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Milé naše čtenářky a vážení čtenáři,
jsou období v životě lidském, kdy 
si v novinách přečtete vždy jen to, 
co už víte. Pak naprosto postrádá 
slůvko „novina“, v  pojmenování 
novin svoje opodstatnění. Uče-
sané propagandy do jednoho 
směru pak nemají dělat lidem 
vrásky a  vládnoucí vrstvě se tak 
snáze vládne. A  když se do toho 
vloží ještě dobře vymyšlený příběh 
a opakuje se dnes a denně, a nota-
bene se jej ještě zmocní dobrý 

řečník burcující prosté mozky do národního cítění, máme na 
nacionalismus zaděláno. A od něj není daleko k nenávisti pro-
tivným stranám a lidem a k drátěným plotům a genocidám. 
Děje se tak vždycky, když je svět něčím nemocný. Nesouhla-
síte se mnou? Dosaďte za slovo řečník kteréhokoliv vyhláše-
ného diktátora, přečtěte si to s tím novým jménem a uvidíte, 
že to sedí. Žijeme naštěstí v demokratické zemi, a i kdyby se 
jí zmocnil diktátor, nevydržel by ani čtyři roky, protože se to 
u nás tak střídá. V naší zemi ale naštěstí diktátoři, ale i prů-
vodčí v tramvaji dávno nejsou. To jen když nám naší volbou ti 
zvolení pak svými činy a přešlapy nechutnají, musí nám stačit 
povzdech. A k tomu často pronášené úsilí lidí smířlivých „ach 
jo“ a bláznů s revolučním duchem v krvi „jak jsme to my voli 
volili?“ Revize žádná nebude, i  když zastoupení stran ve 
vládě s jedním procentem, nebo s podprahovými pěti, musí 
být divné i velmi prostému člověku, který umí počítat jen do 
šesti. Uvádím tyto úvahy ne proto, že bych burcoval národ 
k neposlušnosti. Naše vláda „díky“ velmi složité mezinárodní 
situaci to má nesmírně těžké, na nynějších problémech by si 
vylámal zuby i Tomáš Baťa. Ale třeba by se víc díval na pro-
blémy svých občanů a rozhodnutí Evropy by měřil optikou 
reality postavení naší země ve střední Evropě. A v žádném 
případě by si nenechal hrubě nadávat od velkohubých bru-
selských poslanců. A už vůbec by nedovolil, aby diplomatic-
kému jazyku cizí rétoriku na něm spáchanou nevysílala naše 
televize a denní tisk ji označil zdravou výměnou premiéra se 
zkušeným europoslancem. 

Plyn, elektrika, pohonné hmoty a in�ace jsou nyní nej-
sledovanější předměty zájmu nás všech. V rovině spotřebi-
telů jde v prvé řadě o peněženku. V rovině celé společnosti 
je to národohospodářsky průšvih. Plyn na zimu zajištěn 
není a nevím, jak dalece si uvědomují strůjci naší a evropské 

politiky, že to vyřeší svetr a 15% snížení spotřeby. Zaobírá 
se někdo tím, že od určitého pondělka nebude mít plyn 
potravinářský průmysl? Pekárny, mlékárny, masný průmysl 
a  všichni další výrobci potravin topí plynem. Hlad by byl 
hned v úterý. Elektřina je to samé. Bez počítačů byť jediný 
den, a uděláme z naší země džungli. O její ceně nemá cenu 
nyní mluvit, i když z ní si žije megalomansky pár jednotlivců 
a vláda se jich bojí víc než toho uřvaného europoslance v Bru-
selu. Nafta a plyn zlevňují – světe zboř se! Jak je možné, že 
kontrolní mechanismy státu naprosto selhaly při kontrole 
marží v době, kdy stál litr i přes padesát korun? A kdo nám 
vrátí ty pětistovky, které jsme v té době za každou nádrž utra-
tili bezdůvodně a navíc? Odpovím si sám. Nikdo. Takže pro 
spokojenost občanů nula. Konkrétní pomoc státu skoro nula. 
Málokoho uspokojí, že máme schválený rozpočet a k tomu 
děravý. Ministr £nancí jej hlídat musí. Sliby vlády s pomocí 
domácnostem na energie v jakémsi podivném balíčku zase 
odloženy co nejdál. Už jsem alergický na balíčky. Svačinu 
na cestu, kterou mi dávali na internátě při odjezdu domů 
místo oběda, jsem taky nenáviděl. Ale co dělá opozice? Kam 
se vytratila? V čem je zase namočená, že drží ústa? Má to 
náš občan těžké, ale zatím neběduje. Tak nějak věří, že se 
vše samo vyřeší. „Samo“ to je další spoléhání mocných na 
zázrak. Činy potřebují invenci, odvahu a schopnost konat 
perfektně svoji práci. A ještě o in�aci. Troufám si tvrdit, že je 
umělá, vyvolaná zmatkem války na Ukrajině. Podnikatelské 
celky, často vycucaní koronou, dohánějí ekonomiku módním 
a často bezdůvodným zdražováním a příklady chamtivců ini-
ciují i ty slušnější. Je to patrné hlavně ve službách a horece. 
Vím, zaplatí víc za elektriku a plyn, ale oběd za 170 a polévka 
za 50 v průměrné restauraci si sahá do naší kapsy pro mini-
málně stovku navíc. Když si sami uděláte kalkulaci surovin, 
dojdete k marži 300 %. A co víc, když na tuto nestoudnost 
upozorníte, vyhodí vás z hospody, nebo sprostě poradí, abyste 
tam nechodili. Že si vymýšlím? Ne, mně už se to minulý týden 
stalo. Takže in�ace. 

V závěru musím dodat i něco pozitivního. Třeba fakt, že 
ceny předplatného jsme neměnili a ceny naší inzerce jsou už 
od roku 2010 stále stejné. Přitom poštovné vzrostlo na dvoj-
násobek a tiskárně jsme museli taky něco přidat, zejména 
díky ceně papíru. Takže mnoho pozitivních myšlenek přeji 
a pak příjemné počtení celého tohoto vydání. 

Ing. František Kruntorád, CSc., 
vydavatel
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90 Kč 170 Kč

Dříve Nyní

ČESKÁ CHUŤOVKA
2022

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Už nyní si připravujte výrobky do soutěže.

UZÁVĚRKA 15. ZÁŘÍ!
www.ceskachutovka.cz
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Ing. MARTIN KLANICA, 
ústřední ředitel  

Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Na začátku každé dobře provedené kontroly je strategie 
a plán a o to více to platí pro činnost Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce jako celku. Plánování by mělo zajis-
tit, že budou dobře a účelně využity zdroje a celý proces bude 
efektivní s minimalizací negativních rizik. Poslední roky nám 
ale ukazují, že ne všechna rizika se dají dopředu dobře od-
hadnout. Na druhé straně, promyšlená jasná strategie, dobře 
sestavený plán a kvalitní koncepční dokumenty společnosti 
nebo úřadu mohou nenadálou událost podstatně zjednodu-
šit. Jak je vidět, nejsou poslední roky na překvapení skoupé. 
V roce 2020 a 2021 to byla pandemie covid-19, v roce 2022 to 
jsou důsledky ruské agrese a války na Ukrajině, která začala 
koncem února letošního roku. 

Tato lidsky tragická a politicky mimořádně vážná udá-
lost nezůstala bez následků a projevila se v celém hospodář-
ství, zemědělská a potravinářská odvětví nevyjímaje. Kromě 
problému s energiemi byly narušeny dodávky významných 
komodit, jako jsou rostlinné oleje nebo suroviny vyráběné 
z kukuřice. Výrobci jsou nuceni tyto suroviny nahrazovat, 
ale nejsou schopni záměny hned promítnout do označování 
na obalech potravin. Svazy výrobců, obchodníků i  jednot-
liví producenti se proto začali obracet na Státní zemědělskou 
a  potravinářskou inspekci se žádostí, jak v  takové situaci 
postupovat, aby nebylo ohroženo plynulé zásobování potra-
vinami a zároveň aby nebyly zásadním způsobem porušeny 
předpisy. SZPI zaujala v tomto případě vstřícný a maximálně 
korektní způsob, který deklarovala rovněž na svých interne-
tových stránkách https://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stano-
viska.aspx, kde poskytla vyjádření, že „Bude při kontrolách 
tolerovat odchylky v označování potravin, které budou souviset 
s nahrazováním surovin nedostatkových. Nemožnost získat 
srovnatelnou surovinu však výrobce bude muset být schopen při 
kontrole prokázat, nesmí tím být jakkoli ohrožena bezpečnost 
potravin a musí být poskytnuty informace o látkách vyvoláva-
jících alergie nebo nesnášenlivost.“ SZPI chápe toto opatření 
jako dočasné a pragmatické řešení obtížné nepředvídatelné 
situace a  individuálně posuzuje každý jednotlivý případ. 
Uvedený postup je ve shodě s  Ministerstvem zemědělství 
i s názorem, který později deklarovala Evropská komise.

Každým rokem zveřejňuje SZPI výroční zprávu, která 
představuje souhrnnou informaci o činnosti úřadu za uply-
nulý rok. Výroční zprávy jsou široké veřejnosti k dispozici na 
internetových stránkách (https://www.szpi.gov.cz/) a stejně 
tak tomu je i v případě výroční zprávy za minulý rok 2021. 
V době, kdy mají čtenáři k dispozici tento text, se může zdát, 

že je zbytečné ohlížet se v čase několik měsíců zpět, ale na 
druhé straně, výsledky práce, kterou jsme v minulosti vyko-
nali, představují to, na čem stavíme nyní. 

Souhrnným ukazatelem o  výkonu kontrolní činnosti 
je především počet kontrolních vstupů do potravinářských 
provozoven. Těch uskutečnili inspektoři v roce 2021 celkem 
44 218. Nejvíce kontrol bylo provedeno v maloobchodní síti, 
pak ve výrobě, následují provozovny společného stravování, 
velkosklady a další místa. Přímo na internetový prodej, který 
představuje jednu ze současných priorit, bylo zaměřeno  
1254 kontrol. V průběhu roku 2021 bylo zjištěno v labora-
tořích nebo při hodnocení na místě celkem 3202 nevyhovu-
jících šarží potravin a ostatních výrobků a na úseku činnosti 
právní bylo pravomocně skončeno 2407 správních řízení, 
v rámci kterých byly za porušení právních předpisů uloženy 
pokuty celkem za více než 90 mil. Kč. 

Celkový počet kontrolních vstupů k provozovatelům je 
v roce 2021 srovnatelný s předchozími roky, s výjimkou roku 
2020, kdy se do realizace kontrol výrazně promítala proticovi-
dová vládní opatření a počet kontrolních vstupů tehdy dosáhl 
počtu dokonce 56 781 (tento údaj zahrnuje i úkony předchá-
zející kontrole prováděné distančně, bez kontaktu s pracov-
níky provozoven). Stejně tak výsledky roku 2021 potvrdily 
zjištění řady předchozích let, že podle země původu je nej-
nižší podíl nevyhovujících šarží u potravin z České republiky, 
o něco vyšší u produktů pocházejících z EU a nejvyšší pro-
cento u produktů dovezených ze třetích zemí.

Skutečnost, že potravinám z  třetích zemí a  přede-
vším z Asie je nezbytné věnovat adekvátní pozornost, neboť 
některé z nich mohou představovat riziko, ukazují také pří-
pady, o  kterých jsme informovali v  posledních měsících 
prostřednictvím tiskových zpráv anebo webu Potraviny na 
pranýři. Problematická bývá například čerstvá zelenina – lis-
tová či naťová bazalka a koriandr nebo chilli papričky s nadli-
mitním obsahem reziduí pesticidů a deklarovaným původem 
ze zemí jihovýchodní Asie. Je zřejmé, že jde o suroviny pou-
žívané pro přípravu pokrmů v asijských kuchyních. Některé 
laboratorní analýzy u nich potvrzují přítomnost nadlimitního 
množství koktejlu pesticidů, pesticidy zakázané v EU (car-
bofuran) nebo nadlimitní přítomnost pesticidů v extrémně 
vysokém množství. Ilustrativním příkladem může být čerstvá 
bazalka z Kambodže, v níž bylo prokázáno nadlimitní množ-
ství 3 reziduí pesticidů, z nichž u chlorothalonilu v množství 
více než tisíckrát nad limitem a u triadimefonu v množství 
několiksetkrát nad limitem. Nebo další příklad – čerstvý kori-
andr z Thajska s nadlimitním obsahem 8 pesticidů, z nichž 
limit pro propiconazol byl překročený několikasetnásobně. 
Za extrémní zjištění je nutné považovat také chilli papričky 
z Kambodže, u nichž byl překročen maximální reziduální 
limit u 8 pesticidů, a kromě toho byla v analyzovaném vzorku 
přítomna mixtura dalších 28 pesticidů v podlimitním množ-
ství, celkem tedy 36 reziduí. 

Mezi nevyhovující, nebezpečné potraviny z Asie zjištěné 
v poslední době nepatřila jen čerstvá zelenina, ale i některé 
druhy ovoce, včetně citrusového, a další potraviny. V tiskové 
zprávě jsme například informovali o závadných rozinkách 
z  Íránu kontaminovaných minerálním olejem nebo o  rýži 
basmati z  Indie s nadlimitním obsahem reziduí pesticidů. 
U všech potravin s porušenou bezpečností musí být důsledně 
dohledána jejich sledovatelnost a musí být neprodleně sta-
ženy z trhu a s kontrolovanou osobou je zahájeno správní 
řízení o uložení pokuty. 

Rutinními činnostmi, které jsou obvykle předmětem 
dlouhodobého plánování a každým rokem představují nej-
větší objem práce SZPI, jsou tzv. komplexní kontroly 
hygieny provozovatelů (u výrobců, ve stravovacích službách, 

v  obchodech), monitoring cizorodých látek, mikrobiolo-
gický monitoring, kontrola internetového obchodu, kon-
trola dovozu, šetření podnětů spotřebitelů, kontroly vína 
(s akcentem na dovoz) a šetření oznámení v rámci evrop-
ského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva 
(RASFF). 

Těžiště kontroly bezpečnosti potravin spočívá v souladu 
s dlouhodobou strategií SZPI v kontrole dodržování limitů 
cizorodých látek a mikrobiologických požadavků. V rámci 
kontroly cizorodých látek, to je reziduí pesticidů a kontami-
nantů (mykotoxinů, chemických prvků a dalších), zkontro-
lovali v roce 2021 inspektoři SZPI 1819 šarží potravin, ze 
kterých 67 šarží nevyhovělo. Kontrola mikrobiologických 
požadavků za rok 2021 zahrnovala celkem 2377 odebraných 
šarží. V tom jsou potraviny i stěry z míst, zařízení a předmětů 
používaných k výrobě potravin za účelem kontroly hygieny 
provozu. Přímo na místě nevyhovělo 155 šarží a v  labora-
tořích 171 šarží. Mikrobiologická bezpečnost byla nejčas-
těji porušena u  masných a  mléčných výrobků. Informace 
o dozoru nad bezpečností potravin lze doplnit o údaj, že pro-
střednictvím národního kontaktního místa RASFF (Systém 
rychlého varování pro potraviny a krmiva) bylo za loňský rok 
distribuováno 3181 oznámení.

Předstupněm zdravých, bezpečných a  kvalitních 
potravin je dodržování hygienických pravidel a  zásad ve 
všech fázích výroby, zpracování a distribuce. Přesto se někdy 
při kontrole setkáváme s  jejich neplněním nebo úplnou 
ignorancí. Zjištěné nedostatky menšího rázu lze obvykle 
vyřešit termínovaným opatřením, aniž by bylo nutné výrobu 
potravin či jejich prodej zcela zastavit, avšak jsou případy, 
kdy jiné řešení není. Za období leden až červen 2022 bylo na 
webu Potraviny na pranýři zveřejněno 92 uzavřených provo-
zoven nebo jejich částí. To je téměř tolik jako za celý rok 2021  
(94 uzavřených provozoven) a jen o něco méně než za celý rok 
2020 (109 uzavřených provozoven). Z valné části se opakují 
tytéž či velmi podobné nedostatky přímo ohrožující potra-
viny – výskyt hlodavců a stopy po jejich působení, zaplís-
něné a poškozené povrchy (podlahy, stěny), silný nepořádek 
a hromadění odpadů. Takový stav je neakceptovatelný. Proto 
inspektoři SZPI přistupují k radikálním opatřením, kterým 
je zákaz používání nevyhovujících prostor do té doby, než 

Prvořadými úkoly SZPI jsou ochrana 
spotřebitelů a také korektních 

provozovatelů potravinářských podniků

https://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska.aspx
https://www.szpi.gov.cz/postupy-a-stanoviska.aspx
https://www.szpi.gov.cz/
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je zjednána adekvátní náprava. S ohledem na kategorizaci 
bylo letos uzavřeno nejvíce provozoven maloobchodu a zaří-
zení společného stravování, ale jsou mezi nimi také výrobci 
či velkoobchody. A bohužel některé z nich jsou součástí vel-
kých řetězců a £rem, u kterých lze očekávat, že mají odborné, 
£nanční i personální předpoklady pro zavedení interních fun-
gujících systémů. 

Výsledky kontrol v  roce 2021 ukazují, že přetrvávají 
problémy s hygienou ve společném stravování. Celkový cha-
rakter tohoto odvětví, různé modely hostinských činností, 
široká druhová skladba používaných surovin náročných na 
skladování a značný počet rizikových operací, klade zvláště 
vysoké nároky na organizaci, pořádek a čistotu. Z 6269 kon-
trol zaměřených na dodržování hygienických požadavků, 
které zde naši inspektoři loni provedli, byly zjištěny nedo-
statky přibližně ve čtvrtině případů. Výsledky ukazují, že 
nejvíce problematickými z hlediska mikrobiologického jsou 
úseky přípravy kopečkových a točených zmrzlin a výroba ledu 
určeného do nápojů. Téměř polovina vzorků zmrzlin (48,3 %) 
nesplnila kritéria hygieny výrobního procesu (překročila 
limitní hodnotu bakterií Enterobacteriaceae). Ještě o něco 
hůře dopadly kontroly zaměřené na výrobu a skladování ledu. 
Mikrobiologické rozbory zde prokázaly nedostatky ve více 
než dvou třetinách případů (v 68,6 %). 

Již několikátým rokem se loni uskutečnila kontrola, 
zda nejsou při přípravě pokrmů ve stravovacích zařízeních 
používány přepálené oleje a  tuky, které jsou hodnoceny 
jako nevhodné k lidské spotřebě a kvali£kovány jako potra-
viny, které nejsou bezpečné. Uskutečnila se ve 48 restau-
racích a  místech rychlého občerstvení. Analyzováno bylo  
54 vzorků olejů, nevyhovujících bylo 7 (13 %). Podobné pro-
cento nevyhovujících poskytly tyto kontroly i v předchozích 

letech – v roce 2020 (17 %) a 2019 (13 %). S ohledem na 
výsledky a také proto, že fritované a smažené pokrmy jsou 
mezi spotřebiteli nevyjímaje děti poměrně oblíbené, pro-
bíhá akce jako celoroční i  letos, v  podstatě se už zařadila 
do běžné skladby našich inspekcí hygieny a  bezpečnosti  
potravin.

Vedle plošných a  rutinních akcí, dlouhodobě pláno-
vaných (již zmíněné komplexní kontroly hygieny a monito-
ringy), přicházejí mimořádné úkoly často komplikovanější 
z hlediska odborného. Vznikají jako reakce na nové situace 
nebo problémy v oblasti bezpečnosti i kvality, které byly dosud 
neznámé nebo nepodstatné, ale reakce na ně se stala aktuálně 
naléhavou. To pak obvykle vyžaduje před zahájením kontroly 
důkladný právní rozbor, vypracování nového metodického 
postupu, někdy zavedení zcela nových laboratorních analýz 
nebo i změnu předpisů. V pomyslném seznamu takových akcí 
jsou za loňský rok např. kontroly doplňků stravy se zamě-
řením na obsah amygdalinu a na obsah vitaminů D, kontrola 
tzv. „grepových“ doplňků stravy na přítomnost kvarterních 
amonných solí, kontrola pravosti šafránu nebo kontrola 
mraženého drobného bobulového ovoce původem z třetích 
zemí na přítomnost viru hepatitidy A a norovirů. Jako reakce 
na nové požadavky pro označování se uskutečnila kontrola 
pekařských výrobků označených jako chléb „kvasového 
typu“, „kvasový“ nebo „tradiční kvasový“. V tomto roce pro-
bíhají nebo jsou již uzavřeny např. kontrola produkce rajčat 
se zaměřením na jejich původ, kontrola oregana a dalšího 
koření, proteinových potravin na obsah přídatných látek, jed-
lých a nejedlých květů použitých v potravinářství, etylenoxidu 
a propylenoxidu v potravinách a další.

Průběžně probíhají kontroly označování a  kvality 
potravin. Mezi spotřebiteli vyhledávané a dražší komodity, 
které jsou právě z těchto důvodů více než jiné náchylné k fal-
šování nebo ke snížené jakosti, patří olivový olej. Každým 
rokem podle požadavku evropského nařízení 2568/91 pro-
bíhají jeho pravidelné kontroly a získané výsledky se ode-
sílají na Evropskou komisi. Počty vzorků se stanoví podle 
množství olivového oleje uváděného na trh v členském státě. 
V roce 2021 odeslali naši inspektoři na analýzy do laboratoří 
11 vzorků extra panenských olejů. Falšování jinými druhy 
olejů nebylo prokázáno, ale 5 vzorků nevyhovělo deklarované 
kategorii „extra panenský olivový olej“, to představuje podíl 
více než 45 %. Zároveň to bohužel koresponduje s výsledky 
v  minulých letech, kdy byl také zjištěn vysoký podíl olejů 
neodpovídající dané kategorii. 

Pozoruhodné, ale ne příliš uspokojivé výsledky byly loni 
získány kontrolou doplňků stravy určených „k péči o klouby“ 
s deklarovanými účinnými složkami chondroitin sulfát, glu-
kosamin sulfát, kolagen, MSM (metylsulfonylmetan). Na 
trhu se vyskytuje široká nabídka potravin tohoto typu cílí-
cích na určité skupiny starších spotřebitelů. Bývají také často 
předmětem různých reklam. Ukázalo se však, že z 10 analy-
zovaných doplňků stravy 7 nedodrželo deklarovaný obsah 
některé ze složek. 

Mezi velmi drahé a různým způsobem falšované potra-
viny se řadí i některá koření, speciálně šafrán. Cena šafránu 
vyplývá z pracného pěstování, kdy z velké plochy je získán jen 
velmi malý výnos. Nastavování jinými složkami nebo i úplná 
záměna jsou relativně snadné. SZPI nechala na sklonku roku 
2021 provést analýzu 10 vzorků šafránu a dobrou zprávou 
je, že všechny vyhověly a potvrdila se pravost tohoto druhu 
koření. Při kontrole byla použita nová speciální laboratorní 
analýza založená na průkazu falšování rostlinnými náhraž-
kami.

V první polovině roku 2022 byla provedena kontrola 
původu rajčat. Existovalo podezření, že by mohla rajčata 

vypěstovaná v  hydroponii a  označená českým původem 
pocházet z jiné země. U 19 kontrolovaných osob, pěstitelů 
a odbytových družstev provedli inspektoři SZPI 30 bilanč-
ních kontrol vyprodukovaného a přijatého množství rajčat. 
S ohledem na deklarovaný původ zboží nebyly zjištěny žádné 
nevyhovující skutečnosti. 

Tradičně jsou ve výročních zprávách SZPI uváděny 
také výsledky kontrol potravin vyrobených v určitých jakost-
ních systémech původu a produkce, které by měly zaručovat 
deklarované nadstandardní vlastnosti. Jsou to potraviny 
oceněné značkou KLASA, Regionální potravina, potraviny 
s  chráněným zeměpisným označením a  chráněným ozna-
čením původu. Ačkoliv i zde byly v roce 2021 zjištěny určité 
nedostatky, dělo se tak v míře minimální. U výrobků označe-
ných „Vyrobeno podle české cechovní normy“ zkontrolovali 
inspektoři jakost u 86 vzorků a všechny byly vyhovující.

V rámci pravidelného vzdělávání se mohou zaměstnanci 
SZPI průběžně účastnit kvalitních odborných akcí. Patří 
mezi ně také pracovní kontakty partnerských úřadů států 
EU. Letos na jaře se uskutečnila v rámci projektu „Společně 
za lepší potraviny“ přeshraniční spolupráce SZPI a Saského 
státního ministerstva pro sociální záležitosti a soudržnost 
(Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt), pod které spadá organizace 
kontrol potravin od jejich výroby po distribuci spotřebitelům. 
Se Saskem to byl už druhý projekt (první se uskutečnil v roce 
2011) a  celkově šlo o  šestý projekt operačního programu 
přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi. Zahájení 
proběhlo 23. března 2022 v Karlových Varech, zakončení 
16. června 2022 v Drážďanech, kde byly shrnuty výsledky 
celé akce a představena vize budoucí spolupráce. Projekt se 
uskutečnil se záměrem bližšího poznání, jak probíhá úřední 

kontrola v  oblasti dozoru nad potravinami na obou stra-
nách hranice, s akcentem na kontrolu bezpečnosti a kvality 
potravin, na rozdílnosti v plánování odběru vzorků a kon-
trol, frekvenci kontrol dle rizikovosti provozovatele potravi-
nářského podniku, organizaci kontrol na regionální úrovni, 
praktický výkon kontrolní činnosti, vedení záznamů o pro-
vedených kontrolách, vzdělávání, zvláštnosti regionů atd. 
Důležitým záměrem bylo také navázat bližší osobní kon-
takty, které by zjednodušily provádění přeshraničních kon-
trol a vzájemnou komunikaci. Personálně byly do projektu 
zainteresovány na české straně inspektoráty sousedící se 
Saskem, tj. inspektoráty SZPI v Ústí nad Labem a v Plzni, 
na německé straně inspektoráty z regionů Drážďany, Saské 
středohoří, Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory a Poho-
řelec. Projektu se zúčastnili i zástupci managementu úřadů, 
ale především inspektoři (asi dvacet na každé straně), kteří 
měli možnost se prostřednictvím výměnných stáží na inspek-
torátech a při návštěvách u provozovatelů potravinářských 
podniků ve stravovacích službách blíže seznámit s  prací 
svých kolegů. 

Setkání našich inspektorů a  německých kolegů bylo 
podle všech reakcí velmi zdařilé a poučné pro obě strany. 
Ze zkušeností z minulých projektů víme, že podobné akce 
jsou přínosem nejen pro ty, kteří se jich zúčastnili. Jsou také 
impulsem, jak změnit zaběhlý stereotyp, poodstoupit od 
zavedené praxe a vnímat kontrolu i jinak, možná netradičním 
způsobem. Současně nás tyto zahraniční zkušenosti opako-
vaně ubezpečují o tom, že systém úřední kontroly potravin 
v ČR je na velmi vysoké úrovni a v evropském i širším kon-
textu se rozhodně nemáme za co stydět, spíše naopak.

