

Podobný systém mají zavedený také další městské části: 
Praha 3, 4 a 7. Nápad je to ovšem starý. Pochází z Plzně, kde 
handl s  předzahrádkami za zpřístupnění toalet veřejnosti 
vymysleli již před šesti lety. Stejně to funguje v Brně.

Pokud se jedná o Prahu 7, tedy Letnou a Holešovice, 
systém běží tak, že restauratéři, kteří podnikají v prostorách 
pronajatých od městské části, mají povinnost zpřístupnit toa-
lety veřejnosti. Tuto podmínku si Praha 7 stanovila ve všech 
nájemních smlouvách. V  ostatních čtvrtích či městech je 
pravděpodobně praxe stejná.

Já to platit nebudu…

„Teďka jsem koukal na jednu anketu, kde vlastně 93 % 
lidí zaškrtlo možnost, že mělo problém, když se jim chtělo na 
záchod, tak mělo problém, kam si odskočit,“ prohlásil starosta 
Čižinský v Interview DVTV na obhajobu svého nápadu, že 
by pražské restaurace měly fungovat i  jako veřejné toalety. 
Ovšem Asociace hotelů a restaurací skrze svého prezidenta 
Václava Stárka označila tuto ideu za pouhé politikum před 
komunálními volbami, protože nedostatek veřejných toalet 
v Praze „se rozhodně nedá řešit způsobem, kdy z restaurací 
vytvoříme veřejné záchodky“. 

I toalety mají totiž svou ekonomiku. Jak řekl populární 
kuchař Roman Paulus, větší záchody znamenají víc toalet-
ního papíru, vody, papírových ručníků, mýdla, čisticích pro-
středků…, a hlavně víc úklidu a oprav. A zaplatí to nakonec 
hosté restaurace.

„Kdyby mu opravdu na veřejných záchodech zále-
želo, mohl je posledních osm let systematicky budovat, tak 
jako to děláme třeba my v Praze 11,“ řekl na adresu Čižin-
ského zastupitel Ondřej Prokop z  konkurenčního hnutí 
ANO.

Čtěme Zvonokosy, tam to všechno je

Starosta Čižinský asi nečetl román Zvonokosy od 
francouzského autora Gabriela Chevalliera. Ve fiktivním 
městě Zvonokosy starosta Bartoloměj Pěšinka a učitel Ino-
cenc Kulíšek prosadí stavbu veřejného záchodku. Pisoár 
se kvůli častému používání hosty blízkého Macarátova 
hostince znelíbí staré panně Eulalii Čubíkové a  obyva-
telé Zvonokos se v důsledku toho rozdělí na Záchodobijce 
a Záchodomilce. Jedni si přejí přesunutí záchodku či jeho 
úplnou likvidaci. Druzí chtějí, aby záchodek zůstal na místě. 
Spor eskaluje a je povolána armáda. Její velitel Cajdrnoha 
si něco začne s manželkou hostinského Jarmilou. Když se 
to provalí, strhne se rvačka a na místě zůstane jeden mrtvý 
a  několik zraněných. Potom se situace ve Zvonokosech 
uklidní.

Pravda je, že románový příběh Zvonokosy se odehrává 
v obráceném gardu. Tedy hosté soukromé restaurace zne-
užívají veřejnou toaletu. Nicméně podle znalců „se román 
vyznačuje pro autora typickou schopností nahlédnout do 
mentality středních a nižších vrstev a s odlehčeným i drs-
nějším humorem popisovat maloměstské mravy“.

Možná kdyby starosta Čižinský Zvonokosy četl, právě 
toho by se zalekl, totiž šťourat svými nápady, jak řešit nedo-
statek veřejných toalet, do vosího hnízda soukromí středních 
vrstev.

Dávejte, co je císařovo, císaři

V  pomyslné „bitvě“ o  toalety v  restauracích, kterou 
vyvolal starosta Čižinský, se střetly svět soukromého pod-
nikání a svět veřejných služeb. Jak stojí v evangeliu, dávejte, 
co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu. Gastronomické pod-
niky poskytují servis svým hostům a obce či města obsluhují 
všechny občany z prostředků, které od nich za tím účelem 
vybírají. Jistě je možná dobrá vůle na obou stranách, ale 
ve výsledku jedno nelze nahrazovat druhým. Pokud Praha 
své služby zanedbala, měla by to napravit, a ne za to činit 
spoluodpovědný soukromý sektor.