�
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r o z h o v o r r o z h o v o r

Světová 
revoluce v oblasti 

probiotik 

Přinášíme vám rozhovor s  RNDr. Petrem Ryšávkou, 
Ph.D., molekulárním biologem, specialistou na střev-

ní mikrobiom, jehož hlavní náplní v  současné době je 
vývoj a  výroba individualizovaných probiotik. Jedná se 
o zcela revoluční a unikátní přístup na trhu s probiotiky. 
Tato probiotika jsou „šitá“ zcela na míru pro konkrétní-
ho klienta, a to na základě rozboru jeho střevního mikro-
biomu. 

Pane doktore, svůj profesní život jste zasvětil zkoumání 
střevního mikrobiomu a  jeho vlivu na naše zdraví, který 
je zdá se mnohem významnější, než si často my laici uvě-
domujeme. Mohl byste nám říct, co vás přivedlo na tuto  
dráhu? 

Cesta k  problematice mikrobiomu začala před nece-
lými 15 roky, kdy jsem zakládal svoji první společnost Phar-
maceutical Biotechnology. Tuto £rmu jsem vytvořil s cílem 
výzkumu a vývoje probiotik a dalších terapeutických pro-
duktů založených na různých bakteriích. Do té doby jsem 
pracoval v  jedné české biotechnologické společnosti, kde 
jsem měl na starosti řízení oddělení, kde se kultivovaly bak-
terie pro výrobu vakcín. Tzn. přesunul jsem se z jedné strany 
barikády, kdy jsem množil zlé bakterie a pak je „zabíjel“, aby 
se z nich mohly vyrábět neživé vakcíny, na opačnou stranu 
barikády, kde jsem začal kultivovat přátelské bakterie a usi-
loval o to, aby zůstaly živé co nejdéle. Zcela klíčový byl pro 
mne rozhovor s jedním kamarádem, který na vysoké škole 
zkoumal probiotické bakterie a sledoval jejich přilnavost na 
střevní sliznici. Jeho výzkum mne až komicky fascinoval. 

Polykal skleněné kuličky, které po průchodu jeho zažívacím 
traktem izoloval ze stolice a sledoval, jaké bakterie ze střeva 
se na kuličkách zachytí.

V jednom vašem rozhovoru jste zmínil, že stav našeho střev-
ního mikrobiomu má vliv na všechny fyziologické procesy 
v těle. Mohl byste nám přiblížit, jaké oblasti našeho zdraví 
přímo souvisí se stavem našich střev? 

Ve střevě máme 1013 bakterií. Jejich počet je vyšší, než 
je počet buněk tvořících lidské tělo. Je tedy naprosto logické, 
že tato naše střevní ZOO zasahuje do všech aspektů našeho 
zdraví. Jde totiž o  to, že bakterie se nepodílejí jen na trá-
vení potravy, kterou sníme, ale produkují ve střevě obrovské 
množství látek (metabolitů), které působí na naši psychiku, 
kardiovaskulární systém. Bakterie dokonce ovlivňují tvorbu 
svalové hmoty a růst kostí. Bakterie ve střevě jsou také pomy-
slní vládci našeho energetického metabolismu. Určují, jestli 
budeme štíhlí, nebo obézní. U nás v laboratoři často na první 
pohled (myslím tím pohled na výsledky analýzy mikrobiomu) 
vidíme, jestli daný mikrobiom patří obéznímu, nebo štíh-
lému člověku. Ale zásah bakterií je mnohem širší. Například 
atopická dermatitida má svoji zásadní spojitost se střevem 
a mnohdy stačí jen aplikace vhodných probiotik a problém 
odezní, nebo se přinejmenším výrazně redukuje. Nedávno 
jsme dokončili výzkum, který se zaměřoval na vliv střevního 
mikrobiomu na onemocnění jater a ledvin. Nezdravý mikro-
biom může produkovat spoustu toxických odpadních látek, 
které zatěžují játra obdobně, jako by byl člověk alkoholik. 
U vztahu střevních bakterií a ledvin platí totéž. Někdy je zvý-
šené riziko tvorby močových a ledvinových kamenů způso-
beno střevními bakteriemi. Např. oxalát, který je nejčastější 
příčinou močových kamenů, je téměř z 50 % produkovaný 
bakteriemi ve střevě. 

Často zmiňujete, že současná moderní doba nahrává nerov-
nováze střevního mikrobiomu. Genocida mikrobů je pojem, 
který používáte v návaznosti na životní styl v moderní spo-
lečnosti. Co si pod pojmem genocida mikrobů můžeme před-
stavit? 

Je to kombinace několika negativních faktorů, které 
doslova a do písmene působí likvidačně na lidský mikrobiom. 
Nejznámějším faktorem je nadužívání antibiotik. Zbytečně 
a nevhodně nasazená antibiotika působí ve střevě jako ato-
mová bomba. U některých pacientů se po intenzivní antibio-
tické léčbě mikrobiom už nikdy nevrátí do původního stavu. 
Poukazují na to některé odborné vědecké studie. Druhým 
negativním faktorem je samozřejmě strava. Naše střevo si 
můžeme představit jako fermentor, nebo chcete-li, kvasnou 
nádobu, kde vše kvasí, fermentuje. A strava je potrava, kul-
tivační médium pro naše střevní bakterie. Pokud mikro-
biom tedy krmíme pestrou čerstvou stravou, tak zajistíme 
jeho rozmanitost. A platí základní pravidlo, čím rozmanitější 
mikrobiom máme, tím jsme zdravější. Průmyslově vyráběné 
potraviny zcela logicky nikdy nenakrmí celou paletu našich 
střevních bakterií. Naopak taková strava podpoří množení 
nepřátelských a nezdravých mikroorganismů.

Fakt, že zhruba 70 % imunity se nachází v našich střevech, 
je dnes už známý. Nedávno mě ale velmi zaujala informace, 
že kolem 95 % hormonu serotoninu, který někdy přezdíváme 
„hormon štěstí“, se tvoří právě ve střevech a jen 5 % v mozku. 
Dá se tedy říci, že naše psychická kondice přímo souvisí s tím, 
jak jsou na tom naše střeva? 

Máte naprostou pravdu. Naše psychika a dobrá nálada 
je neodlučitelně spjata se střevními bakteriemi. A není to 
jen o serotoninu. Bakterie ve střevě produkují řadu opioid-
ních látek, které působí na náš nervový systém obdobně jako 
drogy. Navozují pocity spokojenosti a štěstí. Naše bakterie 
můžeme s nadsázkou označit jako takové malé producenty 
opiátů. Ale ovlivnění naší psychiky mikrobiomem začíná už 
po porodu. Během prvních měsíců našeho života bakteri-
ální metabolity zcela zásadně ovlivňují i vývoj mozku. Tyto 
malé molekuly, které procházejí přes střevo, se dostávají až 
do mozku, kde řídí rozvoj nervové tkáně.

Více než dva roky se globálně potýkáme s  onemocněním  
covid-19. V  brněnské fakultní nemocnici váš vědecký tým 
provedl studii zabývající se účinkem podávaných probiotik 
u pacientů s těžkým průběhem této nemoci. Mohl byste nám 
o této studii a jejích výsledcích povědět víc? 

Z této studie mám obrovskou radost. Ale budu velice 
stručný, protože o celém projektu bychom se mohli bavit 
klidně hodinu. Podařilo se nám dokázat, že podáváním 
vhodných probiotik pacientům hospitalizovaných s vážným 
průběhem infekce covid-19 můžeme zkrátit dobu hospi-
talizace v průměru o 3 dny. To je úžasné zjištění. U někte-
rých pacientů se doba pobytu v nemocnici dokonce zkrátila  
o 5 dní.

Ve své vědecké praxi se zabýváte analýzami střevního mikro-
biomu. Jak moc přesné jsou v současné době výstupy těchto 
analýz a jaké informace o  zdravotním stavu se ze vzorku 
střevního mikrobiomu například dozvídáte? A dá se napří-
klad z analýzy zjistit i přítomnost konkrétního onemocnění 
nebo rizikových faktorů? 

Přesnost analýz tzv. celogenomového sekvenování 
je samozřejmě diskutabilní. Jeden vzoreček analyzovaný 
v  různých laboratořích může skutečně vykazovat velké 
odchylky, a  výsledky jsou tudíž hodně vázané na danou 
laboratoř. Nicméně my se nyní hodně přikláníme k  ana-
lýze mikrobiomu pomocí novějších metod, které jsou 

výrazně přesnější. Ale to už by bylo složité vysvětlování. Na 
základě analýzy mikrobiomu v řadě případů na první pohled 
vidíme, jestli má člověk zdravotní problémy. Jsme schopni 
s  určitou jistotou například zjistit obezitu, střevní zánět  
a podobně.

V  roce 2020 jste získal na Evropském biotechnologickém 
kongresu prestižní ocenění za významný objev. Můžete nám 
o vašem oceněném projektu říct víc?

Jedná se o projekt individualizované probiotické péče. 
Ta je založena na unikátním přístupu. Nejprve provedeme 
analýzu střevního mikrobiomu a následně na základě těchto 
výsledků vyrobíme danému člověku probiotický „koktejl“ 
– mix probiotik, zcela na míru pro jeho střevo. Výsledkem 
je pak vysoce účinné probiotikum. Univerzální probio-
tikum nikdy nemůže fungovat tak precizně jako probio-
tikum na míru. Jedná se skutečně o unikátní a  jedinečný  
přístup.

Pro koho jsou individualizovaná probiotika vhodná? Exis-
tuje nějaké omezení? A jací lidé si nejčastěji v současné době 
volí užívání probiotik na míru? 

Tato probiotika jsou vhodná jak pro lidi s různými zdra-
votními potížemi, tak pro každého, kdo má zájem pečovat 
o  svůj střevní mikrobiální svět. Omezení zde skutečně 
nejsou. 

Jak probíhá celý proces od chvíle, když se člověk rozhodne 
objednat si individualizovaná probiotika? 

Proces je velmi jednoduchý. Po objednání probiotik vám 
pošleme odběrový set. Doma odeberete malinký vzorek sto-
lice do zkumavky. Odběr vzorečku je velmi jednoduchý, hygie- 
nický a  zvládne ho i  dítě. Skutečně není třeba mít nějaké 
obavy. Vzoreček pošlete kurýrem do naší laboratoře a  do  
4 týdnů obdržíte probiotika na míru pro vaše střevo a sou-
časně vám zašleme i výsledek analýzy, abyste si mohli srozu-
mitelně přečíst, jak to ve vašich útrobách vypadá.
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Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně, obor genetika a molekulární biologie. Po dokončení 
studia a  obhájení rigorózní práce získal na Masarykově 
univerzitě titul RNDr. V  roce 2008 založil firmu Phar-
maceutical Biotechnology s. r. o., která se úzce pro�lovala 
na vývoj probiotik a nových preparátů určených k podpoře 
imunitního systému. Pod jeho vedením byla vyvinuta nová 
generace probiotik, označovaných jako bio�lmová probio-
tika. Bio�lmová probiotika vyvinutá v České republice jako 
jediná na světě přinášejí pacientům řadu klíčových bene-
�tů ve srovnání se stávajícími probiotiky. Jejich struktura 
kopíruje stav přátelských střevních bakterií v lidském těle, 
a představuje tak nejpřirozenější formu probiotik. Od roku 
2018 pod hlavičkou společnosti Medi Pharma Vision,  
s. r. o., přináší další inovace v oblasti probiotik. Aktivně před-
náší na farmaceutických a lékařských kongresech, kde se 
zaměřuje především na vliv střevní mikro�óry na zdraví člo-
věka. Podílí se na vývoji probiotik pro onkologické pacienty. 

Je členem rady Admirevet (Centrum výzkumu Veterinárního 
ústavu v Brně), členem Rady Centra materiálového výzkumu 
na FCH VUT v Brně a konzultantem pro transfer techno-
logií v Centru mezinárodního klinického výzkumu v rámci 
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Jeho hlavní činností 
je nyní vývoj a výroba individualizovaných probiotik. Jedná 
se o zcela revoluční a unikátní přístup na trhu s probiotiky. 
Tato probiotika jsou vyráběna zcela na míru pro konkrétního 
klienta, a to na základě rozboru jeho střevního mikrobiomu. 
Jedná se o  zásadní průlom v  této oblasti, protože běžná 
komerční probiotika jsou vyráběna univerzálně, a  tudíž 
nikdy nerespektují to, jak to ve střevě daného člověka sku-
tečně vypadá. Často tak tyto komerční probiotika dodávají do 
střeva probiotické kultury, které pro daného uživatele nemusí 
být vůbec vhodné. Dnešní moderní medicína a výživa smě-
řuje k individualizovanému přístupu a Medi Pharma Vision,  
s. r. o., proráží s tímto přístupem na úrovni úpravy střevního 
mikrobiomu.  �

RNDr. PETR RYŠÁVKA, Ph.D.

Můžete nám popsat, s jakými účinky na zdraví se například 
setkáváte u lidí užívajících individualizovaná probiotika?

Efektivita suplementace se projevuje například 
u poruch trávení nebo u různých intolerancí (mléko, lepek 
apod.), kdy dochází k redukci nebo odeznění potíží velice 
rychle. Ve vztahu například kožních problémů je potřeba pro-
biotika vydržet užívat 2–3 měsíce, než se dostaví očekávaný 
účinek. A abychom byli v informaci skutečně féroví, žádný lék 
nebo suplement nemá 100% úspěšnost. To si musíme říci na 
rovinu. Efektivita individualizovaných probiotik se odhadem 
pohybuje kolem 80 %. 

V květnu tohoto roku došlo ke sloučení vaší společnosti Medi 
Pharma Vision se společností Harmonelo, pod jejíž hlavičkou 
se v současné době individualizovaná probiotika distribuují. 
Co vás vedlo k tomuto kroku? 

Důvod byl zcela jednoduchý. Harmonelo disponuje 
velkou sítí prodejců, kteří jsou proškolení a umí vysvětlit 
efekt individualizovaných probiotik. Do současné doby jsme 
se v rámci Medi Pharma Vision pohybovali jen na úrovni 
on-line prodeje, který má velké limity v možnostech vysvět-
lení našeho unikátního přístupu. Osobní kontakt s klienty 
a možnost jasného vysvětlení je mnohem důležitější a v tom 
jsme viděli potenciál. Správnost tohoto rozhodnutí ukáže 
čas.

Podařilo se vám zrealizovat vaši vizi, dostat na trh probio-
tika na míru. Mohl byste se s  námi podělit o  to, s  jakými 
úskalími na této cestě jste se musel potýkat? Co pro vás bylo 
nejnáročnější? 

Jedná se o dlouhodobý projekt, který začal před něko-
lika lety. Nejvíc jsem se na začátku potýkal s nepochopením 
a odmítnutím ze strany investorů, kdy bylo obtížné laicky 
vysvětlit unikátnost navrhovaného řešení. Přiznám se, že 
jsem však nikdy neměl vnitřní krizi týkající se ukončení 
tohoto projektu. Skutečně jsem byl přesvědčený o jeho uni-
kátnosti a potenciálu. Což dokazuje dosavadní úspěch indivi-
dualizovaných probiotik.

A mohl byste nám zároveň prozradit vaše plány do budouc- 
na? 

Tak to bohužel neprozradím. Důvod je zcela jedno-
duchý. Pokud chcete něco patentovat, nesmí být o tom nikde 
zmínka. Jinak jste bez šance na přidělení patentu. Ale těšit se 
určitě můžete na hodně zajímavé inovativní projekty, které 
s kolegy připravujeme.

Pane doktore, moc vám děkuji za vyčerpávající odpovědi 
a přeji mnoho dalších profesních úspěchů.

Mgr. Šárka Valová 
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Investice do vína
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph.D.,  

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 
Vysoká škola obchodní a hotelová Brno

Investování do vína může přinášet radost z toho, že víno ča-
sem získalo na kráse v  jiskře, ve vůni a chuti, ale také na 

ceně – stane se vzácným, a tedy drahým. Víno patří mezi vel-
mi stabilní, atraktivní a  jistou kapitálovou investici. Lahev 
s vínem stejně jako jiné zboží nakupujeme za určitou cenu, 
která se může časem zvýšit nebo může klesat. To se stává 
u  mnoha moderních stylů vín, která jsou určená ihned ke 
spotřebě nebo ke krátkému uložení, a pokud se nevypijí, je-
jich cena po čase klesne. I když se víno považuje mnohými 
znalci a sběrateli za umělecké dílo, tak na rozdíl od skuteč-
ných uměleckých děl, kterými jsou obrazy s neomezenou ži-
votností, u vína je to jinak. Víno má omezenou životnost, jež 
je určena ročníkem, odrůdou, způsobem pěstování hroznů, 
kvalitou vinice a  vini£kací – vinařskou technologií. Je vel-
mi obtížné odhadnout trvanlivost ročníku. Hrozny na vini-
ci a víno v  lahvi se vyvíjí zcela nepředvídatelně. Porozumět 
vývoji ročníků a vín je velmi obtížné, vzhledem tomu, že se 
liší oblast od oblasti v  jednotlivých zemích, regionech a  vi-
nařských tratích. Za velmi vydařený ročník v  Burgundsku, 
Bordeaux, ale i Toskánsku je považován rok 2010. Obtížný 
a  deštivý ročník 2007 byl v  Burgundsku a  v  Bordeaux, ale 
za zdařilý jej považovali v oblasti Rhôny, kde dával opulent-
ní vína a podobně jej hodnotili v oblasti Alsaska, Toskánska 
a  Piemontu. U  nás na Moravě je ročník 2007 také považo-

ván za vynikající, i když naše vína nemají stejně dlouhý život 
(několika desetiletí) jako výjimečná vína z  Bordeaux. Roč-
ník 2014 byl deštivý a je u nás považován za průměrný. Sama 
mohu potvrdit, že z  některých regionů Moravy se vyvinula 
velmi zajímavá vína teprve po několika letech. Za zdařilé po-
slední ročníky lze považovat na Moravě ročník 2013, 2015, 
2016, 2019 a 2020. 

Důvody pro uložení  
vín do archivu

Víno je unikátní produkt, je jeden z mála, o kterém víme, 
kde, kdy a jak se pěstovala réva vinná, ze které je vyrobeno 
víno. Pak se tedy hovoří o víně s rodným listem. Víno z dob-
rých ročníků má předpoklad proměňování se v čase a to je 
důvod pro jejich uložení. Kvalitní víno, které má vhodné 
vlastnosti k potenciálnímu zrání, může získat na kvalitě vůně, 
z mladého primárního aroma se vyvine krásný zralý, košatý 
a rozmanitý buket. Víno zároveň nabývá na bohatosti, uhla-
zenosti a harmonii v chuti. Zralé víno získá na autentičnosti 
a dokonalosti. Pavla Burešová Květoslava Šustová

Vína uložená k delšímu zrání ve vinařství (bez etiket)

Vína uložená v archivním sklepě musí být označena ročníkem.

Investiční vína – která vína jsou vhodná 
k archivování?

En primeur je francouzský výraz pro víno, které má 
budoucnost, to znamená, že má potenciál dalšího zrání a je 
vhodné jej prodat po několika letech. Vína En primeur jsou kaž-
doročně zhodnocena odborníky a po nalahvování mohou být 
nakupována pro uložení a následný prodej. Každoročně patří 
mezi nejvýznamnější En primeur nabídky vína z francouzského 
Bordeaux a Burgundska. Kromě francouzské klasiky to mohou 
být vína z dalších oblastí Francie, např. údolí Rhôny (Francie), 
z italského Toskánska a Piemontu, v USA jsou to vína z Kali-
fornie a v Německu jde o významné ryzlinky z oblasti Mosely.

Pokud se rozhodujeme pro nákup vína, které hodláme 
uložit k delší archivaci, je vhodné vybírat vína po konzul-
taci s vinařem, který zná potenciál vývoje svých vín. Poradit 
může i odborný prodejce vín a případně sommelier. Obecně 

94 %
masa

ŠUNKA
S HRÍBKY
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lze říci, že můžeme uložit vína z dobrých poloh vinic a roč-
níků. U nás můžeme archivovat vína s přívlastkem a vína 
s apelací VOC. U červených vín je důležitý např. optimální 
obsah tříslovin. Pro bílá vína je rozhodující, zda víno obsa-
huje správný poměr kyselin a  cukrů.  Bílá vína vyrobená 
z kvalitních hroznů a v dobrém ročníku lze také na několik let 
uložit, pokud splňují již zmíněné předpoklady pro další zrání. 
Téměř všechna červená vína vyrobená z kvalitního produktu 
a v dobrém ročníku jsou vhodná k archivaci. Stejně tak pří-
rodně sladká vína, likérová vína a také vína tokajského typu. 
Výběr vína k uložení a zrání je složitý s ohledem na barvu, kva-
litu ročníku, polohu, půdu, způsob pěstování révy a techno-
logii výroby a také záleží na lahvi (způsobu uzavření a kvalitě  
korku). 

Jak dlouho víno vydrží?

Je velmi těžké odpovědět jednoznačně na otázku, jak 
dlouho víno vydrží. Víno je živý organismus, který je podřízen 
zákonitosti zrodu, mládí, zralosti, stárnutí a smrti, stejně jako 
u lidí. Trvanlivost vína a jeho délka života závisí stejně jako 
u člověka na jeho zdravotním stavu. Zdravé víno předurčují 
čtyři faktory. Prvním faktorem je obsah zbytkového cukru 
a množství kyselin (čím má víno více kyselin, tím jsou pro 
jeho mikro�óru méně příznivé podmínky pro rozvoj a tím 
má delší trvanlivost. Příkladem jsou vína z odrůdy Ryzlink 
rýnský, která mají obvykle více kyselin, a tím i delší vývoj pro 
stárnutí, na rozdíl např. od odrůdy Müller Thurgau. Druhým 
aspektem je obsah alkoholu, který působí baktericidně a při-
spívá k uchování dobrého zdravotního stavu vína. Třetím 

faktorem je obsah volné kyseliny siřičité, bez které by víno 
rychle oxidovalo a mohlo by také fermentovat a ztratit na kva-
litě chuti. Červené víno stárne pomaleji a potřebuje delší dobu 
k procesu optimální zralosti. Souvisí to s vyšším obsahem 
alkoholu a tříslovinami (taniny), které se vyskytují u mod-
rých bobulí hroznů ve slupce a pecičkách. Třísloviny se extra-
hují při fermentaci rmutu (mošt, pecičky a slupky) do vína. 
Víno, které je určeno k dlouhé archivaci, je ve většině případů 
ve svém mládí velmi drsné a nemusí být chutné. Příkladem 
jsou mladá vína z Bordeaux, která nejsou vhodná ihned k pití, 
vzhledem k uvedeným vlastnostem a účelu [2], [3]. V tabulce 
výše je uvedena orientační doba k vývoji vína.

Víno je investiční zboží, které je vhodné ke skladování 
a pozdějšímu prodeji. Podléhá však fyzikálním, chemickým 
a biologickým zákonitostem, které ho vedou do stadia vysoké 
zralosti a  pak následného pádu. Uvedený proces probíhá 
u vín rozdílně a rozpoznat jednotlivé fáze umějí enologové, 
odborníci a milovníci vína. 

Která vína neukládáme do archivu?

Rozhodně neukládáme do archivu vína, která nakupu-
jeme v běžných obchodech a supermarketech. Rovněž nejsou 
vhodná pro uložení vína, která jsou z horších ročníků. Pro 
uložení a delší skladování se nehodí vína, která neodpovídají 
svým chemickým složením a poměru obsahu jednotlivých 
faktorů (alkohol, cukr, kyseliny, třísloviny, kyselina siřičitá), 
dále vína, jež obsahují nedostatky a vady. Rovněž se nehodí 
pro uložení jednoduchá moderní bílá a růžová vína, která 
jsou obvykle určená ke konzumaci ve své mladosti. 

Jaké je zhodnocení investice do vína

Zhodnocení při prodeji vína se pohybuje v  rozmezí 
10–15 % p. a., při dobrém nákupu i 30 % za rok. Existují i pří-
pady zhodnocení ve výši několika tisíc procent. Při dlouhém 
uložení kvalitního vína z Bordeaux lze víno velice dobře zhod-
notit. Příkladem je víno Château Le Pin z Pomerolu, které 
dosáhlo zhodnocení 7 500 % (v roce 1982 se dalo zakoupit 
v  rámci En primeur za desítky dolarů a  na aukci v  roce 
2007 v Chicagu bylo prodáno za 47 800 dolarů). Podobné 
a vyšší výnosy dosahují pravidelně a s jistotou např. Château 
Petrus, Château Lafleur, Château Cheval-Blanc, Château 
La£te) [4].

Prodej investičních vín

Umět nakoupit kvalitní víno a uložit je do archivu je 
náročné, ale ještě náročnější může být víno správně prodat. 
Značným problémem investice do vína je nízká likvidita, což 

Jakostní vína S nízkým obsahem kyselin 
S vyšším obsahem kyselin

1–3 roky 
2 roky a déle

Kabinetní vína S výraznou kyselinou 2 roky a déle
Pozdní sběry a výběry 3 roky a déle
Bobulové výběry, ledová a slámová 
vína

V závislosti na extraktu  
a zbytkovém cukru 10–20 let a více

Maximální stáří bílých vín 30–35 let
Maximální stáří červených vín 40–50 let 
Období až k nepoživatelnosti 40–100 let a více

Zrání vín v dubových sudech Barrique

Château La�te Rothschild, ročník 1993

Orientační doba pro skladování vín 

značně zvyšuje investiční riziko. Proto je vhodné připravit se 
předem a zajistit si odběratele vína a tím se vyhnout situaci, 
kdy před dozráním vína je nebudeme umět prodat. Na koho se 
zaměřit při hledání kupce? Kvalitní vína lze prodat výhodně 
např. majitelům £ne diningové restaurace nebo luxusních 
hotelů. Je vhodné hledat více odběratelů pro investiční vína. 
Správní investoři si vytvářejí sítě odběratelů. 

Oficiální trh s vínem 

LIV-EX (The London International Vintners Exchange) 
je burza, na které se již od roku 1999 obchoduje s vínem. 
Index burzy LIV-EX zahrnuje 100 kvalitních vín, která jsou 
rozlišená podle odrůd a ročníků. Index se kalkuluje na základě 
středních měsíčních cen obchodovaných vín, váhy se stano-
vují podle ceny, objemu produkce a vzácnosti každého vína. 
Prodávané víno je vždy v originálním balení (po 12 lahvích 
o objemu 0,75 l). Prodaná vína jsou doručena kupujícímu ve 
čtrnáctidenní lhůtě od sjednaného obchodu a stejně tak se 
uskuteční platba do 14 dnů po uplynutí měsíce (v závislosti 
na příjmovém dokladu) [4].

Použitá literatura

[1]  BUREŠOVÁ, Pavla a JANEČKOVÁ, Patricia. Zápisník 
milovníka vína. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 
978-80-271-0688-2.

[2]  DÖRR, Hans-Georg, RÖDER, Karl a JOHN, Frank. Co 
nevíte o víně: 133 odpovědí pro milovníky vín. Praha: Ikar, 
2000. ISBN 80-7202-673-9.

[3]  PAVLOUŠEK, Pavel a BUREŠOVÁ, Pavla. Vše, co byste 
měli vědět o víně: ...a nemáte se koho zeptat. Praha: Grada, 
2015. ISBN 978-80-247-4351-6. 

[4]  Víno jako investice. Dostupné z:  https://www.investu-
jeme.cz/clanky/vino-jako-investice-nizka-likvidita-zaji-
mavy-vynos/. Cit. 29/05/2022.

�

www.agrojesenice.cz    |    www.milujememrazene.cz

Výrobky Agro Jesenice 
jsou opravdu KLASA

Český pěstitel, zpracovatel  a distributor mražené zeleniny  a ovoce

https://www.investujeme.cz/clanky/vino-jako-investice-nizka-likvidita-zajimavy-vynos/
https://www.investujeme.cz/clanky/vino-jako-investice-nizka-likvidita-zajimavy-vynos/
https://www.investujeme.cz/clanky/vino-jako-investice-nizka-likvidita-zajimavy-vynos/
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Nutri-Score – systém používá škálu barev a písmen od zelené 
(A – nejhodnotnější) po červenou (E – nejméně hodnotná 
z hlediska výživy), odráží tedy výživovou kvalitu potravin (viz 
dále). 

Nutri-Score je již používáno v EU

Pro spotřebitele je, dle výsledků studií v  některých 
zemích EU, důležitější vyhnout se červeně označeným potra-
vinám než si striktně vybírat pouze ty, které jsou označeny 
zeleně. Zavádění značení výživových údajů potravin na 
přední straně obalů proto může, podle EK, motivovat pro-
ducenty potravin ke změně složení svých výrobků tak, aby se 
jejich produkty dostaly z červeného pásma směrem do středu 
stupnice nebo do pozitivních zelených tříd. Tím by se splnil 
základní účel této aktivity vzešlé z EK, tj. naučit evropské spo-
třebitele jíst zdravěji a v maximální míře se vyvarovat potra-
vinám, které z nutričního hlediska nepatří k doporučovaným.

Současně EK plánuje předložení návrhu nutričních pro-
£lů potravin a maximálních limitů obsahu tuku, soli a cukru 
v potravinách. I tento návrh by měl být ze strany EK před-
ložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Nutriční pro£ly jsou klí-
čové proto, aby bylo zajištěno objektivní fungování Nařízení 
o výživových a zdravotních tvrzeních. EK ve svých dokumen-
tech uvádí, že od roku 2009, kdy se o nutričních pro£lech 
uvažovalo poprvé, řada producentů reformulovala svoje 
potraviny tak, aby v případě jejich zavedení potraviny spl-
ňovaly veškeré požadavky na výživová a zdravotní tvrzení. 
Nicméně řada výrobců k tomuto kroku dosud nepřistoupila, 
a nyní proto využívá neférové výhody, včetně toho, že nebylo 
nutné vynaložit dodatečné náklady na změnu informací na 
obalech potravin. 

Nutriční gramotnost

Štítky (např. tabulka) s  nutričními údaji na zadních 
stranách obalů některých čerstvých potravin a  většiny 
zpracovaných potravin poskytují podrobné informace o jejich 
konkrétním výživovém obsahu. Jsou jedním ze zdrojů vedou-
cích ke zvýšení tzv. nutriční gramotnosti obyvatel. Nutriční 
gramotnost je de£nována jako „míra, do jaké mají jednotlivci 
schopnost získat, zpracovat a porozumět nutričním infor-
macím a dovednostem potřebným k  tomu, aby mohli při-
jímat vhodná výživová rozhodnutí“. Prvním účelem nutriční 

Traf¡c light – ve Velké Británii používaný dobrovolný systém 
pomocí barev semaforu, jež potraviny třídí dle nízkého, 
středního a vysokého obsahu energie, tuků, nasycených tuků, 
soli a cukru.

�   Mají souhrnný indikátor

Choices programme – splňují kritéria v  obsažených trans 
mastných kyselinách, nasycených mastných kyselinách, 
sodíku, cukru a v některých kategoriích i v energii a vláknině 
(lze nalézt na potravinách u  nás, v  Nizozemí, Polsku 
a Nigérii). 

Keyhole neboli logo klíčové dírky – potraviny mohou být 
označeny tímto logem, jen pokud splňují požadavky na nižší 
obsah soli, cukrů, tuku a větší obsah vlákniny a celých zrn 
v porovnání s produkty stejné kategorie, které tento symbol 
neobsahují (používá Severní Evropa).

�   Informují o určité skupině potravin 

Whole grains council stamp – usnadňuje spotřebitelům výběr 
celozrnných potravin a de£nuje, jaké množství celozrnných 
částic je v jedné porci (logo lze nalézt na výrobcích více než 
50 zemí světa). 

�   Smíšené, více symbolů a značek na obalu potraviny

Health star rating – viz předešlý odstavec, výsledkem je ozna-
čení symbolem: ½ hvězdičky – nejméně zdravá potravina až  
5 hvězdiček – nejzdravější potravina (používá se v Austrálii).

s  mezinárodními standardy Komise Codex Alimentarius 
(CAC) a směrnicemi a předpisy EU.

Označování potravin je důležité ve všech zemích světa. 
Záleží však na vyspělosti dané země a  příslušné legisla-
tivě, jakým způsobem jsou potraviny označovány. Základní 
povinné informace jsou ve většině zemí podobné a korelují 
s právem EU. Mnoho zemí má však své zvláštnosti, zejména 
v systému nutričního (výživového) označování. Např. Aus-
trálie má od r. 2014 zaveden tzv. Health Star Rating, kde je 
pomocí hvězdiček spotřebitel informován o množství někte-
rých živin (energie, nasycených tuků, sodíku, cukrů), a tedy 
i prospěšnosti daného výrobku. V Brazílii je z výživových 
údajů povinné uvádět energetickou hodnotu, sacharidy, bíl-
koviny, tuky, nasycené mastné kyseliny, trans mastné kyse-
liny, vlákninu, sodík, vitaminy a minerální látky (pokud se ve 
výrobku vyskytují), u všech výživových údajů je třeba uvádět 
i procento z doporučené denní dávky. V Číně je povinné z výži-
vových údajů uvádět energetickou hodnotu, bílkoviny, tuky, 
sacharidy a sodík (včetně výživových doporučených dávek). 
Pokud potravina obsahuje výživová či funkční tvrzení týkající 
se určité živiny, musí být tato živina také uvedena včetně výži-
vových doporučených dávek. Pokud potravina v Indii obsa-
huje výživová či zdravotní tvrzení, je nutné uvést i množství 
živiny, které se tvrzení týká. Mohou se tedy užívat výživová 
a zdravotní tvrzení, existuje zde i typ tvrzení o snížení rizika 
(risk reduction claim). Tato tvrzení však musí být schválená 
Úřadem pro bezpečnost a  standardizaci potravin. V  USA 
je povinné uvádět tabulku s výživovými údaji tzv. Nutrition 
Fact Label. Zvýrazněna je energetická hodnota na porci, 
velikost jedné porce a množství porcí v balení. Výrobci také 
musí uvádět množství vitaminu D, vápníku, železa a dras-
líku, včetně procenta z  denní doporučené dávky u  těchto 
živin. Uvádění množství jiných vitaminů a minerálních látek 
je dobrovolné. Mezi novinky se také řadí povinnost uvádět 
množství přidaného cukru včetně procenta z denní doporu-
čené dávky.

Zjednodušení výživových údajů  
(symboly, loga, systémy) 

Spolu s výživovými údaji uvedenými na zadní straně 
obalu výrobku mohou být přítomné ještě výživové údaje 
ve zjednodušené formě (daném systému) na přední straně 
výrobku. Podle provedených studií mezi spotřebiteli jim 
nejvíce při hodnocení potravin podle výživových vlastností 
pomáhají takové systémy, které používají barevné kódování 
v  kombinaci s  odstupňovaným např. číselným nebo abe-
cedním ukazatelem. 

Používané systémy a loga na přední straně obalů potravin 
můžeme rozdělit do čtyř kategorií:

�   Speci�kující určité živiny

Guideline Daily Amounts (GDA) – informace o  obsahu 
energie, živin a dalších látek na jednu porci potraviny nebo 
nápoje a jeho podílu (v %) z doporučeného denního množ-
ství (používají někteří výrobci v  zemích EU a  také např. 
v Thajsku).

�  Výrobky, které obsahují větší část živin, 
jejichž příjem ve stravě by měl být 
omezen

�  Výrobky, které je vhodné konzumovat 
v menším množství nebo méně často

� Výrobky s vysokou hodnotou
�  Výrobky, které jsou ve stravě velmi  

důležité
�  Výrobky, které je dobré konzumovat  

ve větším množství nebo častěji

Nutriční gramotnost 
a Nutri-Score 

z různých úhlů 
pohledu 

Ing. EVA ŘEHÁK NOVÁKOVÁ

Evropská Komise (dále jen EK) si za jeden z cílů strate-
gie Farm to Fork určila posílení poskytování informací 

o  potravinách spotřebitelům. V  plánu je na úrovni EU 
zavedení harmonizovaného povinného systému značení 
výživových hodnot na předních stranách obalů potravin 
i alkoholických nápojů včetně vína. Jako favorit mezi do-
sud používanými systémy značení v  různých zemí Evro-
py se (nyní) jeví systém Nutri-Score. Ovšem výběr zatím 
není de�nitivně uzavřen. Návrh preferovaného systému 
EK by měl být předložen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. 
Teprve následně pak bude diskutován Evropským parla-
mentem a  Radou, poté bude stanoveno pro nová pravi-
dla přechodné období. Rovněž bude muset proběhnout 
veřejná konzultace a  EK vypracuje posouzení dopadů, 
tj. bude hodnotit přínosy označování pro spotřebitele 
a  výrobce a  vyhodnotí i  dopady označování na jednotný  
trh EU. 

Stručná historie označování potravin 
a současná situace ve světě

Obchod s potravinami je jednou z nejstarších a ekono-
micky nejvýznamnějších aktivit v lidských dějinách. Leckdy 
sloužily potraviny dokonce jako platidlo. S  růstem jejich 
zpracování a obchodování s nimi stále na větší vzdálenost 
narůstala potřeba definic jednotlivých potravin, právních 
předpisů v jednotlivých zemích, lokálních cel a později také 
mezinárodních úmluv. V poslední řadě se pak s nástupem 
mikrobiologických a toxikologických vyšetřování potravin 
objevily v  právních předpisech požadavky zaměřené na 
hygienu a bezpečnost (na konci 19. století).

V  ČR a  jeho novodobé historii byl základní kámen 
potravinářského práva položen v roce 1997, kdy byl vydán 
dosud platný zákon 110/1997 Sb., o  potravinách a  tabá-
kových výrobcích. V něm jsou především stanoveny povin-
nosti výrobců, dovozců, distributorů a prodejců potravin. 
Následné prováděcí vyhlášky určují druhy potravin ve skupi-
nách a podskupinách. Tyto národní předpisy jsou v souladu 
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označování potravin ve vztahu ke zdravotní prevenci 
České populace“ – výběr z prezentací

Kulatý stůl ve vydané tiskové zprávě konstatuje, že zdra-
votní stav české populace není dlouhodobě uspokojivý. Mezi 
hlavní důvody patří špatné stravovací návyky, které mimo jiné 
zvyšují riziko vzniku obezity a dalších civilizačních chorob. 
Dlouhé koronavirové období i současná nelehká ekonomická 
situace tento problém ještě prohlubují. Abychom dokázali 
měnit špatné stravovací návyky, je zapotřebí zintenzivnit 
osvětu týkající se zdravějšího způsobu stravování. Na tom 
se shodli účastníci kulatého stolu konaného 24. 5. 2022 ve 
Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR. Diskuze se týkala výživy a transparentního označování 
potravin ve vztahu ke zdravotní prevenci. Akce se konala pod 
záštitou T. Philippa, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví 
(KDU-ČSL), a M. Kučery, předsedy Zemědělského výboru 
(TOP 09). 

Informace o programu a jednotlivé prezentace, včetně 
kompletního zvukového záznamu jednání, jsou zveřejněny 
na stránkách PSP ČR: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?-
k=3206&td=19&cu=2. Dále jsou prezentace dostupné na 
webových stránkách Pro Nutri-Score platformy Česká repub-
lika https://www.nutriscorecesko.cz/, jejímiž členy jsou i velké 
potravinářské společnosti, jako jsou např. Nestlé, Danone, 
Emco, Europasta aj. Přední čeští odborní lékaři, výživáři, 
zástupci potravinářů a  odborných společností platformu 
podporují, někteří z nich natočili průvodní videa, jež jsou na 
webu ke zhlédnutí.

FAKTA Z PREZENTACE „VÝŽIVA A VLIV NA ZDRAVÍ“, 
ŘEDITELKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU 
MUDr. BARBORA MACKOVÁ 

Primární prevence znamená předcházení vzniku 
nemocí a  ovlivňování determinant, které příznivě působí 
na zdraví a  snižování zdravotních rizik. Cílem primární 
prevence je odvrátit nebo oddálit propuknutí onemocnění 
– tzn. prodlužovat zdravé roky života. Cílovou skupinou 
jsou tedy zdraví lidé. Prostředkem primární prevence je 
zdravý životní styl, včetně očkování. Nástroji jsou inter-
vence skupinové a  individuální za účelem zvyšování 
zdravotní gramotnosti a také regulatorní opatření (legislati- 
va). 

Data OECD z r. 2021
1) Zdravotní stav české populace:
�   Střední délka života v ČR se sice zvyšuje, stále je ale pod 

průměrem EU. 
�   40 % všech úmrtí v ČR je způsobeno nemocemi oběhové 

soustavy, dalších 20 % připadá na rakovinu.
�   Více než polovina obyvatel ČR má nadváhu nebo obe-

zitu. 
�   Míra obezity v ČR výrazně roste a přesahuje již 19 %. 
�   Při pokračování současného trendu bude míra obezity 

v ČR v roce 2030 na 35 %. 
�   Rostoucí trend se projevuje i v dětské populaci.

Na tyto stránky existuje též prolink z  https://www.
nutriscorecesko.cz/kalkulator nebo z https://www.potravi-
nyinfo.cz/.

Lékaři požadují jednoduchý  
systém výživových hodnot

Světová zdravotnická organizace (WHO) deklaruje 
svoji podporu označování výživových hodnot potravin na 
přední straně obalu. To je silný argument vlivné organizace. 

Formu doplňkových informací o výživové hodnotě potravin 
ještě umocněnou jejím umístěním na přední straně obalů 
totiž WHO považuje za důležitý nástroj pro podporu zdravé 
výživy. Ať se jedná o Nutri-Score nebo o jiný systém značení, 
podle WHO gra£cké znázornění usnadňuje spotřebitelům 
pochopení nutričních hodnot potravin a ve svém důsledku 
znamená zdravější výběr potravin. V neposlední řadě také 
snaha výrobců o dosažení pozitivnějšího výsledku (skóre) 
nutričního systému podporuje reformulace ve svém sorti-
mentu. V současné době WHO nedoporučuje použití jednoho 
vybraného schématu, tedy neupřednostňuje jako nejlepší 
jeden konkrétní z dosud existujících ve světě, nejen v Evropě. 
WHO však vybízí členské státy a výzkumné instituce, aby 
pokračovaly v  analýze informací s  cílem lépe porozumět 
dopadu různých systémů označování výživových hodnot 
potravin na přední straně obalu v různých kontextech. 

Panel expertů WHO pro boj proti rakovině jde ve 
svých doporučeních ještě dále. Nejenže podpořil zavedení 
značení výživových hodnot potravin na předních stranách 
obalů, ale dokonce vyzval EK k  tomu, aby vybrala Nutri-
-Score jako standardní označení indikující, zda je potravina 
zdravá či nikoli. Dle této skupiny expertů je Nutri-Score 

efektivním nástrojem pro zlepšení preferencí spotřebitelů 
na zdravotní hlediska při nákupu potravin, a jeho zavedení 
by mohlo napomoci i  snížení rizik výskytu onemocnění  
rakovinou. 

Informace k tématu z tuzemska

Kulatý stůl v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR  
24. 5. 2022 na téma „Role výživy a  transparentního 

JÍDLO/POTRAVINY 
(body, interval)

NÁPOJE  
(body, interval)

BARVA 
TŘÍDY

min. až -1 voda zelená

0–2 min. až 1 světle  
zelená

3–10 2–5 žlutá
11–18  6–9 oranžová

19 až max. 10 až max. červená

Přiřazování barev podle vypočteného skóre

gramotnosti je porozumět potravinám, aby si lidé zlepšili 
svou schopnost činit informovaná rozhodnutí o tom, které 
potraviny a v jakém množství jsou pro ně vhodné, nejlépe, 
které jim pomáhají udržet své zdraví. To současně zahr-
nuje i povědomí o tom, které potraviny je lepší množstevně 
omezit, případně se jim zcela vyhnout, a proč. Dnešní spo-
třebitelé vybírají z bezprecedentní rozmanitosti potravinář-
ských výrobků, avšak jejich nutriční gramotnost je spíš nízká, 
a proto je pro značnou část z nich výběr výživově hodnotných 
potravin obtížný. 

Nutriční gramotnost je založena na informovanosti 
v několika směrech, mezi které obecně patří:
�   Strava a zdraví: nutriční gramotnost umožňuje poro-

zumět základním skupinám živin a vysvětluje jejich pří-
slušné role při udržování zdraví a také jejich zdroje ve 
stravě.

�   Interakce s potravinami: mnoho živin má v těle speci-
£ckou funkci, ale většina z nich se vzájemně ovlivňuje, 
aby se docílilo jejich maximálního přínosu (nejznámější 
příklad: vápník je nutný pro silné kosti, ale na stavbě 
a udržování kostí se podílí i mnoho dalších živin, jako 
jsou bílkoviny, fosfor, hořčík a vitamin D). Nutriční gra-
motnost se snaží vysvětlit interakce živin mezi sebou 
navzájem a také s léky.

�   Strava a nemoci: dobrý výběr potravin může pomoci 
předcházet tzv. civilizačním onemocněním (srdeční 
choroby, některé druhy rakoviny, cukrovka, mrt-
vice a  osteoporóza). Nutriční gramotnost podporuje 
správný výběr potravin a diet, které vedou k udržení 
zdraví a zároveň snižují hlavní rizikové faktory chronic-
kých onemocnění (obezita, vysoký krevní tlak a vysoká 
hladina cholesterolu v krvi).

Příklady a závěry studií zkoumajících nutriční gramot-
nost:

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), složka 
Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb v USA, publi-
kovala výsledky několika studií vztahujících se k nutriční gra-
motnosti tamních obyvatel. 

Studie z  r. 2014 konstatovala, že mladí dospělí se 
špatnou nutriční gramotností nebudou pravděpodobně 
k výběru potravin při nákupu používat výživové informace 
na potravinách a častěji sáhnou po méně vhodné stravě. Lidé 
s vyšším vzděláním využívají etikety na potravinách častěji. 
Pokud lidé pravidelně využívají výživové informace na eti-
ketách potravin, mají tendenci ke kvalitnějšímu výběru své 
stravy a mají lepší zdravotní výsledky. 

Další studie také zaznamenala souvislost mezi špatným 
porozuměním etiket potravin, nízkou nutriční gramotností 
a matematickými dovednostmi.

Studie z roku 2015 používala brýle se sledováním očí 
k měření vizuální pozornosti dospělých vůči nutričním infor-
macím potravinářských produktů během výběru potravin. 
Přední štítky používaly červený, žlutý a zelený nápis a poblíž 
produktu byl nápis s  vysvětlujícími informacemi. Zadní 
strana obalů potravin obsahovala obvyklé výživové infor-
mace. Nutriční štítky umístěné na přední straně produktů 
(semafor) si účastníci prohlédli častěji než štítky umístěné na 
zadní straně, což naznačuje, že spotřebitelé jsou ochotnější 
číst zkrácené a zjednodušené štítky. 

Jiná studie v USA zkoumala, jak dobře mohou dospělí 
chápat etikety na potravinách. Zjistili, že ačkoli lidé sami 
uvádějí vysokou úroveň jejich porozumění, skutečné chápání 
výživových informací je mnohem nižší. Porozumění bylo 
nejnižší mezi nejvíce znevýhodněnými socioekonomickými 

skupinami. Vyšší vzdělání a příjem a bělošské etnikum pozi-
tivně korelovaly se správným zodpovězením otázek týkajících 
se nutriční hodnoty potravinářskýchvýrobků.

Další studie v  několika zemích (Austrálie, Írán) se 
věnovaly dětem. Potvrdily kladný vliv zvýšené potravinové 
a nutriční gramotnosti na výběr potravin a změny v chování 
(např. větší ochota jíst zeleninu) v souvislosti se stravou. Aby 
se předešlo nástupu chronických onemocnění v pozdějším 
věku, jsou nutné změny dietního chování a intervence zamě-
řené na prevenci obezity již v dětském věku. Snížení součas-
ných chronických onemocnění souvisejících s výživou, jako je 
dětská epidemie obezity, vyžaduje zlepšení jejich potravinové 
a nutriční gramotnosti.

Podobné výzkumy a studie probíhají i u nás a některé 
výsledky jsou publikovány veřejně, např. je lze nalézt v diplo-
mových a disertačních pracích tuzemských univerzit a vyso-
kých škol. 

V závěru této kapitoly lze konstatovat, že i další studie 
prokázaly, že zjednodušené nutriční značení na předních 
stranách obalů potravin, které jsou viditelnější a  jedno-
dušší než již používaná povinná tabulka výživových hodnot 
na zadní straně obalů potravin, mohou přispět ke zlepšení 
nutriční gramotnosti obyvatel, zejména však k podpoře zdra-
vějšího stravování. 

Princip výpočtu Nutri-Score

Připomeňme princip výpočtu. Zařazení do jednotli-
vých tříd vychází ze vzorce, při kterém se započítávají kladné 
a záporné body podle de£novaného algoritmu. 

Kladné body potraviny získávají za podíl ovoce včetně 
ořechů a zeleniny, obsah vlákniny a obsah bílkovin. Vyšší hla-
diny jsou považovány za příznivé pro zdraví. V každé ze tří 
skupin lze získat 0 až 5 bodů, dohromady 15 kladných bodů. 

Záporné body se počítají z energetické hodnoty, obsahu 
nasycených mastných kyselin, obsahu cukrů a obsahu sodíku, 
přičemž vyšší hodnoty obsahu jsou považovány za nepříznivé 
pro zdraví. V každé ze čtyř skupin lze získat 0 až 10 bodů, 
dohromady 40 záporných bodů. 

Samotné vzorce výpočtu jsou čtyři, a to pro tyto kate-
gorie: tuky/oleje/másla; nápoje; sýry a ostatní potraviny.

Nejjednodušší způsob výpočtu umožňují webové stránky, 
kde stačí zadat příslušné hodnoty, jež jsou obsaženy na každém 
baleném produktu v tabulce výživových hodnot na 100 g potra-
viny. Kalkulátory lze nalézt zde: https://nutriscore.impag.ch/.

Tyto webové stránky s kalkulačkou jsou velmi uživa-
telsky příjemné. Rozlišují skupiny potravin s rozdílnými algo-
ritmy výpočtu, umožňují porovnání změny výsledného skóre 
při změně některého z parametru a tím slouží k tvorbě opti-
malizované receptury. Do výpočtu používají i deklarované 
množství ovoce a zeleniny (v % na 100 g výrobku) a hodnoty 
z rozšířené tabulky výživových hodnot (tzv. velká 8). https://
nutriscore.colruytgroup.com/colruytgroup/en/nutri-score-
-calculator/.
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2) Nutriční návyky české populace:
�   Téměř polovina všech úmrtí v ČR jde na vrub tzv. behavi-

orálním rizikovým faktorům (stravování, kouření, kon-
zumace alkoholu). 

�   Více než polovina dospělých v ČR uvádí, že denně nesní 
ani porci ovoce nebo zeleniny. 

�   Průměrná spotřeba soli je třikrát vyšší než doporučené 
limity.

3) Špatná výživa – zdravotní komplikace:
�   Hlavním důvodem úmrtí spjatých s nevhodnou stravou 

byly kardiovaskulární choroby, následované rakovinou 
a diabetem 2. typu. 

�   Většinu předčasných úmrtí je možné připsat relativně 
malému množství rizikových stravovacích návyků: nad-
měrnému příjmu sodíku, nedostatečnému příjmu celo-
zrnných výrobků, nízkému příjmu ovoce/zeleniny.

EXTRAKT Z  PREZENTACÍ „NUTRI-SCORE: JAK 
BYLO VYTVOŘENO? A  NA CO (NE)FUNGUJE“ 
A „PROČ SE ZAMĚŘIT NA OBAL. VÝZNAM, FUNKCE 
A TYPY OZNAČOVÁNÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ OBALU“, 
MUDr. ELIŠKA SELINGER, ÚSTAV EPIDEMIOLOGIE 
A BIOSTATISTIKY 3. LF UK A SZÚ

Informace (označení) o  nutriční kvalitě na přední 
straně obalu potravin je způsob, jak předat důležité infor-
mace v důležitý moment. Podle autorky prezentací pomáhá 
Nutri-Score, interpretativní zjednodušený výživový systém, 
spotřebitelům udělat správnou volbu v momentu nákupu. 
Interpretativní označování je pro spotřebitele srozumi-
telnější a  prakticky použitelnější a  tím pomáhá budovat 
zdravé nutriční prostředí. Interpretativní také znamená, 
že umožňuje srovnání výrobků, ale nedělí je na „černé  
a bílé“.

Původně byl tento systém vyvinut vědci z Oxford Uni-
versity pro UK Food Standard Agency (FSA). FSA je nemi-
nisterské vládní oddělení, jehož cíle, pravomoci a povinnosti 
jsou stanoveny legislativou. Úkolem stanoveným zákonem 
je chránit veřejné zdraví před riziky, která mohou vznik-
nout v souvislosti s konzumací potravin (včetně rizik způ-
sobených způsobem, jakým jsou vyrobeny nebo dodávány), 
a jinak chránit zájmy spotřebitelů ve vztahu k potravinám. 
Tento barevný semafor indikující nutriční kvalitu na pěti-
bodové škále byl vytvořen na základě epidemiologického 
modelu a  byl podpořen i  peticí nutričních odborníků. 
Původním účelem Nutri-Score bylo nastavení pravidel 
pro televizní reklamu cílenou na děti. V praxi se používá 
ve Francii od roku 2017. Probíhající diskuze o jeho kvalitě 
a objektivitě je v současné době bohužel spjata i s celou řadou 
nepochopení a mýtů. Co tedy od Nutri-Score (ne)můžeme  
čekat?

Cílem bylo vytvořit systém, který bude pro svůj výpočet 
potřebovat minimum dostupných informací, zároveň bude 
ale důvěryhodný a  bude odrážet reálná rizika a  benefity. 
Nutri-Score využívá pouze informace již uvedené na obalu, 
přitom ale bere v  potaz i  živiny, které na obale uvedeny 
nejsou.

Pozitivní body jsou udělovány za obsah živin nebo 
potravin, které jsou prokazatelně spojovány se snížením 
rizika rozvoje nepřenosných chronických onemocnění. 
Vyšší zastoupení takových živin a potravin ve stravě je tudíž 
žádoucí. Patří sem bílkoviny, vláknina a obsah ovoce, zele-
niny, luštěnin, ořechů a olejů řepkového, olivového a z vlaš-
ských ořechů. Přičemž platí, že obsah bílkovin koreluje 
s obsahem železa nebo vápníku. Obsah ovoce a zeleniny zase 
koreluje s obsahem vitaminu C, betakarotenu a dalších vita-
minů obsažených v rostlinné stravě. 