 �
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Marketing 
a gastronomie

Dr. Ing. PAVEL TVRZNÍK, 
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.,

Ing. ZDENĚK MÁLEK, Ph.D.,
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně získala státní sou-
hlas k působení již v roce 2006 jako jedna z prvních sou-

kromých vysokých škol na Moravě. Jejím cílem je připravit 
studenty potřebnými teoretickými znalostmi i  praktickými 
zkušenostmi pro výkon manažerských funkcí v oblasti hotel-
nictví, cestovního ruchu, gastronomie a bezpečnosti v potra-
vinovém řetězci. V rámci všech studijních programů se vždy 
se speciálním zaměřením na daný program vyučuje předmět 
marketingu, který spojuje jedinou myšlenku – naplnit přá-
ní a touhy zákazníků. Úspěšné působení na trhu především 
v době po covidu ještě mnohonásobě zvyšuje význam všech 
marketingových aktivit. Gastronomie a  cestovní ruch jsou 
jedny z  oblastí nejvíce zasažených. Naše škola v  přípravě 
studentů na jejich budoucí povolání nabízí možnost výběru 
ze získaných akreditací schválených Národním akreditač-
ním úřadem, a především pak širokého uplatnění v praktic-
kém životě. Úspěchy našich studentů jsou výsledkem právě 
celého vědecko-pedagogického procesu doplněného o prak-
tické vedení zrealizované spoluprací pedagogů školy, zejmé-
na Katedry cestovního ruchu a  Katedry gastronomie. Spo-
lečným výsledkem je pak koordinovaná příprava studentů 
na Studentský veletrh nových produktů. Jak vyplývá ze stu-
dijního oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu, 
absolvent je připravován na zvládnutí velmi široké škály 
řídicích, organizačních, plánovacích a  kontrolních funkcí 
v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetěz-
cích a  v  dalších ubytovacích zařízeních, zejména v  malých 
a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgá-
nech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání 
s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie. 

Právě motivace studentů pustit se do teoretické reali-
zace vlastních projektů je tou nejlepší průpravou pro začátek 
vlastního podnikání. Na této cestě učíme studenty nebát 
se experimentovat a hledat svou vlastní „originální“ cestu. 
Je nutné počítat s  tím, že bude třeba mít výdrž, nebát se 
vyzkoušet několik přístupů, změřit jejich dopady, průběžně 
analyzovat a postupně optimalizovat celkový marketingový 
mix. Na straně jedné tvorba vlastního produktu, na straně 
druhé je jeho realizace na trhu. Důležité je vysvětlit, kam má 
celá cesta, ať už vzdělání, nebo podnikání, směřovat. Pokud 
student nebude opravdu vědět, kam směřuje, čeho chce 
dlouhodobě dosáhnout, bude mít problém jak se zvládnutím 
učiva, tak i  s  praktickým uplatněním v  profesním životě. 
Proto právě praktická výuka a  teorie daly předpoklad pro 

konání veletrhu. Jde tedy o nejen prakticky získané znalosti 
z marketingu, kdy se snažíme vytvořit silnou značku, která 
dokáže naplnit přání a tužby zákazníků. Studentský veletrh 
nových produktů byl zaměřen na náš studijní program Gast-
ronomie, hotelnictví a cestovní ruch, kde stejně jako u oboru 
Management hotelnictví a  cestovního ruchu je cílem při-
pravit naše absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, 
plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti gastronomických 
provozů a služeb v cestovním ruchu. 

X. studentský veletrh nových produktů

V rámci výuky výše uvedených studijních oborů a jejich 
praktické koordinace se každý rok koná Studentský veletrh 
nových produktů. Letošní ročník, v pořadí již X., se usku-
tečnil v prostorách naší vysoké školy. Celý veletrh, tedy jeho 
produkty jsou zaměřeny na potenciální trh, resp. tvorbu 
uplatnitelných produktů. 

Studenti ve skupinkách se na veletrh připravují během 
celého semestru. V jednotlivých základních krocích získávají 
především praktické zkušenosti z marketingu, které pak prů-
běžně uplatňují při tvorbě produktu. Postupně tak prochází 
od základu marketingu 4P, 8P, 4C. V rámci marketingových 
analýz vyhodnocují makro i mikro prostředí, analyzují trh, 
určují jeho nosné segmenty, pro ty pak tvoří svoji nabídku. 
Nedílnou složkou je příprava na prezentaci, návrh stánku, 
propagační materiál (letáky, informační tabule, nízkonákla-
dový marketing). Takto připraveni v den veletrhu nabízejí 
potenciálním zákazníkům své produkty. Vzhledem k jejich 
zaměření a prakticky aplikovanému marketingu do cestov-
ního ruchu a gastronomie vznikly skutečně realizovatelné 
produkty na náš i zahraniční trh.