Nutri-Score funguje, pokud srovnání dává smysl! 
Není možné srovnávat výrobky, které nejsou vzájemně 

zastupitelné. Často používaný příklad, kterým argumentují 
odpůrci Nutri-Score, je ten, že olivový olej patří do třídy C 
a Coca-Cola Light do lepší třídy B. Nesmyslnost tohoto srov-
nání vyjadřují otázky: „Osmažím si dnes řízek na oleji, nebo 
Coca-Cole?“, „Je vedro a mám žízeň – chci se napít oleje, nebo 
limonády?“ Na čem si osmažím řízek, je otázkou ke srovnání 
kategorií u různých tuků a olejů. Je vedro a mám žízeň. Co 
si koupím k pití? Potom srovnávám škálu nápojů. Míchat 
a hodnotit obě kategorie potravin dohromady tedy nedává 
smysl. 

Vytvoření speciálních kategorií: Evidence-based (zalo-
ženo na důkazech)

Výpočet je stejný pro většinu potravin, ale na základě 
provedených testů byly vybrány 3 výjimky s upraveným výpo-
čtem, a to pro kategorie potravin sýry, nápoje a tuky. U sýrů 
výpočet zlepšuje započítání obsahu proteinů (vzhledem 
k vápníku). U nápojů lépe rozlišuje skóre mezi slazenými 
nápoji a vodou. U tuků je lepší odlišení kvality tuků (včetně 
olivového/řepkového oleje).

Funkčnost a  soulad s  nutričními doporučeními jsou 
opět potvrzeny výzkumem.

Hodnocení Nutri-Score v rámci jeho použití na předních 
stranách obalů potravin

Autorka prezentací uvádí příklady studií, o kterých tvrdí, 
že při použití systémů nutriční kvality na přední straně obalu 
potravin potvrzují zlepšení objektivního porozumění spotře-
biteli výživové kvalitě potravin. Z hodnocených systémů dle 
studií vychází nejlépe Nutri-Score. Dalším pozitivem Nutri-
-Score je výsledek studií, že je srozumitelné i pro méně vzdě-
lané skupiny obyvatelstva. I toto je důležité v kontextu ČR, 
protože rozdíl ve střední délce života v závislosti na dosa-
ženém nízkém nebo vysokém vzdělání je u nás podstatný. 

Výpočet na 100 g nebo 100 ml potravin je objektivní. 
Neexistuje vědecká de£nice porce – je de£nována jen výrobci. 
Často také pro danou potravinu rozdílně mezi více výrobci 
a někdy bez vztahu k realitě.

Autorka prezentací také konstatuje, že v případě Nutri-
-Score je prostor pro jeho následné zdokonalení. Jedním 
ze zásadních argumentů odpůrců jeho zavedení je totiž ta 
skutečnost, že nikterak nere�ektuje vysoce a ultra zpraco-
vané potraviny. Ovšem přestože Nutri-Score přímo nezapo-
čítává do výsledného skóre míru průmyslového zpracování 
potravin, vysoce zpracované výrobky mívají horší skóre než 
nezpracované. Obvykle je to dáno obsahem celkové energie, 
přidaného cukru, saturovaných tuků a soli. 

MUDr. Selinger závěrem své prezentace realisticky 
konstatuje, že Nutri-Score ani jiný systém nutričního 
značení na přední straně potravin nejsou všespásným 
zázrakem. Nepřináší a nepotřebují však žádné nové měřené 
hodnoty a údaje, ale ty povinné (výživová tabulka, složení) 
zpracovávají a  spotřebitelům prezentují srozumitelněji 
a  použitelněji. V  žádném případě nenahrazují nutriční 
doporučení ani edukační programy, mohou však pod-
pořit jejich aplikaci v praxi. Jinými slovy nevyřeší všechny 
naše problémy, ale k  jejich řešení mohou výrazně přispět 
a  mohou být prvním krokem směrem ke komplexnější  
změně. 

INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE V PREZENTACÍCH KE 
SPOTŘEBITELŮM A  POTRAVINÁŘŮM: Ing. DANA 
VEČEŘOVÁ, PREZIDENTKA PK ČR

Prezentace obsahovala výčet aktivit, jež PK ČR spolu 
se svými členy realizuje pro lepší edukaci spotřebitelů: ozna-
čování a  komunikace informací na obalech potravin, na 
webových stránkách, sociálních sítích; dobrovolné závazky 
potravinářů; inovace a reformulace potravin; společné pro-
jekty potravinářů (soutěže, publikace, semináře…).

Současně PK ČR klade otázku, zda dokážou nové 
transparentní systémy zjednodušeného nutričního ozna-
čování na přední straně obalu potravin motivovat spotřebi-
tele ke zdravějšímu životnímu stylu. Finální názor PK ČR 
je ten, že zavádění nového povinného systému nepodporuje 
a upřednostňuje edukaci spotřebitelů k současnému systému 
(Směrnice 1169/2011 – tabulka výživových údajů), který je 
už zavedený a obsahuje plnohodnotné informace. Dobro-
volný systém by pak měl být jednotný celoevropský. PK ČR 
současně upozorňuje na možná rizika povinného zavedení 
systému do praxe.

Jako hlavní nevýhody Nutri-Score z hlediska spotřebitele 
vidí tyto: 

Spotřebitel může nabýt dojmu, že si vystačí v  rámci 
správné stravy jen s výrobky v zelených kategoriích A a B. 
Pokud by chtěl spotřebitel vybírat výrobky jen z kategorií 
A a B, jeho strava nemusí být vyvážená a pestrá, z hlediska 
některých živin může být i de£citní. Nutri-Score nezohled-
ňuje různé skupiny obyvatel (dospělí, děti, nemocní, spor-
tovci, senioři), kdy každá tato skupina má jiné výživové 
nároky. Výrobci při honbě za lepším skóre mohou měnit slo-
žení potravin používáním přídatných látek, sladidel aj., a to 
v neprospěch spotřebitele.

Hlavní nevýhody Nutri-Score z hlediska výrobce podle  
PK ČR:

Systém je příliš zjednodušující. Může dojít k diskriminaci 
tradičních potravin (oleje, speciality). Některé potraviny ze 
své podstaty nemohou splnit „zelená kritéria“, přesto jsou ve 
stravě velmi významné (sýry, fermentované mléčné výrobky, 
tvarohové krémy, řepkový olej, rybí výrobky, šunka nejvyšší 
jakosti aj.). Systém vyhodnocuje v kategorii „A“ vysoce prů-
myslově zpracované potraviny, kdy některé obsahují více než 
20 složek včetně přídatných látek, a  jsou hodnoceny lépe 
než základní potraviny. Zavedení povinného systému na 
obaly potravin může £nančně a organizačně zatížit zejména 
malé výrobce. Hrozí nutné zvětšení obalové plochy, na malé 
výrobky se údaje nevejdou (udržitelnost). Není zohledněn 
obsah minoritních živin (vitaminy, minerální látky, vápník 
aj.). Hodnocení nebere v úvahu velikost porce, tj. vliv kon-
zumovaného množství na zdraví. Nezohledňuje se zvyšování 
energetické hodnoty tepelnou úpravou (např. rybí prsty – 
polotovar).

INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE V PREZENTACÍCH KE 
SPOTŘEBITELŮM A POTRAVINÁŘŮM: Ing. TOMÁŠ 
PROUZA, PREZIDENT SOCR ČR

Data z jednotlivých průzkumů jasně potvrzují, že pod-
statná část českých spotřebitelů nedokáže podle součas-
ných nutričních tabulek na obalech posoudit nutriční složení 
potravin (nízká nutriční gramotnost). Chybí srozumitelné 
doporučení na přední straně obalů. A právě tuto transparent-
nost přináší barevný semafor Nutri-Score, o němž je SOCR 
ČR přesvědčen, že je tím nejlepším dostupným průsečíkem 
srozumitelnosti pro spotřebitele a nutriční validity opřené 
o desítky vědeckých studií z řady zemí. 

Prezident SOCR ČR představil ustavení pro Nutri-
-Score platformy v loňském roce, ve které je nyní sdruženo  
14 institucí, a podporují ji desítky odborníků. Potvrdil pozi-
tivní reakce od zákazníků, kteří se setkávají se značením 
Nutri-Score na čím dál tím více výrobcích v obchodech.

Prezident SOCR ČR ve své prezentaci, mimo jiné, před-
stavil výsledky několika tuzemských a  zahraničních prů-
zkumů.

Výsledky reprezentativního průzkumu z  r. 2021 
provedeného společností MEDIAN, s. r. o., a  Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze:
Když nakupujete potraviny, dokážete u jednotlivých potravin 
podle informací uvedených na obalu posoudit, zda je pro 
vaše zdraví příznivé jejich nutriční složení (tzn. počet kalorií, 
podíly tuku, sacharidů, bílkovin, cukru, soli atd.)?
�   Jen 64 % respondentů uvedlo, že rozhodně (16 %) či 

spíše (48 %) dokážou posoudit, zda je nutriční složení 
příznivé pro jejich zdraví. 

�   19 % respondentů se domnívá, že rozhodně či spíše toto 
nedokážou posoudit, a dalších 17 % to nezajímá.

Je pro vás návrh gra¡ckého značení systémem Nutri-Score 
srozumitelný?
�   Pro 65 % respondentů je rozhodně srozumitelné a pro 

27 % respondentů je spíše srozumitelné. 
�   Pro 8 % respondentů je rozhodně či spíše nesrozumi-

telné.

Kulatý stůl v PS PČR, 24. 5. 2022
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Retro babeta 
220g 

Podmáslový chléb
400g

Podmáslový chlébPodmáslový chléb

Jsme pekárna se 100letou tradicí ruční výroby

220g 
Podmáslový chléb

400gZískala ocenění 

ČESKÁ CHUŤOVKA 2021

www.bartonovapekarna.cz

Uvítal(a) byste, kdyby bylo na přední straně obalu všech 
potravin ve všech zemích EU jedno zjednodušené značení 
nutričního složení, které by vám umožňovalo snáze vybírat 
potraviny příznivé pro vaše zdraví?
�   87 % respondentů by rozhodně či spíše uvítalo jedno 

zjednodušené značení nutričního složení potravin ve 
všech zemích EU.

�   19 % respondentů je to jedno a pouhá 4 % to rozhodně 
či spíše nechce.

Nutri-Score neohrožuje tradiční potraviny – Průzkum 
dne 10. 5. 2022 ve Francii:
�   588 vzorků potravin, reprezentujících 310 tradičních 

produktů z jednotlivých regionů. 
�   62 % z nich mělo score A, B či C; 25 % score D a 13 % 

score E.
�   Závěr: Obavy, že Nutri-Score „zlikviduje“ tradiční 

potraviny, se ukázaly jako liché.

Pozitivní zkušenosti se zaváděním Nutri-Score – Francie:
�   415 výrobců reprezentujících 50 % objemů se zavázalo 

používat Nutri-Score.
�   94 % lidí chce vidět Nutri-Score na všech potravinách.
�   36 % respondentů deklaruje změnu nákupu ve prospěch 

výrobku s lepším score ve stejné kategorii.

Pozitivní zkušenosti se zaváděním Nutri-Score – Špa-
nělsko:
�   Průzkum 2 roky po uvedení Nutri-Score realizovaný 

během 2 let u 2000 produktů napříč všemi kategoriemi:
�   Obal má pozitivní dopad na složení nákupního koše 

z pohledu kvality potravin.

�   Výrobky se score A a B se prodávají lépe, prodej pro-
duktů s D a E klesl, C stejné, žádný dopad na kategorii 
čerstvých potravin bez obalu (ovoce, zelenina, ryby).

�   Nedochází ke kanibalizaci mezi kategoriemi, ale spíše 
k změně prodejů v rámci jednotlivých kategorií – řádově 
o pár procent. Např. u snídaňových cereálií – výrobky A, 
B a C narostly až o 15 % na úkor D a E v této kategorii, 
které poklesly. Ceny a promoce jsou větším hybatelem 
prodejů.

SHRNUJÍCÍ NÁZORY Z KULATÉHO STOLU V PSP ČR
�   K lepší zdravotní prevenci může výrazným způsobem 

napomoci přehledné označování nutričního složení 
potravin.

�   Zásadní ve zdravotní prevenci obyvatelstva je prohlou-
bení spolupráce mezi zainteresovanými ministerstvy.

�   Značení Nutri-Score si získává stále větší oblibu nejen 
mezi odborníky, ale také u spotřebitelů.

Poslanec Tom Philipp, místopředseda Výboru pro zdra-
votnictví PSP ČR, který kulatý stůl organizoval, shrnul: 
„Musíme klást maximální důraz na osvětu a prevenci nespráv-
ných stravovacích návyků. Výživa se často podceňuje, ale v pre-
venci chronických onemocnění, jako je obezita, cukrovka, 
hypertenze a kardiovaskulární choroby, hraje nesmírně důle-
žitou roli. Proto jsem rád, že se nám podařilo tento kulatý stůl 
zorganizovat, a věřím, že i díky němu jsme přispěli ke zlepšení 
komunikace mezi odborníky, zástupci státu a veřejností.“ Upo-
zornil také, že: „Nutri-Score převážná část zdravotnické veřej-
nosti vnímá jako pozitivní posun směrem k transparentnějšímu 
informování veřejnosti a motivaci pro spotřebitele stravovat se 
o něco zdravěji.“   �
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Mgr. KATEŘINA KOTĚROVÁ, 
PRO-BIO LIGA

Díky projektu „Poznáváme bio v Praze“ mají studenti 
středních gastro škol možnost zažít bio všemi smys-

ly. Tito mladí budoucí profesionálové budou zanedlouho 
ovlivňovat podobu a kvalitu českého veřejného stravování.

Střední odborné učiliště U  Krbu je jedna ze škol, 
s níž dlouhodobě spolupracujeme. Díky projektu mají stu-
denti možnost zažít exkurzi do zajímavého gastroprovozu, 

kterému jsou blízké principy udržitelnosti a kde z biosurovin 
pravidelně vaří. Se studenty vyrážíme také na místa, kde 
jídlo vzniká – ať už jsou to ekofarmy, výrobny biopotravin, 
nebo komunitní zahrada v Praze. Nechybí ani interaktivní 
workshopy, kde se studenti seznámí s tématem ekologického 
zemědělství a biopotravinami. 

Poslední workshop proběhl v červnu se studenty třetího 
ročníku. Na příkladu konkrétního jídla se studenti seznámili 
s tím, jak naše potraviny vznikají v ekologickém versus kon-
venčním zemědělství. Sami museli přijít na to, jak zvířata žijí, 
kolik prostoru potřebují, čím jsou krmena a jak se léčí v pří-
padě nemoci. Debatovali o tom, proč slepice v halách snášejí 
více vajec, proč konvenční kráva nadojí více mléka a proč je 

Putování za skutečným jídlem – 3. část

SLUŽBY QSL

„PARTNER PRO VAŠE 
PODNIKÁNÍ UŽ 10 LET “

příprava na audit dle 
mezinárodních norem IFS, BRC, 
ISO 22000, FSSC 22000

externí audity Vašich obchodů 
a provozoven

zavedení a revize HACCP

nastavení systému kvality pro 
potřeby obchodních řetězců

správné označování potravin 
a nepotravin

atraktivní a originální design

zajištění laboratorních rozborů

zastupování při jednání se státní 
správou

Etiketomat – výživové hodnoty 
na počkání

Biofinder a Enzymatické 
prostředky

denní aktuální informace - iQSL 
a Testy potravin

výpočet a zavedení Nutri-Score 
na výrobky

+420 702 097 438 | +420 606 638 871
info@qualitysl.czwww.qualitysl.cz
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cena biopotravin vyšší. Při chuťovém kvízu si otestovali, zda 
poznají rozdíl mezi bio a konvenční ředkvičkou a kedlubnou. 

Studenti měli možnost ochutnat hovězí šunku a fermen-
tovanou klobásu z Biofarmy pod Hájkem, slaninu od JaMi, 
kozí a ovčí sýry z farmy Košík a populární Svatou Barboru 
od Bio Vavřinec. Zaprášilo se po všem včetně chleba z Koláč-
kovy pekárny. Během ochutnávání jsme si povídali o tom, 
proč je barva poctivých biouzenin našedlá, a ne červená či 
růžová, na kterou jsou zvyklí. Studenti byli překvapeni, že je 
to vlastně přirozená barva masa a že červenou barvu nezpů-
sobuje pouze paprika, ale hlavně dusitanová solicí směs, 
která je běžně přidávána do konvenčních potravin. 

Problematika biopotravin a ekologického zemědělství 
pojatá tímto názorným způsobem je u  studentů a  učitelů 
škol oblíbená – pochopí, v čem spočívá rozdíl v ceně běžných 
potravin a těch se značkou bio, a dozvědí se, že nákupem 
potravin mohou ovlivnit to, jak jídlo vzniká, stav životního 
prostředí i své zdraví. 

Studenti obzvlášť vítají, pokud se s námi dostanou do 
nějakého neobvyklého gastro provozu – nadšení byli třeba 
z loňské návštěvy pražského Baru Cobra.

Jak to chodí v Cobře 

Na místě legendární non-
stop herny vznikla před šesti lety 
kavárna, bistro a bar v jednom. 
Místo blikajících automatů a lev-
ného alkoholu tu dnes dostanete 
fair trade kávu a jídlo do vratné 
krabičky. Víno je z Moravy, ovoce 
a zelenina od místních farmářů 
a úklidovým prostředkům vládne 
soda a ocet…

Do Baru Cobra, který 
najdete v  pražských Holešovi-
cích, můžete nahlédnout prostřednictvím videa, které 
jsme tu natočili a najdete ho na Youtube. Zdejšího provoz-
ního Matěje Kočího jsme požádali o rozhovor.

V čem je Bar Cobra jiný než ostatní podniky tohoto typu? 
Nevím, jestli jiný. Já vnímám gastro jako řemeslo na 

malém lokálním písečku a  moc neřeším, co konkurence 
a tak… Spíš beru všechny hospody jako jeden tým. Nám už od 
začátku záleželo na tom (a chápu, že to zní jako klišé), dělat 
věci, kterým věříme a jak by nám přišly ideální. Ne vždycky 
to jde hned, ne vždycky to jde snadno a ne vždycky se nám to 
podaří. Učíme se za pochodu a bereme to tak, že v rámci byz-
nysu máme taky spoustu odpovědnosti, nejen za daný večer, 
daného hosta, dané jídlo nebo koktejl, ale to, co je před i po. 
A věřím, že nejsme sami a že tohle paradigma, že planeta je tu 
jedna napořád a my si můžeme jen brát, už konečně odchází.

Odráží se zaměření baru také na jeho jídelníčku?
Tak třeba víno bereme jen z Evropy. Nedostanete u nás 

žádné chilské ani argentinské víno, i když by třeba bylo skvělé 
a za dobrou cenu. Přijde nám lepší nevozit sem víno tan-
kerem, když nám Evropa umí nabídnout fantastická vína. 
Jsou samozřejmě plodiny, které u nás nerostou. Kávu vždycky 
budu mít z Etiopie nebo z Guatemaly, ale zajímá mě, jakým 
způsobem se pěstuje a kdo ji pěstuje.

Nahlížíme do starých kuchařek a zápisníků našich pra-
babiček a nalézáme zapomenuté bylinky a ovoce. Pán, co nám 
vozí klíčky a bylinky do kuchyně, nám umí dodat také jedlé 
květy na ozdobu drinků… Jinak se ozdoby snažíme z velké 

části dělat v  rámci 
zbytků, které by přišly 
nazmar. Vyrábíme si 
vlastní ovocné sirupy 
a  zbytky vylouhova-
ného ovoce pak sušíme 
a meleme na prach, který 
pak lepíme na skleničku. 
Ovoce, které nevyuži-
jeme, sušíme a  použí-

váme do limonád, nevyužité microgreens použité v kuchyni 
používáme také. Funguje to i naopak: kuchyně upeče třeba 
limitovaný dezert ze zbytků kokosu z baru. 

Maso a  živočišné produkty bereme z  rodinné farmy 
z Vysočiny. Byli jsme rádi, když se časem naskytla možnost od 
nich odebírat opravdu dobré čerstvé mléko, které je zároveň 
ve vratných lahvích, což byl do roku 2018 náš velký sen, nevy-
hazovat denně třicet tetrapakových krabic. 

Problematika odpadů vás asi obzvlášť pálí, když jste se vrhli 
i na zálohování obalů…

Jednak je „likvidace“ odpadů pekelně drahá věc a jednak 
už je snad každému jasné, že prostě nemůžeme jen konzu-
movat a odhazovat kolem sebe odpady (případně je zahrabat 
o kus dál, abychom se na ně nemuseli dívat). Nejlepší odpad 
je ten, co nevznikne, a  jde tu hlavně o nějaký zdravý efek-
tivní přístup… Prostě hledáme alternativy a mimo jiné se nám 
postupně daří víc a víc věcí kupovat a servírovat s použitím 
„vícerázových“ obalů a nádob. 

Kromě krabiček na jídlo používáme i  zálohované 
kelímky – kávu s sebou u nás dostanete do vratného kelímku, 
za který zaplatíte zálohu 30 Kč. Po použití stačí kelímek vrátit 
do jakéhokoli podniku zapojeného v projektu GoCup a dosta-
nete svou zálohu zpátky.

Přináší tento koncept nějaké nevýhody nebo překážky? 
Na denní bázi, jasně. Třeba teď nemáme už týden 

v nabídce Pet-Nat, jeden typ vína od vinařství ze Znojemska, 
prostě došel jeden ročník a druhý ještě není naetiketovaný. Malý 
dodavatel má mnohem méně možností, kdy vás může zavézt, 
aby měl na závoz čas a aby se mu vyplatil, když třeba jede jen 
za vámi. Naše lokální tiskárna zrovna neměla konkrétní papír, 
když jsme potřebovali tisknout menu. Jenže je to prostě tak 
a je to autentické – každý řeší nějaké problémy, prostě to patří 
k životu. Já jsem rád, že můžeme řešit naše trable a společně se 
svými dodavateli procházet dobrým i zlým, vyvíjet se, bojovat.

Znamená to, že berete suroviny od místních dodavatelů, 
zároveň zvýšení nákladů?

Já to takhle neberu a myslím, že to tak není. Cena je 
komplexní věc, není to jen částka, kterou zaplatím při pře-
dání zboží, ale má spoustu vrstev. Můžu koupit levněji nějaký 
upocený salát z druhé půlky světa, který mi po hodině na 
restauraci celý uvadne, a dráž salát, který mi vydrží několik 
dní krásný, a cena bude tím pádem v konečném důsledku 
menší. Čím menší dodavatel, tím máme bližší vztah a vidíme, 
že to má stejně jako my – každá koruna, o kterou si řeknou 
navíc, je pro ně podmíněna něčím opodstatněným. Vidíme 
jejich práci s marží dost zblízka a otevřeně, budujeme vztah 
založený na vzájemné podpoře a  řešení toho, co opravdu 
potřebujeme. Je to úplný protiklad toho, když vás obchod, 
kamenný i online, láká na všechny speciální nabídky a akce, 
které byste možná nepotřebovali, kdyby všechno fungovalo 
lidsky tak, jak má. Díky našim dodavatelům prostě platíme 
odpovídající cenu a znovu – je to nekončící práce, ale nikdo 
jiný to za nás nevyřeší.

Jak jste prožili dobu, kdy váš provoz omezovala epidemie 
koronaviru a s ní související opatření?

Já na to vlastně neumím sám vzpomínat. Jsem z toho 
doteď vyřízený po fyzické i psychické stránce, nemám z toho 
dobrý pocit, jsem zklamaný z populismu tehdejší vlády, ale co. 
Podnik přežil a spousta lidí v něm taky. Sami jsme díky našim 
majitelům a kolegům dokázali nikoho nepropustit, a sice si 
utáhnout opasky, přes rok se potácet v tom, že nevíme, co 
bude za měsíc, ale nějak to zvládnout. Zůstala obrovská 
únava, protože lidem se zaryje do podvědomí jenom to zaví-
rání, ale ono to bylo, jako kdybychom zároveň otevřeli tři 
podniky po sobě, rozjet to zase celé je skoro náročnější než to 
zavřít. Z branže (nejen od nás, ale z řemesla) odešlo několik 
našich skalních lidí, protože prostě chtěli větší jistotu nebo 
si uvědomili, že za tu dřinu by mohli v jiné profesi dostat víc, 
nebo jsme je prostě bohužel utavili v těch rozjezdových fázích, 
kdy tu každý neustále zaskakoval, aby hlavně podnik běžel, 
když už konečně chvíli mohl. Je mi to dost líto a tihle kolegové 
mi chybí po lidské i praktické stránce. Dlouhodobě je to tak, že 
teď jsme museli zrušit obědy a část denního provozu, protože 
se nám prostě nedaří sehnat dostatek kuchařů, a ti, co máme, 
nemůžou táhnout 250 hodin měsíčně déle než výjimečně, a to 
se momentálně v gastru opět děje skoro všude. Je to velká 
krize, jde v ní často o hodně a není to vůbec jednoduché.

Změnili se i zákazníci?
Zákazníků je chvílemi méně (chvílemi nám to nevadí, 

chvílemi nám chybí), ubyla zahraniční klientela, která se 
teď pomaličku vrací. Lidí na snídaně a obědy ubylo, je vidět, 
že spousta lidí zůstává na homeof£ce, šetří tím, že si jídlo 
v restauraci odepře, tohle slýchám i z klasických restaurací 
kolem. Tohle léto vidím, že spousta lokálních lidí víc odjíždí 
z města – konečně si užít jedno léto svobodně a v klidu včetně 
nervózního očekávání, co nás čeká v souvislosti s  tím, jak 
Putin napadl Ukrajinu. Ale i  tak je to super a  já si strašně 
vážím jednak toho, jaký tu teď máme tým, a jednak, jakou 
máme úžasnou podporu v našich pravidelných zákaznících.

Co chystáte do budoucna?
Už teď pracujeme na dalším malém konceptu, který 

bude hned tady přes chodbu. Pracovně tomu říkáme for-
manka a půjde o formát výčepu, kde si dáte pivo na stojáka 
a kde se bude podávat jednodušší sortiment. Kromě téhle 

malé expanze je to pro mě pořád jen zlepšování prostoru 
v našem zázemí, pro naše lidi a pro naše hosty. Taky bych 
si přál, a  to není skromné přání, mít na všechno víc času. 
Teď aktuálně si v minutách volna zkouším rozjet pěstování 
hlívy na kávové sedlině, jestli bychom to nezvládli ve sklepě… 
Kdyby se tohle povedlo, byl bych nadšený. Obecně by se mi 
strašně líbilo vytvořit nám takovou malou laboratoř, kde 
bychom mohli více pro£ experimentovat s vlastními výrobky 
za bar a kuchyni.

Kdyby chtěl jít někdo ve vašich stopách – gastrobranže ekolo-
gickou cestou – co byste mu poradil?

Důležité je mít k tomu zdravý přístup. Začínat malými 
krůčky. Dát prostor spolupracovníkům, ať se sami vyjádří, 
čím by rádi začali. Třeba se časem ukáže, že i když kolegové 
na začátku něčemu nevěřili, postupně zjistili, že to jde. Vět-
šina z nás tráví v práci spoustu času a chce se obklopit věcmi, 
kterým věří…

Pro základní a střední školy a učiliště nabízíme eduka-
tivní a zážitkové aktivity v podobě exkurzí, seminářů a dal-
ších vzdělávacích aktivit. Také byste se rádi se svou školou 
zapojili? Napište nám na info@lovime.bio nebo se za námi 
stavte na Biojarmark, který se koná v sobotu 8. října na dvoře 
Národního zemědělského muzea na pražské Letné. Nakoupit 
si tu můžete to nejlepší od ekofarmářů a bioproducentů z celé 
republiky, k tomu vám zahraje živá jazzová hudba a navíc má 
v ten den Národní zemědělské muzeum vstup zdarma. �

https://www.youtube.com/watch?v=50QCqHiVYDg
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VÍTĚZ SOUTĚŽE
„Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek.“ Uzeniny Příbram, a.s.

Ochutnejte také

ČESKÁ CHUŤOVKA
2022

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Už nyní si připravujte výrobky do soutěže.

UZÁVĚRKA 15. ZÁŘÍ!
www.ceskachutovka.cz



30 31
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
2

m a r k e t i n gn a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Mlékárna Olma 
letos slaví 55 let  

od svého založení
Ing. MARTIN KRYSTIÁN, 

generální ředitel OLMA, a. s.

Historie

Je tomu 55 let od doby, kdy byl v Olomouci položen základní 
kámen výstavby nové, moderní mlékárny, která převzala 

činnost po řadě malých, lokálních družstevních provozů 
mléčné výroby. Přesně se tak stalo 20. dubna 1967, jak 
dokládá zápis v pamětní knize společnosti Olma. Za přítom-
nosti celé řady významných osob z oboru i mimo něj. Není 
se co divit, jednalo se o zahájení výstavby jedné z nejmoder-
nějších mlékáren tehdejší doby, a to nejen na poměry české, 
ale i v evropském měřítku. Byl použit progresivní, velkorysý 

stavební koncept uspořádání výrobních prostor, ze kterého 
je možné těžit ještě dnes a není omezujícím faktorem rozvoje 
£rmy ani po tak dlouhé době. Pořízené hlavní technologic-
ké celky byly zakoupeny od západoevropských špiček v obo-
ru a patřily k tomu nejmodernějšímu, co bylo ve světě k dis-
pozici. První byla do provozu uvedena sušárna mléka, a to již  
13. 2. 1968. Kompletní výroba celé řady produktů se rozbí-
hala v roce 1970. Od té chvíle začala Olma budovat své jmé-
no založené na poctivosti a profesionálním přístupu ke zpra-
cování mléka. Hlavní výrobní program tvořila od prvních 
let produkce čerstvého mléka, velmi významná byla výroba 
másla, ale nezanedbatelný podíl tvořily také jogurty, tvaro-
hy a  smetanové krémy. V  červnu roku 1988 zahájila Olma 
jako první na území České republiky výrobu trvanlivého mlé-
ka do litrových kartonů. Současně se začal rozšiřovat i sor-
timent zakysaných mléčných výrobků. Velký zlom zname-
nal rok 1989 a následující období. V průběhu devadesátých 
let se podařilo vybudovat silné značky Florian, Klasik, Pie-
rot nebo Zlatá Haná. Olma se stala prvním a doposud jedi-
ným výrobcem pudinků na českém trhu. Pořízením nových 
technologií došlo k obrovskému pokroku v hygieně a bezpeč-
nosti výroby a zákazníci mohli jméno Olma spojit s vysokou 
 kvalitou.

Ale jako se nezastavil čas, nezastavil se ani vývoj. 
Olma přišla s  konceptem čerstvého mléka. Zbořila své 
vlastní silné postavení jako výrobce UHT mléka a pokročila 
dál, když spustila jedinečnou technologii citlivého ošetření 
syrového mléka a přinesla zákazníkům čerstvé mléko plné 
chuti, při zachování všech jeho nutričních hodnot. Byla to 
Olma, která jako vůbec první začala s výrobou BIO mléč-
ných výrobků a již v roce 2001 získala certi£kát producenta 
výrobků ekologického zemědělství. Od té doby si stále více 
zákazníků pochutnává nejen na skvělém čerstvém BIO 
mléce, které je etalonem, ale i na BIO jogurtech, jogurto-
vých nápojích či na pravém BIO kefíru z Olmy. Současně se 
na trhu významně etablovaly jogurtové nápoje. A opět je to 
Olma, která kategorii jogurtových nápojů obohacuje o nové 
výrobky s dalšími nutričními bene£ty pod značkou Revital, 
nyní Florian Active+. Přináší na trh také první syrovátkové 
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nápoje a nápoje s vysokým podílem ovoce Energy-in, nyní 
jako Smoothie. Tyto výrobky předběhly svou dobu o mnoho  
let. Na konci roku 2008 se OLMA stala součástí koncernu 
AGROFERT, který dal ve složitém období společnosti jistotu 
dalšího rozvoje. S návazností na bohatství minulosti začala 
éra řady inovací a dalších nových produktů.

Vývoj a prosazení nových výrobků na trhu bylo vždy tím, 
co Olmu odlišovalo od konkurence. V uplynulých desetiletích 
Olma mnohokrát prošlapala cestu novinkám. Často to byla 
řešení odvážná a bořící zažité zvyklosti v kontextu dané doby. 
A dnes již ikonickému prémiovému smetanovému jogurtu 
Pierot přibyl na začátku milénia i excelentní dezert Cavalier 
stvořený z vynikající zakysané smetany překryté pořádnou 
vrstvou výběrového ovoce či dezertního ochucení. Vznikl 

také smetanový dezert Maty, stále více oblíbený čokoládovo-
oříškový krém. Výčet všech značek a produktů za posledních 
30 let by byl nekonečný. Z poslední dekády zmiňme ještě 
velmi důležitou a úspěšnou řadu dětských produktů Olmíci, 
která v mnoha variantách nabízí dětem kvalitní potravinu 
s trochou radosti navíc. Ať již se jedná o radost zabalenou 
v  horním víčku v  podobě oblíbených minipiškotků, nebo 
radost spojenou s  mnoha soutěžemi a  hrami v  aplikaci. 
V neposlední řadě jsme na trh v roce 2016 uvedli nové zrající 
sýry s ušlechtilou plísní na povrchu Olmín a Olbrie, výrobky 
na středoevropském trhu výjimečné, jedinečné chuti a vlast-
ností. Ocení je každý sýrařský gurmán a  zákazník, který 
nalezl oblibu ve zrajících sýrech typu Brie. Potvrzením kva-
lity a  inovativnosti našich výrobků jsou i získaná ocenění. 
Sýr Olmín se stal Absolutním vítězem v soutěži Mlékárenský 
výrobek roku 2016 a obdržel také diplom za nejlepší novinku 
roku v kategorii sýrů.

Výjimečnost Olmy

Společnost Olma vždy klade důraz na co nejpřirozenější 
a nejšetrnější způsoby ošetření a výroby. My v Olmě si za kva-
litou a jedinečností našich výrobků pevně stojíme, dbáme na 
tradiční šetrné zpracování regionálního mléka, na mlékařský 
um našich pracovníků, na snahu o jedinečný výrobek, který 
nebude jen o pěkném designu a marketingovém příběhu, ale 
především uvnitř obalu najde zákazník skutečně funkční, 
chutný a poctivý produkt odpovídající tomu, co deklaruje, 
takže v našem případě je například kefír opravdu pravým 
kefírem, a nikoliv jogurtem přejmenovaným na kefír.

Olma nakupuje to nejkvalitnější mléko jen z regionu 
Moravy a částečně, ať ctíme zemské hranice, i z východních 

Čech a Vysočiny. Navíc téměř veškeré mléko našich farmářů 
splňuje klasi£kaci QCZ, tedy mléka nejvyšší kvality s garancí 
šetrné zemědělské praxe a vysokého stupně welfare zvířat. 
Vzdálenost k  farmám je malá, a  tak zpracováváme mléko 
v krátkém čase po nadojení, a  je tedy zachována jeho čer-
stvost. Proto je také Olma čerstvé mléko nejoblíbenějším 
mlékem u nás a Florian nejprodávanějším jogurtem. 

Výjimečnost technologií

Byla tu na samém počátku a je tu pořád. V Olmě inves-
tujeme neustále. Jinak to nejde, pokud se chcete posouvat 
neustále dál. V roce 2019 jsme pro představu uvedli do pro-
vozu v podstatě jednu z nejmodernějších plnicích linek na 
světě. V  době spuštění existoval jen jeden další exemplář 
a vzhledem k cenové náročnosti jich ani dnes není po světě 
mnoho. Linka špičkové hygienické a technologické úrovně 
umožňující nejkvalitnější a  šetrné zpracování jak jogurtů 
a  zakysaných výrobků, tak i  sladkých dezertů. Plnička je 
schopná balit několik vrstev různých polotovarů a aplikovat 
převlečná víčka s náplní. Právě v těchto dnech zprovozňu-
jeme v podstatě totožnou druhou sesterskou baličku určenou 
pro balení tvarohových, jogurtových a smetanových speci-
alit z nově dokončované tvarohárny v Olomouci. Olomoucké 
tvarohy a tvarohové dezerty tak díky nejmodernější techno-
logii patří k absolutní světové špičce. V Zábřehu na Moravě 
zase používáme ta nejkvalitnější francouzská zařízení na 
výrobu tradičních tvarohů v  kostce s  vysokým obsahem 
sušiny. Výroba a technologie zpracování zrajících sýrů Olmín 
a  Olbrie je také unikátní a  jedinečná. Příkladů by mohla 
být celá řada. Vždy pořizujeme zařízení té nejvyšší úrovně, 
protože jen ty znamenají šetrné zpracování při tradičních 
postupech a současně umožní poskytnout, díky vysokému 
hygienickému standardu, i přiměřenou trvanlivost výrobku 
pro zákazníka. Není tak nutné používat konzervanty či stabi-
lizátory nebo další přídatné látky. 

Novinky a nová zaměření

Novinky chrlíme neustále a  je jich plno. Tou hlavní 
novinkou bylo loňské úspěšné zahájení prodeje tvarohového 
dezertu Míša. Pustili jsme tohoto legendárního medvídka 
z mrazáku i do lednice a on se tam velmi rychle zabydlel. 
Reakce zákazníků jsou úžasné, Míšu tvarohový mls si oka-
mžitě oblíbili a my jim za to moc a moc děkujeme. Dnes je 

již Míša na pultech ve čtyřech variantách a stal se u nás pro-
dejním bestsellerem. Uvedli jsme na trh také zcela novou 
řadu High Protein jogurtů, nápojů a pudinků. Mají vysoký 
obsah vysoce hodnotných bílkovin a podařilo se nám u nich 
skloubit skvělou chuť a snížit obsah cukru. 

Naším nejžhavějším a nejnovějším počinem je, že se 
nám podařilo vytvořit unikátní smetanové dezerty pod svě-
toznámou zmrzlinářskou značkou Carte d´Or, kterou tímto 
Olma vzala i  do světa chlazených smetanových dezertů. 
Jedná se o  zcela výjimečný dezert s  dvojitým ochucením 
v neodolatelné chuťové harmonii všech hlavních složek, kte-
rými jsou zakysaná smetana smíchaná s dezertní složkou 
a nahoře překrytá druhým lahodným dezertním či ovocným  
ochucením. 

Naší snahou je vždy vyrobit co nejkvalitnější produkt 
s vysokými nutričními bene£ty pro zákazníka a s důrazem na 
vyváženou zdravou stravu. To vše ve spojení s výtečnou chutí. 
Někdy se říká, že zdravé věci nechutnají dobře, ale v případě 
výrobků z Olmy to neplatí. Vyzkoušejte třeba dezert Míša 
a můžete si bez výčitek zamlsat, protože je připraven z hory 
70 % toho nejlepšího tvarohu plného bílkovin, naopak není 
plný cukru, a přitom skvěle chutná. Nebo si dáte jogurt Flo-
rian Active+, nutriční skvost, který obsahuje miliardy pro-
biotických kultur, hodně bílkovin, méně tuku, vitamin D 
a  o  40 % méně cukru. Ochucený jahodou, mangem nebo 
borůvkou chutná výtečně, i když obsahuje nejméně cukru ze 
všech ovocných jogurtů na trhu, a to i bez použití sladidel. Při 
výrobě všech našich produktů přistupujeme s velkou pokorou 
k mléku jako zázračné surovině. Snažíme se ji šetrně zpra-
covat a přeměnit v  jedinečné, zdraví prospěšné produkty. 
Věříme, že to zákazníci jistě ocení, a můžu je ujistit, že ten nej-
lepší poměr ceny a hodnoty naleznou u každého z nich, ať už 
si vyberou cokoliv z širokého portfolia Olmy. Jako lídr na trhu 
čerstvého mléka, jogurtů či zakysaných výrobků přijímáme 
odpovědnost k zákazníkovi se vší vážností, a zvláště v této 
době napjatých rodinných rozpočtů, kdy potřeba zajištění 
zdravé výživy dostupné všem bude naším prioritním úkolem 
a cílem. Věřím, že významnou roli v tom sehrají opět léty pro-
věření matadoři a oblíbené značky, jako jsou jogurty Florian, 
Klasik, ale i produkty dětské řady Olmíků a v podstatě celá 
škála konzumních výrobků. Uděláme pro naše zákazníky 
maximum. Všem jim děkuji za dlouholetou podporu, všem 
našim zaměstnancům děkuji za jejich skvělou práci, bez které 
by ty úžasné mléčné výrobky nemohly vůbec spatřit světlo 
světa a nemohly by si na nich pochutnávat již 55 let miliony 
spokojených konzumentů, od našich babiček až po naše děti. 
 �
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Probiotické džusy: 
nový pohled  
na klasický  

nápoj oblíbený  
v každém věku

V Chr. Hansen se už 30 let věnujeme výzkumu a vývoji pro-
biotik. Jsme biotechnologická společnost a  díky inova-

cím se nám podařilo najít způsob, jak naše na světě nejlé-
pe zdokumentovaná probiotika aplikovat do velmi kyselého 
prostředí ovocných šťáv. V současné době nabízíme do těch-
to výrobků dva produkty – kmeny LGG® a L. CASEI 431® 
– oba s  vědecky doloženým pozitivním vlivem na imunitní  
systém.

Příležitost k inovacím

Podpora imunitního systému patří mezi priority mnoha 
spotřebitelů, a proto také výrobky, které lákají na zdravotní 
přínosy, jsou dnes na vzestupu. Společnost Chr. Hansen si 
v roce 2021 udělala průzkum mezi spotřebiteli napříč trhy po 
celém světě. Vyplývá z něj, že zákazníci stále více upřednost-
ňují výrobky obsahující probiotika před tradičními mléčnými 
výrobky.

Džusy a  ovocné šťávy, už tak bohaté na živiny, jsou 
ideální volbou, kam přidávat funkční ingredience, jako 
jsou probiotika. Zatím ale kategorie probiotických ovoc-
ných šťáv stále čeká na své objevení. Počet nových výrobků 
uvedených na trh v této kategorii za poslední roky nazna-
čuje, že probiotika se jako funkční ingredience zatím široce  
nevyužívají.

Džusy s  přídavkem kmenů LGG® a  L. CASEI 431® 
budou kromě široké škály vitaminů a  minerálních látek 
obsahovat také probiotika s  pozitivním vlivem na imu-
nitní systém, což by mohlo vzbudit zájem těch spotřebi-
telů, kteří se zajímají o své zdraví, ale doteď si ovocné džusy 
nekupovali.

Co je uvnitř, to se počítá

„Naše produktová řada NU-TRISH® se rozrostla o kul-
tury vhodné do ovocných džusů, takže spotřebitelé mají zase 
o možnost navíc, jak podpořit svůj imunitní systém a začlenit 
probiotika do svého každodenního jídelníčku,“ říká Anne-
-Claire Baiquis, Commercial Development Manager pro fer-
mentované nápoje.

„Naše kultury NU-TRISH® LGG® Juice a NU-TRISH® 
L. CASEI 431® Juice byly uzpůsobeny tak, aby v prostředí chla-
zených ovocných šťáv zachovávaly optimální pH a aby se počet 
probiotických bakterií udržel na požadované hodnotě v prů-
běhu celé doby trvanlivosti výrobku. V souvislosti s probiotic-
kými kulturami NU-TRISH® rádi říkáme, že co je uvnitř, to se 
počítá,“ pokračuje Anne-Claire Baiquis.

Probiotické džusy na regálech obchodů mohou vypadat 
stejně jako ostatní džusy, ale při podrobnějším prozkoumání 
zjistíme, že nabízejí jeden podstatný rozdíl, a  to množství 
živých bakterií a s tím i potenciální zdravotní přínosy opíra-
jící se o klinické studie.

Naši zákazníci mohou na své výrobky obsahující pro-
biotika upozornit několika způsoby. Pokud do své receptury 
zařadí prověřené probiotické kmeny LGG® a L. CASEI 431®, 
mohou na obal výrobků umístit logo těchto našich kmenů. 
Nebo mají možnost využít podporu našich aplikačních spe-
cialistů a nechat si přesně stanovit dostatečnou dávku bak-
terií, která ve výrobku přežije až do konce trvanlivosti. Dále 

F-DVS®  
CR-Buttery02
Pro intenzivní máslovou chuť mladých 
kontinentálních sýrů

Intenzivní máslové aroma
5 – 7x intenzivnější máslové 
aroma i při teplotě zrání 5 °C

Výrobek dříve na trhu
Rychlejší zrání a výraznější 
máslové aroma už za 2 – 4 týdny

Produktivita a udržitelnost
Méně vyhozených sýrů díky 
lepšímu plátkování a žádná tvorba 
nežádoucích ok

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.
Více informací najdete na www.chr-hansen.com nebo kontaktujte czinfo@chr-hansen.com.

jsme schopni jim pomoci komunikovat problematiku pro-
biotik směrem ke konečnému spotřebiteli. V roce 2021 jsme 
spustili vědeckou platformu týkající se probiotik, The Probio-
tics Institute™, která pomáhá objasnit, proč to, co je uvnitř 
výrobku, hraje tak zásadní roli.

Co může kmen LGG® nebo L. CASEI 431® 

vašemu výrobku nabídnout

Jak Lactobacillus rhamnosus, LGG®, na světě nejlépe 
zdokumentovaný probiotický kmen, tak Lactobacillus para-
casei subsp. casei, L. CASEI 431®, velmi dobře zdokumento-
vaný probiotický kmen, příznivě působí na imunitní systém. 
Toto tvrzení se opírá o výsledky klinických studií.

Doporučená denní dávka pro oba kmeny činí miliardu 
živých bakterií. Spotřebitel může jednoduše splnit tento 
limit konzumací už 100 ml džusu, který probiotické bakterie 
v dostatečném množství obsahuje.

Zákazníci, kteří se rozhodnou přijít na trh s probiotiky 
společnosti Chr. Hansen řady NU-TRISH®, se mohou těšit 
následujícím výhodám:

Pravidelná setkání pro získání inspirace a inovačních 
nápadů, jejichž cílem je seznámit vás s našimi zkušenostmi 
z  oboru a  s  nasbíranými poznatky o  spotřebitelích, aby-
chom vám usnadnili identi£kovat nové příležitosti a pomohli 
najít cestu, jak promítnout požadavky trhu do inovativních 
nabídek pro spotřebitele.

Aplikační podpora potřebná především k  tomu, aby 
naše produkty, na světě nejlépe zdokumentované probio-
tické kmeny, ve vašich výrobcích splňovaly de£nici skuteč-
ných probiotik.

Nástroje, které vám pomohou získat pro vaši značku 
na trhu důvěru a pomohou vám komunikovat problematiku 
probiotik – loga konkrétních probiotických kmenů na obale 
výrobku a  The Probiotics Institute™, odborná platforma 
týkající se probiotik.

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.
�



36 37
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
2

m a r k e t i n gn a b í d k y  /  i n f o r m a c e

KRÁLE VŠECH  
ŠPEKÁČKŮ

VYZKOUŠEJTE

NAŠE VÁZANÉ ŠPEKÁČKY VÁM ZAMOTAJÍ HLAVU

VYROBENO V RODINNÉ FIRMĚ S TRADICÍ OD ROKU 1933.

80%

NYNÍ
80 % MASA

BEZ
GLUTAMÁTŮ

VŠECHNY ŠPEKÁČKY 
JSOU BEZ LEPKU

Špekáčky extra
kód: 117  |  balení: 740 g

Špekáčky 
s medvědím česnekem
kód: 44  |  balení: 1,1 kg

Špekáčky extra – vázané
kód: 36  |  balení: 1,1 kg

Špekáčky pikant – vázané
kód: 84  |  balení: 1,1 kg

Špekáčky se sýrem
kód: 135  |  balení: 1,1 kg

VÁHALA a spol. s r.o., náměstí Míru 97, 753 66  Hustopeče nad Bečvou
www.vahala.cz,   VÁHALA a spol.

Jsme česká rodinná £rma a třetí generace, která £rmu VÁ-
HALA a spol. s r. o. vede. Slova mého dědečka a zakladate-

le £rmy Roberta Váhaly máme stále na paměti – pokud bude-
te dělat svou práci poctivě, nemusíte se o práci obávat. Často 
si na tato slova vzpomeneme, dávají nám sílu jít dál, hledat 
nové trhy a také budovat. Budování je slovo, které u nás nyní 
hodně rezonuje. Potřeba rozšířit výrobní prostory, reorga-
nizovat a  optimalizovat výrobní procesy nás dovedla k  vý-
stavbě nové haly o  rozloze cca 1300 m². Nyní již v  nových 
prostorách balíme, skladujeme a  expedujeme naše masné 
speciality. 

Velkou zásluhu na zdravém chodu firmy mají naši 
zaměstnanci. Chceme, aby se v  prostředí naší firmy cítili 
dobře, rádi se do práce vraceli a pomáhali nám tvořit hod-
noty. Snažíme se pro ně vytvářet příjemné pracovní prostředí 
se zázemím rodinné £rmy a je naší prioritou, aby byli spoko-
jení. Právě zaměstnanci jsou nedílnou součástí společnosti 
VÁHALA a spol. 

Kanceláře v designu řeznického řemesla

V prostorách určených pro administrativu, kterým sym-
bolicky stále říkáme „nové“, přestože jsme v nich již od roku 
1998, došlo k velkým změnám. 

Kanceláře jsme změnili k nepoznání, na místo zděných 
příček jsme zvolili bezrámové prosklené příčky MICRA od 
české rodinné £rmy LIKO-S. Vznikl tak prosvětlený, otevřený 
prostor, který oživila barva příček v červené korporátní barvě 

Vyrábíme srdcem i rukama
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TRADICE JIŽ OD ROKU 1933

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ, KTERÝCH SI VÁŽÍME

ŠŤAVNATÁ ŠUNKA 
NEJEN PRO NAŠE NEJMENŠÍ

LOUPACÍ PÁRKY, 
KTERÉ SI OBLÍBÍ 
CELÁ RODINA

NEJEN PRO N

BAMBINI ŠUNKA – NEJVYŠŠÍ JAKOSTI
• s vitamíny A, B, C, E
• obsahuje 92 % masa
• se sníženým 
 obsahem soli 1,8 %

BAMBINI PÁRKY

VÁHALA a spol. s r.o. • Náměstí Míru 97 • 753 66  Hustopeče nad Bečvou • www.vahala.cz

OBJEDNÁVKY VOLEJTE:
• pondělí – pátek 6.00 – 15.00 hod.
• lahůdky do 12.00 hod. 
• Zákazníky z Čech prosíme o nahlášení 
 objednávek vždy do 12.00 hod. 

• TEL.: 581 698 129 
• LINKA ZDARMA 800 183 465
• Objednávky můžete posílat také 
 na e-mail: objednavky@vahala.cz 
 nebo přes e-shop na www.vahala.cz.

Najdete nás
na Facebooku

podtrhující řeznický obor. Otevřený prosklený prostor nám 
umožňuje bližší kontakt s kolegyněmi a kolegy. Neuzaví-
ráme se do svých kanceláří, naopak několikrát za den se 
vidíme. Předávání informací a komunikace se výrazně zlep-
šila. Kdokoli přijde na návštěvu, je překvapen, jak úžasný 
prostor pro práci tady máme. 

Pro naše Bambini to nejlepší

V posledních měsících se věnujeme inovaci produktů, 
„očištění“ etiket o  zbytné látky, chceme přinést našemu 
zákazníkovi vždy něco navíc. 

Pro naše nejmenší zákazníky a také jejich rodiny máme 
připravenou vylepšenou řadu Bambini – šunku nejvyšší 
jakosti a Bambini párky. Surovina pro tyto výrobky je pečlivě 
tříděna z libových kusů vepřového masa. Šunka je obohacena 
o vitaminy A, B, C, E. Šunka i párky obsahují pouze 1,8 % soli. 

Co nás čeká v roce 2023?

Rok 2023 bude zřejmě plný očekávání, my však již nyní 
víme, že 6. dubna oslavíme 90 let od založení naší £rmy. Jak 
jsem již vzpomněla výše, v roce 1933 dal pevný základ £rmě 
pan Robert Váhala. 

Na závěr chci pozvat kolem jedoucí řidiče a cestovatele 
do naší prodejny, která se nachází vedle sídla £rmy, u hlavní 
silnice v Hustopečích nad Bečvou, na trase z Hranic do Valaš-
ského Meziříčí. Tato prodejna funguje na principu samoob-
služné prodejny. Do této prodejny vám pomůže najít cestu 
aplikace Waze, odkaz na prodejnu najdete také na Google 
Maps pod ikonou Váhalovy uzeniny, kde si můžete prohléd-
nout interiér prodejny. 

Mgr. Barbora Denková,
VÁHALA a spol. s r. o.

�
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V  rámci boje proti plýtvání nabízí zákazníkům bedýn-
ky, do nichž připravuje ovoce nebo zeleninu, které už 

nesplňují nejpřísnější kvalitativní standardy, přesto jsou 
stále nezávadné a  chutné. Pilotní projekt před více než 
půl rokem zavedlo Penny v  7 obchodech, nyní jej rozši-
řuje na více než 50 prodejnách po celé republice. Nejenže 
tak předchází plýtvání, ale zákazníci zakoupením tohoto 
ovoce a zeleniny významně ušetří. Bedýnka se dvěma kilo-
gramy ovoce a zeleniny stojí pouze 19,90 Kč. 

Penny dlouhodobě bojuje proti plýtvání, proto se roz-
hodlo zavést bedýnky na ovoce a zeleninu, čímž jen v průběhu 
pilotního projektu zachránilo přes 9 tun potravin. „Ovoce 
a zelenina patří mezi produkty, které mají krátkou dobu spo-
třeby a jsou náchylné k poškození. Na našich prodejnách kvalitu 
sledujeme neustále, u ovoce a zeleniny ji kontrolujeme průběžně 
každé dvě hodiny, protože vždy nabízíme našim zákazníkům tu 
nejvyšší kvalitu. Současně jsme řešili, co s ovocem a zeleninou, 
které už nesplňují nejpřísnější požadavky, ale které jsou nadále 
bez závad a chutné. Může se jednat například o kousky lehce 
ťuknuté nebo z roztržených balení po více kusech. Proto jsme 
připravili tento projekt, kdy do bedýnek připravujeme mix 
ovoce nebo zeleniny o váze 2 kg a nabízíme jej zákazníkům za 
19,90 Kč, tedy 9,95 Kč za kilogram,“ popisuje Petr Baudyš, 
vedoucí oddělení kvality, a  dodává: „Reakce zákazníků 
a zájem o  tyto produkty předčil naše očekávání. Například 
v Plzni nebo Hradci Králové zákazníci takto nakoupili přes dvě 
tuny ovoce a zeleniny. Všem, kteří této nabídky využili a využí-
vají, pak patří náš dík, protože nám tím pomáhají v boji proti  
plýtvání.“

V současné době mohou zákazníci bedýnky ovoce nebo 
zeleniny druhé jakosti v bedýnce o váze 2 kg za cenu 19,90 Kč 
nakoupit ve více než 50 obchodech po celé republice 
a postupně bude tato nabídka rozšiřována. 