Letošního ročníku se zúčastnilo asi 250 hostů z řad stu-
dentů naší Vysoké školy obchodní a hotelové, tak i studentů 
střední Hotelové školy a ostatních návštěvníků. Během vele-
trhu studenti uplatňují nejen své marketingové schopnosti, 
ale i připravenost komunikovat se zákazníkem o jeho potře-
bách s cílem je pochopit a přimět pro volbu právě jeho fi rmy, 
produktu. Právě komunikační proces doplněný o  prvky 
přímého prodeje je předpokladem pro budoucí úspěšné 

podnikání, kde naše škola zájemcům nabízí další atrak-
tivní obory, jako je např. Gastroturismus. Toto studium při-
praví absolventy pro stále rostoucí oblast cestovního ruchu 
v jednotlivých destinacích, tuzemských i zahraničních. Stu-
dium umožní studentům zvolit si svůj vlastní podnikatelský 
záměr. Mohou se specializovat volitelnými předměty, jako 
jsou lázeňské a wellness služby, food design, pekařské a cuk-
rářské technologie, zpracování mléka a masa, výroba piva, 
vinařství aj. 

Nový studijní obor: Bezpečnost společnosti – 
potravinová bezpečnost

Novinkou naší školy je akreditace nového studij-
ního oboru Bezpečnost společnosti – potravinová bezpeč-
nost, kdy absolvent bude schopen sledovat a vyhodnocovat 
odborné informace, řídit menší kolektiv pracovníků, plá-
novat činnost menšího provozu a  kontrolovat jeho chod, 
zvládat personální práci a oblast hmotné zainteresovanosti 
případných zaměstnanců. Měl by být schopen také řídit 
a  kontrolovat oblast bezpečnosti potravin v  gastronomic-
kých a  hotelových provozech. K  dovednostem patří také 

Cílem bakalářského studijního programu Bezpeč-
nost společnosti –  potravinová bezpečnost na Vysoké škole 
obchodní a hotelové v Brně je připravit odborníky pro široké 
uplatnění v gastronomii se zaměřením na bezpečnostní pro-
blematiku. Studijní program poskytne studentům získání 
odborných znalostí a dovedností (z oblasti potravinové bez-
pečnosti, analýzy rizik, ochrany obyvatelstva aj.), také vše-
obecné znalosti (z jazykových a komunikačních dovedností, 
managementu, veřejného práva, logistiky, udržitelného roz-
voje aj.).

Bakalářský studijní program v rozsahu šesti semestrů 
připravuje profesně zaměřené absolventy, kteří umějí efek-
tivně pracovat na střední úrovni managementu zejména 
v pohostinských a gastronomických provozovnách i v insti-
tucionálním stravování, v hotelích, v cateringových službách, 
v podnicích cestovního ruchu, ale je vhodný také pro zaměst-
nance v oblasti bezpečnostní infrastruktury státu. �

problematika vyjednávání s rozhodujícími vnějšími subjekty. 
Studijní program Bezpečnost společnosti – potravinová bez-
pečnost je jedinečný studijní program, který spojuje oblast 
gastronomie, potravinářství a bezpečnosti. Je akreditován 
v prezenční i kombinované formě studia jako bezpečnostní 
program. Jedná se o studijní program přesně „šitý na míru“ 
dnešní době, kdy se ukázalo, že provozovatel gastronomic-
kého podniku musí zvládat nejenom odbornou stránku gas-
tronomickou, ale musí umět vyhodnotit i  všechna možná 
vnější bezpečnostní rizika a v rámci prevence se na ně při-
pravit. Zároveň je vhodný pro zájemce o vysokoškolské stu-
dium v oblasti bezpečnosti, kteří již jsou zaměstnáni např. 
u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 
a zajímají se i o problematiku potravin. 

Studijní program komplexně zahrnuje problematiku 
potravinové bezpečnosti, která v sobě zahrnuje potravinovou 
soběstačnost, ekonomický a  fyzický přístup k potravinám 
a zdravotní nezávadnost potravin s ohledem na trvale udr-
žitelný rozvoj v intencích bezpečnosti společnosti. Zejména 
v posledních měsících současného roku 2022 se ukazuje, že 
otázky zajištění potravinové bezpečnosti jsou nesmírně aktu-
ální. Potravinová soběstačnost země a ekonomický přístup 
k potravinám se stávají stále důležitější součástí bezpečnosti 
naší země. 
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