V loňském roce Penny v rámci boje proti plýtvání rovněž 
spustilo projekt PENNY PRO ZOO. Na základě spolupráce 
se zoologickými zahradami po celé republice dodává zví-
řatům ovoce a zeleninu ze svých obchodů, které už zákaz-
níkům v rámci přísných požadavků na kvalitu nechce nabízet. 
Zaměstnanci vytřídí kusy ovoce a zeleniny nesplňující este-
tickou kvalitu nebo ty, které je potřeba zkonzumovat v co nej-
kratší době, přičemž toto ovoce a zelenina i nadále splňují 
všechny zdravotní normy a pro zvířata jsou zcela nezávadné. 
Tato podpora je pro zoologické zahrady významnou pomocí, 
protože zvířata díky ní dostávají kvalitní a zdravou stravu, 

která obohacuje jejich jídelníček. Celkově Penny od začátku 
projektu dodalo do 26 zoologických zahrad na 50 tun ovoce  
a zeleniny. 

www.penny.cz
�

Penny nabízí v boji proti plýtvání 
bedýnky s ovocem a zeleninou  

za zvýhodněnou cenu     Užijte si 
lahodnou chuť 
     kvalitního mléka

PEN_BONI_inz_Potr_revue_180x260_zrc.indd   1 11.08.2022   16:56
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Penny se rozhodlo ukázat, jak by vypadaly naše prodej-
ny potravin bez včel. Proto na jeden den odstranilo ze 

své prodejny v  Praze Uhříněvsi všechny produkty, které 
by nebylo možné vyrobit a které by si lidé nemohli kou-
pit, kdyby na světě nebyly včely. Na zákazníky tak čekal 
obchod, v  němž chybělo na šedesát procent nabízených 
produktů.

„Uvědomujeme si, jak zásadní dopad má naše činnost na 
životní prostředí. Využíváme přírodu k našemu životu, k našemu 
pohodlí a komfortu, a často si neuvědomujeme, jak důležité je se 
o ni starat, abychom nepřišli o to, co nám poskytuje. Celosvě-
tově je úbytek včel zásadní. Podle některých studií za posled-
ních 20 let celosvětově uhynulo přes 50 % včelstev. Vliv na to 
mají například změny klimatu, extrémní sucha nebo naduží-
vání chemikálií ve snaze o co nejvyšší zemědělské výnosy. Pova-
žujeme proto za důležité na tuto skutečnost upozorňovat. Jak 

opylují většinu! Některé plodiny by bez včel zcela zmizely, napří-
klad kakao, káva nebo vanilka. Bez včel by nám lidem hrozila 
reálná potravinová krize. I proto jsme se rozhodli upozornit na 
tento problém tímto unikátním způsobem, tedy odstraněním 
všech produktů, jejichž produkce je závislá na včelách.“ 

Prodejna Penny v Praze Uhříněvsi proto dne 13. čer-
vence 2022 přivítala zákazníky bez všech produktů, které 
by nebylo možné bez přispění včel vyrobit. Penny vyřadilo 
z nabídky nejen produkty, které obsahují med, ale také pro-
dukty, na jejichž produkci se včely podílí opylováním, nebo 
výrobky, které by v nabídce nebyly, protože tyto produkty 
obsahují. „Byla to doslova mravenčí práce. Nejprve jsme si 
stanovili určitou hranici, kdy už by daný výrobek nebylo možné 
vyrobit nebo jej vyrobit v daném složení či s danou chutí. Pak 
jsme procházeli složení tisíců produktů. Výsledkem bylo, že 
jsme vyřadili z naší nabídky pro tento den celkem 60 % našich 
výrobků! Nejde jen o ovoce nebo zeleninu či produkty obsahu-
jící med, ale i oleje, pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné 
výrobky, džemy, džusy a spoustu dalších produktů,“ popisuje 
přípravu akce Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality.

„Jsem rád za každou akci, která veřejnost upozorní na 
to, jak důležité jsou včely a jak nezbytná je pro náš každodenní 
život péče o ně. Jako včelař si velmi dobře uvědomuji přínos 
včel pro přírodu i ostatní druhy zvířat i rostlin. Jde to vyjádřit 
i čísly – 84 % druhů rostlin a 76 % potravinové výroby je závislé 
na opylování včelami. Stavy včelstev v České republice se poda-
řilo díky ekonomické podpoře státu i Evropské unie stabili-
zovat a v posledních letech i navyšovat. V současné době u nás 
máme přes 60 tisíc včelařů, kteří chovají téměř 700 tisíc včel-
stev. Pokud tato čísla srovnáme s dalšími evropskými zeměmi, 
patříme mezi nejzavčelenější země Evropy. Ministerstvo země-
dělství přispívá rozvoji včelařství národními dotacemi, loni to 
bylo více než 104 milionů korun. Další příspěvky jsou určeny 
na výuku i na včelařské spolky. Ke zlepšení podmínek produkce 
a prodeje včelařských produktů pomáhají i evropské peníze, 
v současnosti je to zhruba 65 milionů korun ročně. Dobrou 
zprávou je, že v rámci společné zemědělské politiky půjde na 
podporu včelařství z  evropských dotací téměř dvakrát více 
peněz než doposud, každoročně to bude zhruba 110 milionů 
korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). 

Význam včel pro celosvětovou produkci potravin je 
vyčíslen na 500 mld. eur, tedy takřka 13 bilionů korun. 
„Jedna věc je produkce potravin, druhou pak dopad na životní 
prostředí. Stačí si představit, jak by naše země a krajina vypa-
dala bez rostlin, na jejichž opylování se včely podílejí. Přirozeně 
by došlo k jejich úbytku a z krajiny by postupně mizely. Napří-
klad náš národní strom – lípa je plně závislá na opylování včel, 
a takových rostlin a stromů jsou desítky,“ upozorňuje Bohumil 

Penny: „Bez včel bychom přišli  
o 60 % potravin“

Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy, a Ing. Dalibor 
Titěra z Výzkumného ústavu včelařského dodává: „Vliv na 
stav a kvalitu včelstev mají především tři faktory, a to zmen-
šující se životní prostor, kdy ubývá zemědělské půdy a jejich 
přirozeného prostředí, dále pak klimatické změny a s nimi sou-
visející suchá období a v neposlední řadě pak používání pro-
středků pro zvýšení zemědělských výnosů, tedy lidově řečeno 
chemické přípravky, které pro toto používáme. Celkově dochází 
ve světě k úbytku včelstev, a to významně. Česká republika je 
národ včelařů a jakákoliv péče o včely pomáhá, ale jedná se 
o globální problém.“

Penny poskytuje domov dvěma milionům včel, a  to 
v celkem 58 úlech umístěných u centrály společnosti v Rado-
nicích a u centrálních skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad 
Bečvou a  Dobřanech. Použity jsou typizované úly, které 
používá většina včelařů v ČR. Jsou natřené červenohnědou 
lazurou a jako včelí matky byly vybrány včely Singer F1, které 
jsou zárukou mírnosti, nebodavosti, nerojivosti a dobré užit-
kovosti a jsou pro své vlastnosti vhodné i pro chov včelstev 
v centrech měst. V uplynulých dnech došlo ke stočení prvního 
letošního medu.

Penny Market s. r. o.
�

Z tiskové konference. Zleva: Daniel Titěra, Výzkumný ústav včelařství, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, Jens Krieger, 
generální ředitel Penny Market Česká republika, ředitel Botanické zahrady Bohumil Černý

bylo možné se přesvědčit v tento den na naší prodejně v Praze 
Uhříněvsi, podíl včel na produkci potravin je významný,“ říká 
Jens Krieger, generální ředitel Penny, a dodává: „Včely bez 
nás mohou žít, my bez nich ne. Jsou nejvýznamnějším opylo-
vačem. Jen díky včelám máme velké množství zeleniny a ovoce, 
ale i některé druhy ořechů, oleje a další produkty. Ze 100 druhů 
rostlin, které tvoří 90 % světové produkce potravin, jich včely 
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Společnost Mráz Agro, sídlící v jihočeské Blatné, v uply-
nulém roce nedaleko Jihlavy dokončila investici v hod-

notě 130 milionů korun a otevřela dveře jedinečné výroby 
nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Škrobárna Batelov 
je po škrobárně v  Červené Řečici u  Pelhřimova druhým 
podobným provozem v portfoliu této rodinné společnosti. 
Její potravinářská výroba se specializuje na výrobu škro-
bových derivátů, modi�kaci a  sušení velmi náročných, 
citlivých a  vysoce viskózních materiálů, a  to od škrobo-
vých suspensí po pekařské kvásky. „Defacto z  libovolné-
ho tekutého či kašovitého produktu jsme schopni vyrobit 
kvalitní suchý produkt, rychlorozpustný jak ve studené, 
tak teplé vodě při zachování či zlepšení jeho esenciálních 
vlastností. V současnosti mimo vlastního výrobního pro-
gramu realizujeme každý měsíc jednu až dvě zkoušky no-
vých produktů pro partnery z  řad nových zákazníků či 
zájemců o  sušení jejich vlastního produktu,“ říká Mgr. 
Vladimír Mráz, ředitel společnosti Mráz Agro, kterou 
v roce 1996 založil jeho otec, Vladimír Mráz starší. 

Mráz Agro – od krmiv k potravinářství

„Společnost Mráz Agro se již více než 25 let věnuje 
zpracování vedlejších potravinářských produktů a  krm-
ných surovin. Ke  škrobárenství a  výrobě potravinářských 
surovin se společnost dostala vlastně téměř náhodou. Vál-
cové sušárny Royal Gouda jsme využívali k výrobě speci�ckých 
krmných surovin. V roce 2004 jsme se kvůli rozšíření kapa-
city výroby rozhodli koupit škrobárnu a  sušárnu v  Červené 
Řečici na Pelhřimovsku, jejíž historie sahá až do roku 1903. 
Červenořečická škrobárna  sloužila od 50. do 90. let minu-
lého století jako Výzkumný ústav  československého škrobá-
renství a ve své době byla nejmoderněji vybaveným závodem 
modi�kace škrobů v České republice. K sušení modi�kované 

škrobové suspense využívala válce holandské společnosti Royal  
Gouda.“ 

„Ačkoliv hlavní činností společnosti byla i nadále výroba 
krmných surovin, postupem času jsme zjistili, že máme v rukou 
něco jedinečného. Odběratelé našich modi�kovaných škrobů, 
které jsme popravdě ani nijak aktivně nevyhledávali, ale spíš tak 
nějak zdědili společně se škrobárnou, se k nám neustále vraceli 
s tím, že naše produkty sice nejsou nejlevnější na trhu, jejich 
vlastnosti ve výsledných výrobcích jsou ale jedinečné.“ Že vál-
cové sušení není určené pouze historii, dokazuje i to, že na 
produktech zpracovaných právě touto technologií mají své 
receptury založené ti největší světoví výrobci cukrovinek a čo-
koládových nebo kakaových výrobků na světě. Chuť a vlast-
nosti takto zpracovaného produktu jsou zkrátka unikátní.

„Abychom mohli naši výrobu surovin pro potravinářství 
posunout na další úroveň, vyrábět produkty nejvyšší kvality, byla 
nutná vysoká investice do technologické přestavby,“ říká ře-
ditel společnosti Mgr. Vladimír Mráz. „Zvětšení historického 
provozu umístěného v centru obce bylo logicky vyhodnoceno 

Škrobárna Batelov 
produkuje víc než jen škrob

BUDOUCNOST 
VYCHÁZÍ Z MINULOSTIVYCHÁZÍ Z MINULOSTI

• Modifi kované škroby
• Instantní mouky

• Sušené kvásky
• Smluvní sušení

a další...

w w w . s k r o b a r n a b a t e l o v . c z
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jako dlouhodobě neudržitelné, zbývaly nám tedy dvě možnosti, 
buď postupně opustit trh, nebo vybudovat nový provoz, tzv. na 
zelené louce. Škrobárna a sušárna Batelov, ležící pouze 30 km 
od Červené Řečice, je 130milionovou investicí a vyvrcholením 
několikaleté práce nás a našich kolegů.“ 

Stavba v době koronavirové

„Po letech přípravných a projekčních činností jsme zahá-
jili stavební práce na nové škrobárně na počátku roku 2020. 
V té době jsme všichni vnímali zprávy o výskytu nemoci covid-19 
v Číně podobně jako mnohé před tím, viz ptačí chřipka, virus 
Zika a  další. Zkrátka jako něco ze zadních stránek novin 
a něco, co brzy přejde. Málokdo dokázal domyslet, jak moc 
nás všechny tato událost ovlivní,“ říká Vladimír Mráz mladší. 
„Mohu říct, že jsme si pomyslně v mnoha věcech sáhli na dno 
sil. Postavit škrobárenský podnik na zelené louce je jistě dost 
složité v běžném stavu, ale nyní jsme byli v situaci, kdy nám 
byli pod nohy házené nikoliv klacky, ale celé lesy. Technologie je 
založená na dodávkách ze zahraničí, šéfmontéři jsou občané 
Holandska nebo Rakouska. V  době, kdy stroje za desítky 
milionů korun byla na cestě do České republiky, kde na jejich 
instalaci čekali dva stotunové jeřáby, u nás propukla první vlna 
koronavirové epidemie a my nemohli dostat zahraniční šéf-
montéry do země. Aby toho nebylo málo, do otevřených střech 
výroby začalo vydatně pršet. Ještě týden zpátky byly zprávy plné 
pětisetletého sucha a najednou se vše změnilo lusknutím prstu. 
Člověk míní, příroda mění, ale přesto jsme nikdy tohoto inves-
tičního rozhodnutí nelitovali, a ačkoliv koronavirové problémy 
provázely stavbu i v jejím dalším průběhu, po prvotním šoku 
jsme se jak my, tak naši dodavatelé dokázali celkem rychle na 
nově vzniklou situaci adaptovat.“ 

O válcovém sušení

Válcové sušení, vyvinuté na počátku 20. století, se 
v  současnosti používá v  potravinářském, ale např. i  che-
mickém průmyslu k  sušení viskózních past, kaší, pyré, 

hustých kapalin a k výrobě dehydratovaných prášků a vloček. 
Mezi válcově sušené výrobky patří vařený nebo předželati-
novaný škrob, dětská výživa, mléčné výrobky, bramborové 
kaše, kaseináty, ovocná a zeleninová drť, suché polévkové 
směsi, maltodextriny, předvařené snídaňové cereálie, sušené 
kvásky a kvasnice, polyakrylamidy, benzoan sodný, propio- 
náty nebo acetáty. Obecně se válcové sušárny používají 
k získání porézního a snadno rehydratovatelného sušeného 
produktu, který je připraven k použití v nápojích, pečivu, 
obilovinách, mléčných potravinách a  chemických apli-
kacích. Tento typ sušení je vhodný pro viskózní produkty, 
a to jak v jejich přirozeném stavu, tak po zahuštění, a musí 
být sušeny ve formě velmi tenkých £lmů. Válcové sušičky 
jsou �exibilní a  vhodné pro výrobu většího, ale i  malého  
množství.

Technologie sušení v Batelově

Válcové sušení ve 21. století
Srdcem batelovské  škrobárny je moderní válcová 

sušárna dodaná společností  Andritz-Gouda. Cílem pro-
jektu od  počátku bylo mít možnost vyrábět co nejširší 

škálu produktů. „Věřím, že sami dnes ani nevíme, jaké produkty 
můžeme za několik let vyrábět. Musíme na to ale být připra-
veni.“ Dodaná sušárna je vybavena dvěma válci s povrchem 
z tvrdého chromu. Každý z nich je vybaven několika menšími 
nanášecími válci, tzv. aplikátory, které jsou průběžně zchla-
zovány a zajišťují  lepší hnětací účinek při sušení produktů 
s větší viskozitou. Oba velké válce lze zároveň oddělit tak, že 
stroj v Batelově umožňuje všechny varianty válcového sušení 
od dvou jednoválců sušících samostatně se zapojením apli-
kátorů až po jednoduchý dvouválec s nátokem doprostřed. 
Předtím, než se škrobová či jiná suspenze dostane k sušení, 
musí ale projít tzv. kuchyní. Příjem produktů na sušení se 
v Batelově realizuje dvěma cestami, buď tzv. mokrou, kdy je 
produkt přiváděn do reaktorů již v tekuté formě, či cestou 
suchou. V tom případě je materiál z big bagu (např. právě 
nativní škrob)  podle dané receptury nadávkován do jed-
noho z reaktorů, kde je mísen s vodou a dalšími chemickými 
látkami tak, aby bylo dosaženo cílené reakce. Suspense je 
v reaktorech neustále míchána a  také neustále monitoro-
vána. 

Potravinové suroviny pro profesionály

Instantní produkty pro okamžitý výsledek
Škrobárna Batelov navazuje na tradici českého škrobá-

renství na Vysočině. V Batelově se spojují zkušenosti našich 
předků s  těmi nejnovějšími poznatky v  oblasti  modifi-
kace škrobů a válcového sušení. Díky přísným standardům 
FSSC 22000 provoz splňuje ty nejnáročnější podmínky 
největších světových potravinářských firem. „Mezi  naše 
zákazníky patří malí pekaři či cukráři, největší světové potra-
vinářské skupiny nebo například nemocnice. Válcové sušení 
nabízí potravinářským podnikům možnosti  experimentace 
s  chutěmi  v  dokonale odladěných podmínkách, které vzni-
kaly za účasti předních českých odborníků ve škrobárenství 
a Vysoké školy chemicko-technologické. Novou výrobní tech-
nologií ve Škrobárně Batelov bychom rádi rozšířili řadu 
výrobků, které mají v Čechách dlouhou tradici,“ říká ředitel  
společnosti. 

Maltodextriny, sladidla  
a glukózové sirupy

V  současné době společnost produkuje brambo-
rové maltodextriny v rozpětí DE 5-20. Maltodextriny Mráz 
Agro nacházejí uplatnění při výrobě cukrovinek a  čoko-
ládových směsí. Mezi významné vlastnosti patří použití 

maltodextrinů jako náhrady části tuku, při výrobě krémů 
v  cukrářských výrobách. Zde slouží pro odlehčení krémů 
a  k  redukci příjmu tuků různého typu. Sušený glukózový 
sirup o  DE 25-30, který nabízí společnost Mráz Agro, je 
směs sacharidů získaná enzymatickou úpravou (hydrolýzou) 
bramborového škrobu. Používá se jako potravinářské zahuš-
ťovadlo, nosič práškových směsí, zvyšuje viskozitu systémů 
na bázi vody, používá se jako plnivo a zahušťovadlo tuko-
vých bází, podporuje emulgaci tuků. Zabraňuje rekrysta-
lizaci cukru v  bonbónech a  želé. Prášek dodává elasticitu 
a udržuje v konzistenci jemné sladké přípravky. Sušený glu-
kózový sirup zlepšuje trvanlivost výrobků, zvláčňuje krémy 
a zabraňuje vysychání potahovacích hmot. Používá se např. 
pro doladění struktury a sladkosti zmrzliny či jako potravi-
nový doplněk. Produktové portfolio maltodextrinů a sladidel 
Mráz Agro slouží již mnoho let také např. jako základní sta-
vební kámen pro výrobu iontových nápojů pro sportovce 
a těžce pracující, pro zajištění okamžitě využitelné energie 
z lehce stravitelného zdroje. Z důvodu štěpení maltodextrinu 
až v tenkém střevě dochází k prodloužení přísunu energie 
pozvolným tempem, což je pro zatížený organismus velmi 
žádoucí. 

Sušené kvásky – 
to nejlepší pro vaše pečivo

Sušené kvásky z  Batelova jsou zcela přírodní a  díky 
použité výrobní technologii mají nezaměnitelné kváskové 
aroma. Zákazníkům nabízíme široký sortiment sušených 
kvásků od klasických až po BIO kvalitu. Naše kvásky mají 
dlouhou trvanlivost, jsou nákladově efektivní, umožňují opti-
malizovat kvalitu výrobního procesu a nabízí dokonalou roz-
pustnost v teplé i studené vodě. Kvásky z Batelova dodávají 
pečivu dokonalou chuť a vůni a výsledné pečivo vydrží déle 
čerstvé. Mezi nejpopulárnější produkty z Batelova patří žitné, 
pšeničné, ječné nebo špaldové kvásky. Sušené kvásky se pou-
žívají jak při tradičním ručním pečení, tak v průmyslových 
pekárnách či jako esenciální součást pekařských směsí a pre-
mixů. 



48 49
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
2

m a r k e t i n g m a r k e t i n g

Dne 2. srpna 2022 navštívila naše redakce novou 
a jedinečnou výrobní jednotku – Škrobárnu Batelov 
na Vysočině. Je to nový subjekt, který navazuje na sta-
letou tradici výroby škrobu v tomto regionu a velmi 
důstojně na ni navazuje. Objevili jsme moderní provoz 
evropských a světových parametrů, s vysokou mírou 
produktivity práce a zejména výroby produktů s neza-
měnitelnou užitnou hodnotou pro využití v potravi-
nářství, ale i dalších oborech výrobní činnosti. Nejde 
o velkoobjemovou výrobu, ale o produkci speciální 
a  konkrétně zaměřenou na specifické požadavky 
odběratelů, kteří využívají modi�kované obilné pro-
dukty. Nová škrobárna umí vyrobit produkt na míru 
podle přání zákazníka i ve velmi malých objemech. 
Srdcem provozu škrobárny je holandská moderní 
válcová sušárna Andritz-Gouda. Interiér provozu 
je nesmírně čistý a pečlivě udržovaný, stejně tak je 
ve vzorném stavu nová výrobní hala, skladové pro-
story a venkovní areál. Navštívili jsme vzorně vedený 
podnik a hrdost ředitele společnosti Mráz Agro se pře-
nesla i na nás. V této nesmírně těžké době vybudovat 
tuto skvělou kapacitu považujeme za skvělý husarský 
kousek a k tomuto počinu blahopřejeme. 

Ing. František Kruntorád, CSc.

�

Instantní mouky z Batelova

Zatímco většina běžných instantních mouk na trhu 
vzniká tzv. extruzí, instantní mouky z  Batelova vznikají 
formou želatinace. Mouka je v  turbo-mixéru smíchána 
s vodou a vzniklá suspense je lineárně nanášena na jednovál-
cové sušárny. Variabilním dávkováním mezi nanášecí válečky 
je tato suspense aplikována na velkoobjemové válce přede-
hřáté na teplotu 110–130 °C. Zatímco voda se během rotace 
na válci z materiálu vysuší, mouka se na válcích předvaří 
a získá požadované instantní vlastnosti. Na konci procesu 
je z pochromovaných válců seškrábnuta ve formě suchého 
filmu, který se následně rozemele a  před balením projde 
skrze výkonný prosévací mlýn a síto, jehož velikost závisí na 
požadavku zákazníka. Výsledný produkt touto úpravou získá 
vlastnost rychlého rozpouštění jak ve studené, tak teplé vodě. 
Celý proces je k produktu mimořádně citlivý a nabízí vysokou 
variabilitu. Díky této úpravě mají instantní mouky z Batelova 
výrazně vyšší absorpční vlastnosti a oproti extrudovaným 
instantním produktům mohou díky sníženému dávkování 
přinést úsporu v jejich spotřebě, při zachování požadovaných 
vlastností. V současné době produkujeme zejména instantní 
pšeničné, kukuřičné a rýžové mouky. 

Předželatizované škrobové deriváty

Předželatinace dává nativním a  stabilizovaným 
škrobům schopnost snadného rozpouštění ve studených 
kapalinách, což eliminuje nutnost škrob předvařovat nebo 
předehřívat. Předželatinované škroby si zachovávají vět-
šinu funkčních vlastností a  viskozity původních škrobů 
a jsou široce užívány v potravinách, léčivech, ale i v dalších 

odvětvích, jako je těžební průmysl, stavebnictví nebo tex-
tilní průmysl. Pro cukrářský a pekařský průmysl Škrobárna 
Batelov nabízí termicky modi£kované patřící do kategorie 
škrobů bez E čísla. Tato kategorie produktů se dělí podle 
vstupní suroviny, a to v základu na škroby pšeničné, kuku-
řičné a bramborové, které nachází velké uplatnění při výrobě 
směsí pro přípravu cukrářských krémů, vylepšují strukturu 
třeného těsta nebo slouží jako vazný prostředek pro bezlep-
kové výrobky. 

Experimentujte s chutí!

I váš produkt může být instantní
Část výrobní kapacity v Batelově je určena pro vývoj 

a  zkoušky nových  produktů. V  možnostech válcových 
sušáren společnosti Mráz Agro je usušit téměř jakékoliv 
tekuté látky, včetně vysoce viskózních, až kašovitých. Mož-
nost úpravy teplot při sušení nám umožňuje sušit i při níz-
kých teplotách a díky tomu se vyhnout poškození teplotně 
senzitivních surovin, zachovat vitaminy a zabránit poško-
zení bílkovin. Produkty vhodné k sušení na válcových sušár-
nách najdeme i v oblasti „baby food“, kde se jedná o dětské 
příkrmy založené na cereáliích (kaše) nebo ovoci (přesní-
dávky), ale i v oblastech, jako jsou mléčné výrobky, živočišné 
proteiny, drinky založené na cereáliích, ovocné šťávy nebo 
polévky. 

Škrobárna v Batelově je schopná produkovat až 1 500 t  
instantních škrobů či jiných sušených produktů ročně. 
„Naši produkci ale nelze srovnávat s klasickou škrobárenskou 
výrobou,“ říká Mgr. Vladimír Mráz. „Modi�kace a úprava 
vlastností vstupních materiálů probíhá odlišným způsobem. 
Některé produkty vyžadují velmi citlivé zacházení, a to kvůli 
požadavkům na cílovou chuť či barvu. U většiny produktů se 
pohybujeme produkčně zhruba na 180–220 kg/h. U těch slo-
žitějších produktů pak klesá rychlost výroby na k 80 kg/h. Pro 
jednoho zahraničního zákazníka vyrábíme ale produkt, jehož 
výroba je tak náročná, že i při maximálním vytížení je kapacita 
linky na 20 kg/h. V tomto případě se ale jedná o velmi náročný 
a vysoce viskózní produkt – CMC (karboxy-methyl-celulóza) 
upravená za pomoci kyseliny citronové.“

Cíle a vize Škrobárny Batelov

„Naším  cílem není konkurovat současným škrobár-
nám, myslím, že na to v Čechách ani není místo,“ říká Mgr. 
Vladimír Mráz.  „Naopak jsem rád, že s  okolními  škrobár-
nami udržujeme velmi dobré vztahy a úzce s nimi spolupra-
cujeme. Domnívám se, že náš provoz je příležitostí i pro ně, 

jak s  využitím  našich technologií dosáhnout na nové trhy. 
Naše dveře jsou otevřené  nejen jim, ale i  dalším zájem-
cům o  spolupráci. Na jedné straně je naší  nevýhodou, že 
si před samotnou modifikací nevyrábíme vlastní škrob,  na 
straně druhé díky tomu ale nejsme omezeni nutností vyrábět 
pouze např. pšeničné nebo bramborové modi�kované škroby. 
Jsme schopni rychle, efektivně a hygienicky zpracovat širokou 
škálu produktů, která v principu není ani omezena potravi-
nářstvím. Naší snahou je dlouhodobě produkovat výrobky 
s vysokou přidanou hodnotou, založenou na tuzemských suro-
vinách. Desítky tun našich sušených produktů jsou vyváženy 
do celé Evropy, kde uspokojují chutě těch nejnáročnějších  
zákazníků.“

Z historie škrobárenství  
v Červené Řečici a Batelově

Škrobárna v Červené Řečici nedaleko Pelhřimova byla 
založena v roce 1903 a náležela k velkostatku pražského arci-
biskupa na místě zrušeného pivovaru. Na svém počátku se 
škrobárna zaměřila na zpracování brambor z  arcibiskup-
ského velkostatku Červená Řečice. V  roce 1954 byla roz-
šířena o prototypovou a vývojovou dílnu, která je součástí 
škrobárny dodnes. Od roku 1965 se stává škrobárenství 
samostatným oborem v oblasti potravinářského průmyslu 
a v roce 1978 vznikl realizační a vývojový závod, Škrobárna 
Červená Řečice. V období 70. a 80. let řešila škrobárna státní 
výzkumný úkol „Modi£kace škrobů“. Na podporu zdárného 
vyřešení úkolu bylo rozhodnuto přestavět škrobárnu na vzo-
rovou výrobnu tehdy nových produktů – modifikovaných 
škrobů. Díky svému významnému postavení na trhu se škro-
bárna stala předním dodavatelem pro potravinářské, farma-
ceutické a technické podniky. V rámci výzkumných úkolů se 
do spolupráce se škrobárnou zapojili přední odborníci z celé 
republiky i  zahraničí. Od roku 1992 byla Škrobárna Čer-
vená Řečice ve vlastnictví místního papírenského podniku 
CEREPA a. s., který ji v roce 2002 prodal společnosti pana 
Vladimíra Mráze, jenž v té době stejnou technologii využíval 
k sušení použitých pivovarských kvasnic k další výrobě potra-
vinářských a krmných doplňků, ze kterých mnozí z nás znají 
např. vitaminový doplněk Pangamin. V roce 2004 se po trans-
formaci původních činností fyzické osoby p. Vladimíra Mráze 
stala škrobárna součástí nově vzniklé zemědělsko-potravi-
nářské skupiny Mráz Agro CZ. Závod Červená Řečice se 
tak stal první škrobárnou v portfoliu společnosti. V sušárně 
se postupně vyráběly termicky modi£kované škroby, potra-
vinářské i  technické maltodextriny. Od připojení sklado-
vacího areálu v roce 2018 slouží Červená Řečice také jako 
hlavní sklad společnosti. Kvůli navyšování výroby a nuceným 

investicím do modernizace provozu bylo ale již v roce 2016 
vedením společnosti rozhodnuto o výstavbě nového závodu 
v Batelově.

A na závěr slova ředitele společnosti  
Mgr. Vladimíra Mráze:

„Není náhodou, že největšími uživateli strojů, kterými 
disponuje nová batelovská škrobárna, jsou ta největší potravi-
nářská jména světa. Batelovští odborníci jsou schopni vyvinout 
jak řešení přímo na míru na základě již hotových produktů, 
tak konzultovat  a  případně i  uskutečnit zkušební sušení 
vámi vybraného i  dodaného  materiálu. A  to již od malých 
zkušebních šarží na laboratorní válcové sušárně, za přítom-
nosti  vašich  technologických odborníků. Mottem naší nové 
škrobárny je fakt, že budoucnost vychází z minulosti. Budeme 
velice rádi, když nám svými požadavky a vaší spoluprací pomů-
žete zmiňovanou budoucnost tvořit. Další produkt usušený na 
moderních válcových sušárnách může být třeba ten váš.“

Redakce
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Mlékárna v Polné  

Ing. MILOŠ KVASNIČKA, 
jednatel společnosti  

Mlékárna Polná spol. s r. o.

Mlékárna v Polné byla založena jako součást Rolnického 
a pasteveckého družstva v Přibyslavi v roce 1938. Ob-

jekt této mlékárny byl později včleněn do provozu Amylon, 
dnes už je vše zbourané a připravují se parcely pro novou vý-
stavbu.

V budovatelském poválečném nadšení se v roce 1948 
představenstvo družstva rozhodlo vystavět novou moderní 
mlékárnu v prostorách za nádražím, na místě fotbalového 
hřiště. V  létě roku 1951 zahájila nová mlékárna provoz. 
Hlavní výrobní náplní se stala výroba sýru čedar, sýru ementál, 

Posázavského sýra s bílou plísní na povrchu, sýru Camembert 
a sýru de Brie. V této době se vyrábělo i máslo, tvaroh, kasein 
a ve velkém se zpracovávala syrovátka na výrobu mléčného 
cukru. Kolem celé mlékárny v Polné a na parcelách u rybníka 
Pekla pěstovala Pribina červený i černý rybíz, švestky, hrušně 
a jabloně, neboť ovocné příchutě si vyráběla mlékárna sama. 

V roce 1952 byla mlékárna znárodněna. V tomto období 
činil denní příjem mléka 17 000 litrů.

Roku 1960, v rámci vytváření nových územně správ-
ních celků, byla mlékárna včleněna do národního podniku 
Lacrum Brno, závod Jihlava.

V  sedmdesátých letech činil denní příjem mléka cca  
30 tis. litrů. Bylo započato s  výrobou bílých sýrů Akawi 
a  Istambuli, určených pro export do arabských zemí, pro 
domácí trh byl určen Balkánský sýr.

V polovině osmdesátých let minulého století se snížil 
objem exportních sýrů a bylo nutno změnit výrobní orien-
taci mlékárny. Začalo se s výrobou Selského sýra s kmínem, 
Tylžského sýra pro tavírenské účely, eidamských sýrů včetně 
uzených a pařených sýrů.

Devadesátá léta dvacátého století přinesla mlékárně 
řadu důležitých změn. Rozpad n. p. Lacrum Brno a několik 
kol nepovedené privatizace ohrozilo mlékárnu v samé pod-
statě existence. Ve velmi kritickém, pro mlékárenský sektor, 
roce 1998 kupuje mlékárnu od FNM společnost Mlékárna 
Polná spol. s  r. o. Tím počíná novodobá historie mlékár- 
ny.

Stabilizace výroby, ujasnění výrobního sortimentu 
a v dalším období příprava mlékárny na splnění podmínek 
vstupu ČR do EU byly úkoly, jejichž náročnost prověřila živo-
taschopnost mlékárny.

Mlékárna Polná spol. s r. o. splnila podmínky EU a byla 
certi£kována (2004 – CZ718ES) s možností dodávek zboží 

Sýry  z   PolnéSýry  z   Polné
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do všech zemí EU a uplatnění dotací EU při vývozu výrobků 
do třetích zemí. K tomu nemalou měrou přispěli i dodava-
telé základní suroviny, mléka. Modernizace závodu nebyla 
ukončena datem certi£kace, ale pokračuje s nezmenšenou 
intenzitou.

Mlékárna Polná spol. s r. o. v r. 2009 snížila denní nákup 
mléka oproti r. 2008 z cca 53 000 l na cca 30 000 l denně 
(především z důvodu prudkého poklesu cen eidamských sýrů 
a smetany). Od této doby výkup mléka roste přirozeně tak, 
jak rostou dodavatelé mléka. Při zvýšených potřebách mléka 
nakupuje společnost mléko z volného trhu.

Základní výrobní sortiment:
�  Sýry pařené – Koliba, Jadel, Polenská stuha
�  Bílé sýry – Balkánský sýr, sýr Akawi 
�   Speciality – sýr Zlatá Praha, sýr italského typu Maskar 

z Polné, vysokotučná zakysaná smetana (Creme fraiche)
�  Minimum eidamských sýrů

Společnost produkuje privátní značky:
�   AQ Balkánský sýr 180 g pro prodejny Albert super-

market a Albert Hypermarket společnosti AHOLD CZ
�   Ranko Balkánský sýr 180 g pro prodejny Jednota spo-

lečnosti COOP, od 27. 6. 2013 pod názvem COOP 
Dobré jistoty 

Je držitelem značky Klasa na výrobky Balkánský sýr, 
Zlatá Praha, Koliba a Jadel. 

V r. 2016 společnost ukončila výrobu biovýrobků.
V r. 2010 byla společnost certi£kována na systém IFS 

a BRC. V dalších letech společnost úspěšně plnila podmínky 
recertifikace. Pro potřeby certifikace byl ve společnosti 

vytvořen Systém managementu kvality a bezpečnosti potravin 
(SMQBP), který je pravidelně revidován. Bylo vytvořeno 
vedení SMQBP a tři týmy interních auditorů.

Pravidelně úspěšně provádí audit KVS na HACCP. 
Snahou všech zaměstnanců je vyrábět sýry, které budou 

vždy splňovat vysoké požadavky na kvalitu a  bezpečnost 
potravin, k plné spokojenosti zákazníků.

Vzhledem k tomu, že r. 2015 až 2019 byly pro společ-
nost celkem úspěšné, mohlo se přistoupit k realizaci mnoha 
odkládaných projektů: nová udírna, nová odstředivka mléka, 
myčka forem a nová balicí linka sýrů. 

V červnu 2016 společnost oslavila 20 let trvání Mlé-
kárny Polná spol. s r. o.

Někomu se to může zdát málo, vždyť 20 let není žádná 
historie. Ten, kdo někdy podnikal, ví, jaký je to kolotoč od 
konce měsíce do dalšího konce, od dobrého nápadu k jeho 
realizaci, tak si myslím, že řekne něco jako: „No vida, jak jsou 
tam šikovní.“

Malá úvaha na závěr 

Jakmile se podnikání rozšíří o zaměstnance, pak teprve 
se z  podnikavého člověka stává podnikatel. Na dobrých 
lidech kolem něj pak záleží celkový úspěch podnikání. Pod-
nikatel sice udává směr a tempo, ale bez dobrých lidí kolem 
sebe by nedokázal realizovat velké nápady a podnik by nebyl 
životaschopný. Toho jsem si vědom a snažíme se s manželkou 
vytvářet podmínky pro další generaci mlékařů v Polné.

Mléku zdar a sýrům zvláště.
 �

Fotoreportáž z výroby
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Pan Pavel Záblocký a paní Irena Tůmová vlastní malebné 
řemeslné pekařství U Pavla umístěné na náměstí v Hrani-

cích na Moravě s velmi pěknou prodejnou.
V  prodejně nabízí majitelé svým zákazníkům chléb, 

běžné i jemné pečivo a doplňkový sortiment převážně vyro-
bený ve vlastní řemeslné pekárně. 

Technologii do pekárny dodala £rma PEKASS s. r. o. 
a majitelé pekárny jsou se zařízením velmi spokojeni. Díky 
tomu si zákazníci pochvalují kvalitu pekařských výrobků. 
Velký úspěch mezi zákazníky má Pavlův chléb označený 
logem PP v gramážích 2000 g, 1100 g, 750 g, 500 g a 330 g. 
Tuto hmotnostní variabilitu zákazníci velmi oceňují, a navíc 
je tak předcházeno plýtvání chlebem. Dalším zajímavým sor-
timentem jsou tvarohové koláče s borůvkami, sladké loupáky, 
rohlíky Mamma Mia s vitamíny, croissanty a záviny. 

Záměr vybudovat řemeslnou pekárnu v centru města 
a využít profesní zdatnost a zkušenosti pana Pavla Záblockého, 

letitého erudovaného pekaře, a  paní Ireny Tůmové, jeho 
životní partnerky s praxí v provozu velké pekárny, se podařil 
realizovat v roce 2022 a v květnu bylo pekařství s prodejnou 
otevřeno pod názvem Pekařství u Pavla. Velmi sympatickou 
ideou majitelů pekárny je nejen uspokojit zájmy zákazníků, 
ale dbát na šetrné technologické postupy výroby bez zbytných 
přidaných látek a konzervantů. Tento záměr se daří a v tomto 
trendu se neustále pokračuje. Vývoj nových výrobků je pro 
pana Záblockého koníčkem. 

Podle vyjádření paní Tůmové je radostí obsluhovat 
zákazníky, kteří jsou s  výrobky spokojeni a  rádi se vrací. 
Začátky nebyly lehké, zákazníci si napřed museli novou 
pekárnu najít. Nejvíce zákazníků chodí ráno, kdy se vypéká 
chléb a voní na celé náměstí. Zákazníci říkají „Přivedla nás 
sem vůně“. 

PEKASS s. r. o.
�

Pekařství U Pavla v Hranicích

PROJEKTY STROJE LINKY PŘÍSLUŠENSTVÍ REPASE SERVIS www.pekass.cz

Výroba kvasu

Kynutí Pečení

Hnětení DěleníDělení

Vybavení řemeslných pekáren od A do Z
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České domácnosti kupují především klasický chléb  
(95 %) a bílé rohlíky (91 %), více než polovina (56 %) 

si pochutnává také na bagetách nebo ciabattách a nece-
lá polovina (44 %) si dopřává i méně tradiční druhy peči-
va. Pšenice, žito a další obiloviny jsou součástí našeho jí-
delníčku od nepaměti, i když dříve sloužily jen k přípravě 
kaší a placek. K nim později přibyl chléb, který se stal zá-
kladem stravy, ale také nádobím a příborem. Pečivo z bílé 
mouky přišlo na řadu až mnohem později a představovalo 
luxusní zboží. Přestože konzumaci pekařských výrobků 
ovlivňují různé trendy, pečivo i chléb si stále udržují v na-
šem stravování své pevné místo.  

„Spousta lidí zazname-
nala pochybnosti o pečivu. Neo-
právněně. Strašit nás může jen 
nevhodný jídelníček, který roz-
hodně není daný přítomností 
či nepřítomností pečiva. Díky 
nepřebernému množství druhů 
můžeme pečivo zařadit do jídel-
níčku tak, aby odpovídalo nejen 
potřebám každého z  nás, ale 
také aktuálním výživovým dopo-
ručením. Pečivo je potravina 
velice variabilní a užitečná. Patří 
mezi sacharidové potraviny, které by v našem jídelníčku měly 
tvořit přibližně polovinu z celkového příjmu energie. Výborně 
poslouží tam, kde není možnost nebo čas, případně schopnost 
uvařit si teplé jídlo – těstoviny, brambory ani rýže, které rovněž 
patří mezi sacharidové potraviny, se na rozdíl od pečiva obvykle 
nedají bez tepelné úpravy jíst. Pečivo tedy najde největší uplat-
nění v případě studených velkých jídel a zejména svačin,“ říká 
nutriční terapeutka Věra Boháčová.

V  současné době umožňují pekařské výrobky, kam 
řadíme chléb a pečivo, výběr z několika různých kategorií – 
od velmi populárního bílého pečiva, které je také označováno 
jako pšeničné, přes žitné, pšenično-žitné, celozrnné a více-
zrnné výrobky až po různé druhy s  přidáním kvasu nebo 
kvásku. Zároveň se nemusíme spokojit se standardními tvary 
výrobků, jako jsou bagety, kaiserky a chleby, ale můžete si 
dopřát i různé rustikální (tradiční venkovský vzhled) nebo 
řemeslné (například dřevorubecký chlebík, dřevorubecká 
bageta nebo ciabatta s rajčaty) druhy pečiva, jejichž lákavý 
vzhled doprovází vynikající chuť i složení. Do pečiva se také 
přidávají různé netradiční suroviny jako olivy, sušená rajčata 
a jiné, které dělají výrobek chuťově jedinečný a jeho konzu-
maci proměňují ve výjimečný zážitek. Dalšími druhy pečiva, 
slaného nebo sladkého, jsou croissanty, různé plněné taš-
tičky, donuty a spousta dalších. 

„Standardní bílé pečivo má 
nižší trvanlivost (ve smyslu čerst- 
vosti) – optimální je konzumace 
do 4 hodin od vyndání z pece, aby 
si zákazník vychutnal křupavost 
a čerstvost. S narůstajícím časem 
pak zgumovatí a později ztvrdne. 
Při správném uchovávání se 
ale dá konzumovat i  druhý den 
(zpravidla do 24 hodin). Kva-
sové a žitné výrobky jsou schopné 
pojmout více vody a  díky tomu 
vydrží čerstvé delší dobu. Mohou 

sice ztratit svou křupavost (po 4–18 hodinách), nicméně při 
správném uchovávání vydrží i  několik dní. Příkladem jsou 
chleby, které vydrží mnohem déle než standardní bílé pečivo,“ 
vysvětluje vedoucí výroby pečiva Jakub Boháč.

Pokud jde o čerstvost pečiva, můžeme ji rozdělit na dva 
typy. Široká škála sortimentu v  jednotlivých obchodech je 
zastoupena jak čerstvým pečivem, tak pečivem čerstvě dope-
čeným. Čerstvé pečivo urazí poměrně dlouhou cestu z pece 
v pekárně na regál v obchodě, a tak svou původní čerstvost 
ztrácí. Naopak čerstvě dopečené pečivo je přemístěno z pece 
na regál okamžitě po dopečení, proto je vždy čerstvé, voňavé 
a často ještě teplé. Díky pravidelným rozpekům podle aktuál- 
ní spotřeby v dané prodejně je navíc i šetrnější k životnímu 
prostředí – prodejce může rozpékat jen takové množství, 
které prodá, a zbytečně se neplýtvá jídlem. 

Většina čerstvého pečiva by měla být křupavá, což se 
dá zjistit ohmatem a stlačením. Okamžitě poznáme, jestli je 
pečivo čerstvě upečené, nebo dobře rozpečené – stačí lehký 
stisk, po kterém nesmí zůstat na kůrce žádný otlak. Pokud 
je pečivo při stisku tvrdé a  nevrátí se zpět do původního 
tvaru, jedná se o starší pečivo nebo také o příliš vysušené 
pečivo v důsledku špatného pečení. Naopak gumové cho-
vání při stisku znamená, že je pečivo nedopečené. Teoreticky 
je jedno, jestli se pečivo upeče v pekárně, nebo v obchodě, 
v obou případech má stejné vlastnosti – rozdíly určuje složení 
výrobku a doba od jeho vyndání z pece. U dopékaného pečiva 
by v podstatě nemělo hrozit, že narazíme na staré, protože se 
dopéká pravidelně podle spotřeby na regálu. Díky tomu se 
můžeme setkat s ještě teplým pečivem, které bylo právě roz-
pečené – takové nesmíme uzavřít do sáčku, jinak se zapaří 
a  zgumovatí. Sáček necháme chvíli otevřený, aby pečivo 
vychladlo na okolní teplotu, a teprve pak ho můžete uzavřít, 
aby pro změnu neztvrdlo. V případě čerstvého pečiva prak-
ticky můžeme v prodejnách narazit na staré a tvrdé, zejména 
ve večerních hodinách, kdy od jeho vyndání z pece uplynula 
již dlouhá doba. 

Pečivo jako základ
aneb svačiny pro každou příležitost

   Zdravá semínka        Bohatá na vlákninu 

PRAVÁ KORNBAGETA®
CHUTNÁ BÁJEČNĚ
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Pokud si chceme dát zakoupené pečivo až druhý den 
k snídani, dost záleží na jeho uskladnění. V první řadě musí 
být pečivo vychladlé na pokojovou teplotu a pak ho můžeme 
uskladnit podobně, jako to dělávaly naše babičky – zabalit 
do utěrky a dát do nádoby. Ta by měla být uzavřená s malou 
možností odvětrávání, aby mohla vlhkost odejít z prostoru 
postupně a zamezilo se vzniku plísní. Dají se použít dřevěné 
chlebníky, ale i různé hrnce nebo uzavřené kredence (malé 
skříňky). Tímto způsobem se omezí přístup vzduchu a vysu-
šování pečiva, přitom vlhkost bude pomalu procházet ven 
– pečivo bude stále čerstvé a vydrží i několik dní měkké (ne 
křupavé). Pečivo se může jednoduše uchovávat i v pytlíku, 
látkovém, papírovém nebo mikrotenovém. Látka má větší 
průchodnost vzduchu, takže pečivo může mít kratší dobu 
čerstvosti (pokud se neuzavře ještě do nádoby nebo menšího 
prostoru). Papírový sáček je lepším řešením, protože část 
vlhkosti absorbuje papír, což je z pohledu čerstvosti výhoda. 
Mikrotenové sáčky způsobují po úplném uzavření zapaření 
a zgumovatění výrobku, proto je nezavazujeme, ale necháme 
malý otvor pro odvod vlhkosti.

Pokud víme, že zakoupené pečivo nesníme do druhého 
dne, můžeme ho i doma zamrazit pro pozdější konzumaci. 
Ale pozor pak při jeho rozmrazování na vzduchu, kde se vysu-
šuje – volně uložené na vzduchu ve většině případů ztvrdne 
a nebude příliš chutné. Doma zmrazené pečivo je proto nej-
lepší oživit v troubě. Malé výrobky není třeba rozmrazovat, 
můžeme je rovnou rozpékat na 170–210 °C, ideálně s párou. 
Stačí jen 2–5 minut. Větší výrobky jako chleba nebo bagety 
necháme nejprve 10 minut odpočívat při pokojové teplotě 
a teprve potom je dáme oživit do trouby. Takto rozpečené 
pečivo by se mělo zkonzumovat do 2–4 hodin, pak už začne 
tvrdnout. Doma zmrazené pečivo také můžeme uzavřít do 
mikrotenového sáčku a dát do mikrovlnky. Nebude křupavé, 
ale gumové, nicméně k jídlu bude (maximálně hodinu, pak 
už bude tvrdší a obtížně konzumovatelné). Doma zmrazené 
pečivo sice nebude chuťově tak výrazné jako právě koupené, 
na druhou stranu pořád dost dobře použitelné a rozhodně 
užitečnější než vyhozené do popelnice – plýtvání jídlem je 
opravdu zbytečné a drahé.

Pečivo bývá oblíbenou součástí svačin, které bychom 
v  jídelníčku rozhodně neměli podceňovat. Mohou vhodně 
doplnit snídani, oběd a  večeři, tím zvýší počet porcí jídla 
v průběhu dne a sníží riziko přejídání, na kterém se často 
podílí dlouhé intervaly mezi jídly. Po delší době nás totiž 
zasytí až daleko větší porce jídla (která může být i daleko 
více kalorická), navíc jíme rychleji, takže se pocit zasycení 
dostaví později a stačíme toho sníst více, než potřebujeme. 
Další zásluhou svačin, respektive pravidelného dávkování 
přiměřeného množství správného jídla, je dostatek energie 
pro všechny potřebné činnosti (ať už se jedná o práci, nebo 
aktivní trávení volného času) a  lepší soustředění. Svačiny 
také mohou zabránit konzumaci méně vhodných potravin 
a  nápojů, protože chutě s  hladem dohromady se ovládají 
daleko hůře – pokud se k hladu přidá navíc oblíbená chuť, 
například nedaleký fastfood nebo cukrárna, problém se 
umocňuje. To platí i pro děti, zejména ty, které už chodí do 
školy a ze školy samy, a mají tedy možnost nákupu čehokoli, 
co jim chutná – v taškách hladových školáků končí daleko 
více sladkostí, slazených nápojů, brambůrků… 

Ve složení svačin můžeme být velice kreativní, ale právě 
osvědčená klasika s  pečivem je skvělou volbou vzhledem 
k tomu, že pečivo je potravina, která nám dodá díky obsahu 
sacharidů energii potřebnou pro jakoukoli činnost a  také 
pro dobré soustředění. K  pečivu je ale vhodné vždy něco 
doplnit, aby byla svačina vyvážená a zasytila na delší dobu. 
Po samotném pečivu totiž rychleji vytrávíme, protože rychle 

vyvolává pocit zasycení a  zároveň dochází k  rychlejšímu 
vytrávení. Respektive po jeho konzumaci se rychle zvýší hla-
dina krevního cukru a rychle se pak také sníží – v tu chvíli 
máme pocit hladu a potřebu další konzumace. Hodí se potra-
viny s obsahem bílkovin (maso, šunka, sýr, vejce, pomazánky 
z  těchto potravin nebo z  luštěnin), případně trocha tuku. 
Rozhodně nesmíme zapomenout na zeleninu nebo ovoce – 
nejenže dodá svačině důležité vitaminy a minerální látky, ale 
také příjemně osvěží. 

Složení svačiny by mělo odpovídat také tomu, za jak 
dlouho ji budeme konzumovat. Je rozdíl, jestli děláme sva-
činu, kterou budeme rovnou konzumovat, nebo ji připravu-
jeme dítěti do školy, kde ji sní až o velké přestávce, případně 
manželovi do práce, kde ji může před konzumací ucho-
vávat v ledničce. A také jestli připravujeme svačinu na výlet 
den dopředu, nebo před výletem, který bude trvat celý den. 
Některé potraviny snadno podléhají zkáze a nemáme-li mož-
nost sníst je do 4 hodin od přípravy (a zároveň nemáme k dis-
pozici chlazení), není vhodné je do svačin dávat – například 
maso, šunku, ryby. Naopak sýry, ovoce a zelenina se hodí 
téměř vždy. Důležitou roli hraje také obal svačiny. Do tašky 
je ideální krabička, kde si svačina zachová svůj původní tvar 
a nepromění se v cosi slisovaného, co vůbec neláká ke sně-
dení. Stejné je to s výletní svačinou, kdy se mohou hodit i chla-
dicí varianty obalu. Svačiny můžeme balit také do ubrousku, 
sáčku, potravinové fólie, alobalu. V případě alobalu by se sva-
činy měly zkonzumovat do 4 hodin od přípravy a neměly by 
obsahovat výrazně kyselé nebo slané potraviny ani nakrájené 
čerstvé ovoce a zeleninu. Ubrousek se zase může na svačiny 
lepit, což chuti také nepřidá. 

Osvěžující recepty na svačiny s pečivem  
na výlet, na cesty, na doma, do práce, do školy...

Ciabatta s jahodami – dětem do školy i na výlet
1 ciabatta, 2 lžíce sýru cottage, rukola, 3 plátky debrecínky,  
3 větší jahody, 2 lžíce bílého jogurtu, máta, 1 lžička medu

Ciabattu podélně 
rozřízneme, přidáme 
cottage sýr, poklademe 
lístky rukoly, přeložené 
plátky debrecínky a  na 
plátky nakrájené jahody. 
Pokapeme jogurtem 
ochuceným sekanou 

mátou a  medem, přidáme pár lístků rukoly a  přiklopíme 
druhou polovinou ciabatty.

Farmářský chléb s lososem – do práce 
(před konzumací chladíme)
3 tenčí krajíčky tmavého farmářského chleba, 30–50 g salátové 
okurky, 2 lžíce zakysané smetany, kopr, sůl, mletý pepř, 2 listy 
hlávkového salátu, 2 plátky uzeného nebo čerstvého lososa, 
citrón 

Salátovou okurku 
nakrájíme na drobné 
kostičky, smícháme 
se zakysanou sme-
t a n o u  a   s e k a n ý m 
koprem, dochutíme 
solí a  pepřem. Směs 
dáme na první krajíček 
chleba a  přiklopíme 
druhým. Na druhý kra-
jíček chleba poklademe 

listy hlávkového salátu a plátky lososa důkladně pokapané 
citrónovou šťávou, drobně posypeme strouhanou citrónovou 
kůrou a přiklopíme posledním krajíčkem chleba. 

Kaiserka se sázeným vejcem – na víkend 
(svačina typu „sníme hned“)
1 kaiserka, 1 vejce, 1 lžička řepkového oleje, sůl, pepř, čerstvý 
sýr, rukola, plátek uzeného lososa, citrón 

Na pánvi připravíme na troše oleje sázené vejce, mírně 
osolíme a opepříme. Plátek lososa pokapeme citrónem. Kai-
serku podélně rozkrojíme, potřeme čerstvým sýrem, přidáme 
lístky rukoly, plátek lososa a navrch sázené vejce. Přiklopíme 
druhou polovinou kaiserky.

Katalánská bagetka s  grilovaným halloumi – do práce 
nebo na výlet
1 katalánská bagetka, pesto (sušená rajčata, rajčatový pro-
tlak, olivový olej, med, oregano, bazalka, česnek, sůl, pepř), 
2 plátky sýru halloumi, olivový olej, několik mandlí a černých 
oliv, římský salát

Bagetku podélně rozpůlíme a potřeme pestem z roz-
mixovaných surovin v  poměru dle vlastní chuti. Plátky 
sýru halloumi z obou stran orestujeme na olivovém oleji na 
pánvi, kde pak krátce opražíme pokrájené mandle a olivy. 

Na bagetku potřenou pestem přidáme list římského salátu, 
halloumi, mandle s olivami a přiklopíme druhou polovinou 
bagetky.

Kornbageta se sýrem – na 
výlet nebo do školy
1 kornbageta, čerstvý sýr, 
rukola, rajčata, mozza-
rella, plátky goudy, pesto 
(olivový olej, piniové oříš- 
ky, česnek, bazalka, sýr par-
mazánového typu), olivový 
olej

Kornbagetu podélně 
prokrojíme, spodní půlku 
namažeme čerstvým sýrem, 
přidáme l ístky rukoly 
a poklademe střídavě plátky 
rajčat, mozzarelly a  sro-
lované goudy. Lžičkou 
přidáme pesto z  rozmixo-
vaných surovin (poměr 
jednotlivých ingrediencí 
můžeme upravit dle vlastní 

chuti).  Lehce pokapeme olivovým olejem a  přiklopíme 
druhou půlkou kornbagety.

Obložená francouzská bageta s křenem – pro chlapáky
1 francouzská bageta, 2 lžíce majonézy, 1 lžíce čerstvě nastrou-
haného křenu, pepř, několik kořeněných sterilovaných okurek, 
3 plátky eidamu, 4 plátky šunky od kosti nebo moravského uze-
ného, salát Lollo Biondo 

Bagetu podélně rozřízneme a  obě poloviny potřeme 
majonézou ochucenou strouhaným křenem a  pepřem. 
Okurky nakrájíme na silnější plátky, sýr a šunku stočíme do 
ruliček. Na spodní polovinu bagety poklademe listy salátu 
a  na ně pak střídavě plátky okurky, ruličky sýru a  ruličky 
šunky. Přiklopíme druhou půlkou namazané bagety.

Proč kupujeme pečivo? 

Podle průzkumu1) většina Čechů (66 %) kupuje pečivo, 
protože je běžnou součástí jejich života – kupují ho denně 
a příliš o tom nepřemýšlí. Pro 17 % je hlavním důvodem prak-
tičnost pečiva – považují ho za pohodlný a levný způsob stra-
vování. Dalších 9 % ovlivňují trendy – některé druhy pečiva se 
hodí k jejich aktivnímu životnímu stylu. Zbylých 8 % Čechů 
kupuje pečivo pro jeho chuť, přirozenost, výživové vlastnosti 
– je pro ně pochoutkou. 

La Lorraine, a. s. �

1) průzkum Bread Usage & Attitude Survey, b²sense researche & more pro La Lorraine Bakery Group, březen 2022 
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Celozrnné mouky jsou výrobky, které zažívají ve 21. sto- 
letí nevídaný boom. Spotřebitelé se mnohem více za-

jímají o  své zdraví a  hledají potraviny, které je nejenom 
zasytí, ale také jim dodají všechny potřebné živiny a pří-
padně i další minoritní látky, které pozitivně působí na je-
jich zdraví. Spotřeba celozrnných mouk se proto při-
rozeně  každým rokem zvyšuje a  v  dnešní době již není 
problém si  mezi celozrnnými moukami vybírat. Jednot-
livé mouky se liší nejenom surovinou, ze které jsou vyro-
beny, ale především technologií zpracování, která se vý-
znamně odráží na výsledné kvalitě mouky. Mlýn Perner 
byl v  České republice jedním z  průkopníků, kteří věřili, 
že by celozrnné výrobky měly být běžnou součástí stra-
vy celé populace, a vynaložil nemalé úsilí a �nanční pro-
středky pro  vyvinutí inovativní mlecí technologie, kte-
rá je v  České republice unikátem. Díky této technologii 
jsou celozrnné mouky Pernerky umleté do hladka tolik 
oblíbené mezi  velkoodběrateli i  maloobchodními spo-
třebiteli. Mlýn Perner ale nezahálí a  přichází i  v  roce 
2022 s novinkami, díky kterým reaguje na stále větší zá-
jem spotřebitelů jíst zdravější a výživově cennější potra- 
viny. 

Benefity celozrnných mouk a Pernerek

Celozrnné mouky Pernerky a další celozrnné mouky se 
od mouky hladké odlišují svým složením, zejména vysokým 
obsahem vlákniny a minerálních látek. Celozrnná mouka 
obsahuje taktéž celou řadu látek s  antioxidačními vlast-
nostmi, mezi kterými můžeme zmínit například polyfenoly 
nebo žitné alkylresorcinoly. Vláknina je obecný termín, 
kterým se označují látky rostlinného původu, které pro-
chází tenkým střevem v nezměněné podobě a dostávají se až 
do tlustého střeva. Je důležitá, protože zabraňuje vstřebá-
vání toxických látek, stravitelných sacharidů a cholesterolu. 
V tlustém střevě slouží vláknina jako potrava pro prospěšné 
bakterie, například bifidobakterie a  laktobacily, které ji 
dokážou rozštěpit na kyselinu mléčnou, kyselinu máselnou 
a další organické kyseliny. Tím dochází ke snížení pH a zvý-
šení absorpce vápníku. Kyselina máselná navíc slouží jako 
zdroj energie pro buňky sliznice tlustého střeva zvané kolo-
nocyty. Pravidelný dostatečný příjem vlákniny tedy přispívá 
k  udržení rovnováhy střevní mikro�óry a  správné funkci 
střev. 

Celozrnná mouka umletá do hladka – 
potravina pro 21. století 

Hledáte to nejlepší pro sebe a své blízké? Chcete, aby výsledek vašeho snažení byl vždy skvě-
lý a zdravý? BIO mouky Pernerka vám přinesou skvělou chuť a nejvyšší možnou kvalitu z obilí 
vypěstovaného ekologickými zemědělci. Navíc za cenu, která vás příjemně překvapí. Už cítíte 
ten rozdíl? Pernerka - revoluce v pečení.

pernerka.czpernerkapernerka.cz  info@pernerka.cz +420 485 177 129

BIO MOUKY
ZA NEJLEPŠÍ CENU

inzerce_A4_BIO_CZ.indd   1 08.08.2022   17:40
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Pro pekaře je pak důležité, že vláknina ovlivňuje vaznost 
mouky, snižuje glykemický index, a pokud je v pečivu obsa-
žená v dostatečném množství, je možné na výrobek použít 
výživová tvrzení „zdroj vlákniny“ nebo „s vysokým obsahem 
vlákniny“, které spotřebitel 21. století stále častěji vyhledává. 
Další možností, jak přilákat zákazníky, jsou zdravotní tvr-
zení, která se obvykle vztahují ke konzumaci určitého množ-
ství vlákniny z konkrétní suroviny, např. pšeničných otrub 
nebo žita. Problematika použití výživových a zdravotních 
tvrzení je poměrně složitá, ale při správném použití může 
zvýšit atraktivitu výrobku a znamená pro pekaře určitou kon-
kurenční výhodu. Mlýn Perner si je této skutečnosti vědom 
a při vývoji nových výrobků z mouk Pernerek nabízí pekařům 
nejen pomoc při  sestavení receptury, ale také konzultace 
o použití výživových a zdravotních tvrzení.

Důležité je zmínit, že celozrnné Pernerky jsou ve srov-
nání s jinými celozrnnými moukami umlety na velmi jemnou 
granulaci včetně obalových a podobalových vrstev. Zároveň 
během mletí dochází k nižšímu tepelnému poškození škrobo-
vých zrn. Nižší tepelné zatížení zrna znamená nižší poškození 
škrobu, a čím méně je škrob poškozený, tím nižší glykemický 
index pečivo má. Pekařské a pečivárenské výrobky z celo-
zrnných Pernerek se  navíc díky jemnější granulaci všech 
částí zrna blíží svými texturními a chuťovými vlastnostmi 
výrobkům ze světlých a chlebových mouk.  

Authentic Mouka

Jedním z předních českých online e-shopů, který nabízí 
potraviny a mezi nimi i celou řadu zdravých výrobků, je Košík. 
Košík tento rok projevil zájem o celozrnné mouky a společně 
se Mlýnem Perner vyvinul novou řadu výrobků Authentic, 
jejichž tváří se stal Daniel Perner. Tyto celozrnné mouky 
jsou stejně jako celozrnné Pernerky prémiovými výrobky 
s vysokým obsahem vlákniny a dalších bioaktivních složek 
a mají taktéž zlepšené pečicí vlastnosti. Samozřejmě splňují 
i všechny kvalitativní požadavky a jsou vyráběny pouze z toho 
nejkvalitnějšího zrna. Řada Authentic se skládá z celkem šesti 
produktů včetně celozrnné žitné a špaldové mouky.

Online e-shop

Další novinkou, kterou Mlýn Perner reaguje na stále 
zvyšující se poptávku klasických i celozrnných Pernerek, je 
zřízení vlastního e-shopu, který zákazníci najdou na adrese 
eshop.pernerka.cz. Tímto krokem Mlýn Perner reagoval 
na zvyšující se poptávku o  mouky Pernerky a  vyšel vstříc 
zájemcům, kteří neměli možnost nakupovat mouky ve svém 
obchodě. Nyní už jen stačí, aby zákazník naklikal požadované 
výrobky z pohodlí domova a nechal si je dovézt až ke dveřím 
přes službu PPL. Daniel Perner věří, že tímto krokem vyhoví 
všem spotřebitelům z lokalit, kde bývá obtížnější mouku Per-
nerku zakoupit. 

Inspirace pro zdravý jídelníček

Celozrnné mouky se stávají součástí běžného jídelníčku. 
Výrobky z nich jsou zdravější a chutné. Těsto z celozrnných 
mouk, které nejsou umlety do hladka, se ale chová v porov-
nání s klasickou hladkou moukou jinak. Pečivo má většinou 
nižší objem, střídu s menšími póry a dosáhnout podobných 
pekařských výsledků jako s  pšeničnou hladkou moukou 
se mnohým pekařům napoprvé nepodaří. Z tohoto důvodu 
vynakládá Mlýn Perner veliké úsilí, aby zájemce o  zdravý 
životní styl inspiroval k pečení z celozrnných mouk, které jsou 
umlety do hladka a mají tak skvělé pečicí vlastnosti. Proto také 
již druhým rokem je Mlýn Perner hrdým partnerem pořadu 
Peče celá země, kde amatérští pekaři ukazují, že i z celozrn-
ných mouk je možné upéct chutné a dobře vypadající pro-
dukty. Kdo hledá inspiraci, co připravit z celozrnných mouk, 
najde ji na stránkách https://pernerka.cz/recepty/. 

Chlebové směsi

Jedním z důležitých cílů Mlýnu Perner je prohloubení 
spolupráce s pekaři a hledání způsobů, jak jim usnadnit práci. 
Z tohoto důvodu bylo ve mlýně zřízeno inovační pekařské cen-
trum, které vyvíjí vlastní pekařské výrobky. Zákazníkům jsme 
tedy schopni nabídnout receptury pro výrobu koblih, prec-
líků z BIO špaldové Pernerky, celozrnných závinů a dalších 
potenciálně zajímavých pekařských výrobků. Mlýn Perner 
navíc v příštím roce zřídí vlastní míchárnu, díky které bude 
možné zkombinovat různé druhy mouk a  dalších surovin 
přímo ve mlýně. Zákazník tedy dostane výrobek, ke kterému 
stačí přidat pouze vodu, zamíchat těsto a rovnou péct. Tento 
projekt a technologie je zatím testována v malých objemech 
ve spolupráci se společností Kávoviny. V současné době jsou 
v nabídce tři směsi, a to konkrétně na slunečnicový, vícezrnný 
a žitnopšeničný chléb. 

Pernerka v zahraničí

Pernerka ale není oblíbenou moukou pouze v  České 
republice. Díky unikátnímu zpracování a  vysoké kvalitě 
získává zákazníky i  v  dalších zemích Evropy. Celozrnné 
Pernerky je tak možné nakoupit na Slovensku, od loňského 
roku má Pernerka svoje zákazníky v Polsku, Maďarsku a také 
ve Velké Británii. Od letošního července je možné Pernerku 
zakoupit i  ve Francii, která je považována za evropskou 
pekařskou velmoc. 

Ing. Daniel Koval, vedoucí vývoje,  
Mlýn Perner Svijany spol. s r. o. �
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Bezpečnost a trvanlivost potravin
Jednou z dnešních výzev pro potravinářský průmysl je zajištění 
bezpečných potravin v celém dodavatelském řetězci při 
zachování stejných vlastností, které byly přítomny při jejich 
zpracování. Náš potravinářský tým se věnuje bezpečnosti 
potravin a disponuje znalostmi, díky kterým vám může 
nabídnout ty správné ingredience za účelem zajištění 
bezpečnosti a dlouhé skladovatelnosti vašich výrobků.

Následující produkty podporují ochranu před oxidací  
a mikrobiální degradací:

 • okyselující přípravky
 • antioxidanty
 • konzervační látky

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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Podmínky 
soutěže

I. PŘIHLÁŠENÍ VÝROBKŮ
Do soutěže o „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2022“ se mohou přihlásit všechny 
tuzemské výrobní potravinářské podniky se svými výrobky, 
které jsou dodávány do oběhu na současný trh České 
republiky. 
Soutěžní kategorie:
 1. pekařské výrobky
 2. cukrářské výrobky
 3. mléčné výrobky
 4. masné výrobky
 5. ovocné a zeleninové výrobky
 6. nealkoholické nápoje
 7. piva
 8. vína
 9. lihoviny
10. ostatní potravinářské výrobky
Součástí soutěže je „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“, jejímiž  
hodnoteli jsou děti ve věku 6–16 let, a „Cena novinářů“.

Přihlášený výrobek musí splňovat vysoké senzorické 
parametry, zejména výrazné chuťové vlastnosti. Cílem 
je podněcovat výrobce k nabídce vyššího podílu vysoce 
kvalitních potravinářských výrobků, a tím reagovat na stále 
rostoucí poptávku po chutných potravinách požadovaných 
náročnými spotřebiteli.
Hlavním hodnoceným kritériem je chuť, ale hodnotí 
se i vzhled, vůně a konzistence výrobku. Přihlášený 
výrobek musí být od českého výrobce a vyrobený v ČR.

II. HODNOCENÍ VÝROBKŮ 
ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA

Výrobky budou hodnoceny ve dnech 22.–23. září 2022 
hodnotitelskou komisí nezávislých odborníků, která má 
vysoký odborný kredit. Odbornými garanty soutěže, jež 
zabezpečují vysokou míru regulérnosti soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2022“, jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
a VOŠ, SPŠ a SOŠ Praha 2, Podskalská 10, která je také 
místem hodnocení. 

III. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Slavnostní předávání cen vítězům soutěže „Dobrý 
tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 
2022“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2022“ se uskuteční  
dne 31. října 2022 v Senátu Parlamentu České republiky 
v Praze na Malé Straně za účasti významných osobností 
a novinářů. V každé kategorii budou vyhlášeny oceněné 
výrobky a vítězným firmám budou předány ocenění a diplomy. 
Součástí slavnostního vyhlášení soutěže bude prezentace 
soutěžních výrobků formou výstavky a ochutnávky.

Vítězné výrobky budou také ochutnány přítomnými novi-
náři a jimi nejlépe hodnocené výrobky získají ještě diplom 
Cena novinářů – Česká chuťovka 2022. 

IV. RYTÍŘ ČESKÉ CHUTI

Titul Rytíř české chuti přísluší významné potravinářské 
osobnosti z řad manažerů firem, technologů a tvořivých 
potravinářských odborníků. Bude vybrána hodnotitelskou 
komisí – letos již podeváté.

Přihlášku a další informace najdete na 
www.ceskachutovka.cz a také na Facebooku: 

www.facebook.com/ceskachutovka

V. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

15. září 2022
VI. ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE

prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 
VŠCHT Praha, předsedkyně komise 

Ing. Milan Chmelař  
ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ potravinářských technologií, Praha, 

místopředseda komise
Ing. Jaroslav Albrecht

pekařský expert
Ing. Karel Hřídel 
VOŠ, SPŠ a SOŠ 

potravinářských technologií, Praha
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc. 
Česká zemědělská univerzita, Praha

Ing. Jan Katina 
odborník pro masný průmysl

Ing. Jiří Kopáček, CSc. 
předseda ČMS mlékárenského

doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. 
ředitel Městské veterinární správy v Praze

Ing. František Kruntorád, CSc. 
jednatel a ředitel AGRAL s. r. o.

Ing. Zdeněk Novák 
generální ředitel NZM

doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 
3. LF Univerzity Karlovy

Ing. Josef Sléha, CSc.  
jednatel SYMPEX GROUP s. r. o.

Ing. Petr Šilar 
senátor

Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc. 
nezávislý potravinářský odborník



68 69
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
2

i n f o r m a c e i n f o r m a c e

PAUL WILKINS,  
spolupracovník Ministerstva zemědělství ČR  

ve Velké Británii

Velká Británie je geogra£cky sice relativně malá země, ale 
má téměř 68 milionů obyvatel a výjimečnou polohu u po-

břeží Evropy. Na tomto ostrově se setkává široká škála kul-
tur, což má za následek vznik nových stylů a  trendů napříč 
všemi segmenty trhu, ať již jde o módu a hudbu, nebo o po-
traviny a nápoje.

Trendy nejsou samozřejmě konstantní, vyvíjí se v čase 
v závislosti na mnoha faktorech. Podívejme se, co je nebo 
alespoň v  nedávné době bylo v  popředí v  oblasti potravin 
a nápojů ve Velké Británii.

Požadavky spotřebitelů

Obecně se dá říct, že v posledních letech se zvyšoval 
zájem britských spotřebitelů o udržitelnost a bioprodukty, 
tedy o snižování ekologické zátěže nakupovaných potravin, 
o zdravý životní styl nebo redukci masité stravy především 
u mladších spotřebitelů. U této kategorie spotřebitelů lze také 
pozorovat odpovědnější přístup k pití alkoholických nápojů, 
zájem o on-line nákupy potravin a zvyšující se popularitu 
sociálních sítí v oblasti stravování. Některé z těchto trendů 
směřujících ke zdravějšímu životnímu stylu zároveň do jisté 
míry vynucuje vláda Spojeného království, která se snaží 
pomocí zákonů například regulovat reklamu na potraviny 

s vysokým obsahem soli, tuku či cukru nebo zatížit vyšším 
zdaněním nápoje s vyšším obsahem alkoholu. 

Roční výdaje britských spotřebitelů na potraviny a neal-
koholické nápoje byly v roce 2021 zhruba 3,4 bilionu Kč. Podle 
průzkumu společnosti Kantar bude do roku 2030 celkem 62 % 
britské populace tvořit tzv. ekologicky aktivní obyvatelstvo. 
To znamená, že může dojít k  ještě většímu nárůstu počtu 
nakupujících, kteří se budou snažit snižovat svůj negativní 
vliv na životní prostředí. To zahrnuje například preferenci 
lokálních produktů, a tedy požadavek na přesné informace 
o  původu výrobku a  jeho složek, snahu snižovat plýtvání 
potravinami, upřednostnění ekologických obalů apod.

V  minulých letech bylo také možné sledovat nárůst 
zájmu britských spotřebitelů o  biopotraviny. V  roce 2021 
jejich prodej vzrostl o 5,2 % na rekordní hodnotu přibližně 
86,4 miliardy Kč. Britové tak utráceli za biopotraviny kolem 
1,6 miliardy Kč týdně. Jedním z faktorů, který přispěl ke zvý-
šení jejich prodejů, je širší nabídka dostupná on-line. Tento 
způsob nákupů biopotravin a nápojů vzrostl od roku 2019 
k dnešku přibližně o 54 % a jedna pětina biopotravin se tak 
prodává přes internet. 

Mladší generace spotřebitelů narozených mezi lety 
1997–2012 (někdy označovaná jako generace Z) se ve Velké 
Británii často zaměřuje na omezení spotřeby masa a prefe-
ruje rostlinnou stravu. Spotřebitelské trendy v této oblasti 
zahrnují například tzv. �exiteriánství nebo veganství. Pro ty 
z vás, kteří neznáte slovo �exitarián, vězte, že jím možná jste. 

Jde totiž o člověka, který není ochoten vzdát se masa úplně, 
ale z etických nebo ekologických důvodů je připraven snížit 
jeho spotřebu.

Zároveň lze konstatovat, že v letech 2020–2021 došlo 
v  Británii ke zhruba 150% nárůstu prodeje veganských 
výrobků a 58 % dospělých nyní ve svém jídelníčku používá 
alespoň jednu rostlinnou alternativu masa a dále alternativní 
pokrmy z luštěnin, jako jsou těstoviny z cizrny nebo fazolové 
hamburgery. 

Kromě toho jsou pro spotřebitele u živočišných pro-
duktů důležité aspekty vyššího welfare zvířat (volný výběh, 
venkovní chov apod.). Podle některých průzkumů část 
nakupujících spojuje tyto faktory s vyšší kvalitou produktů, 
přičemž údaje ukazují, že zhruba 27 % nakupujících považuje 
etické faktory za způsob posouzení kvality výrobku, zatímco 
26 % nakupujících u toho zohledňuje také faktory environ-
mentální.

Jedním z trendů podpořených pandemií bylo nakupo-
vání on-line. V lednu 2021, během zimního lockdownu, se 
internetový prodej (všech kategorií produktů) ve Velké Bri-
tánii podílel na celkovém maloobchodním prodeji 37,1 %. 
Od té doby sice klesl na 25,9 %, ale stále je o 4 % vyšší než 
jeho dosavadní maximum před pandemií. V Británii vzrostl 

především on-line prodej hotových jídel i potravin v maloob-
chodních řetězcích. Větší nárůst zájmu o on-line nákupy se do 
budoucna, možná poněkud překvapivě, předpokládá u gene-
race narozené mezi lety 1946–1964.

Spotřebitelé ve Velké Británii také například již během 
pandemie covid-19 začali dávat přednost mraženým a jiným 

trvanlivým potravinám, protože se vyhýbali častým návštěvám 
obchodů. I když lze v současnosti pozorovat postupný návrat 
k obvyklým vzorcům nakupování, stále se mražené potraviny 
prodávají dvakrát více než před pandemií. Velice oblíbené 
je například mražené ovoce, což se dá vysvětlit oblíbeností 
ovocných smoothies ve Velké Británii.

Trendy u potravin a nápojů

Jedním z  nejrychleji se měnících sektorů potravin 
a nápojů je mlékárenský průmysl. Ve Velké Británii v roce 2021 
značně vzrostl podíl mlékárenského průmyslu na celkovém 
trhu s potravinami a nápoji. Více než polovina dospělých Britů 
(52 %) uvádí, že stále konzumují živočišné mléko. I v mlé-
kárenském průmyslu se prosazuje humánnější zacházení se 
zvířaty a důraz na udržitelnost, a dá se proto předpokládat zvý-
šená snaha producentů o získání certi£kátů, jako například 
„Climate Neutral Certi£ed“ a „Animal Welfare Certi£ed“.

Roste popularita bezlaktózových mléčných výrobků 
a výrobků obsahujících beta-kasein A2, které jsou pro orga-
nismus snesitelnější a mohou být také vhodnější pro spotře-
bitele s potravinovými alergiemi.

A g r á r n í  d i p l o m a t é A g r á r n í  d i p l o m a t é

Trendy ve Velké Británii 
v oblasti potravin a nápojů
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Na druhou stranu jsou velice populární rostlinné alter-
nativy mléka, které do svého jídelníčku zařazuje 48 % dospě-
lých Britů. Nejoblíbenějšími variantami jsou mandlové mléko 
(22 %), ovesné mléko (20 %) a kokosové mléko (17 %).

V důsledku toho mnoho výrobců a prodejců investuje do 
veganských alternativ mléka, aby oslovili rostoucí počet spo-
třebitelů, kteří je považují za zdravé a udržitelnější a chtějí do 
svého jídelníčku zařadit více rostlinných produktů. Například 
společnost Philadelphia uvedla na trh rostlinnou verzi svého 
smetanového sýra, který kombinuje ovesné vločky a mandle, 
a  tvoří tak krémovou pomazánku. Producenti stále testují 
nové přísady a na pulty obchodů se často dostávají novinky. 
Možná jste se již setkali s mléky z ječmene, cizrny, slunečni-
cových semínek, a dokonce i brambor.

Podle britského maloobchodního řetězce Waitrose 
bude alternativa mléka z brambor jedním z největších potra-
vinářských trendů roku 2022. Vyplývá to z výroční zprávy 
tohoto supermarketu o potravinách a nápojích z roku 2021. 
Vrátíme-li se k otázce udržitelnosti, je použití brambor místo 
mandlí k výrobě rostlinného mléka šetrnější k životnímu pro-
středí.

Pokud jde o cukrovinky a čokoládu, je zvýšená pozor-
nost věnována emocionální pohodě, zdravějšímu životnímu 
stylu, původu, řemeslnému zpracování a udržitelnosti. Velký 
vliv mají v Británii inovace v oblasti chutí, zejména v případě 
přísad inspirovaných asijskou kuchyní. Například u čokolá-
dových cukrovinek je na vzestupu přidávání čaje. Dále se zvy-
šují prodeje zdravých cukrovinek a jejich alternativ a očekává 
se nárůst prodeje cukrovinek, které obsahují koktejlové pří-
chutě. Velice populární na trhu se speciálními cukrovinkami 
a čokoládou jsou také slané karamelové varianty.

Covid-19 podpořil ve Velké Británii maloobchodní 
prodej masa, přičemž od začátku pandemie došlo k nárůstu 
v  mnoha kategoriích. V  uplynulém roce se o  12 % zvýšil 
prodej červeného masa privátních značek v prémiové kva-
litě. Je však potřeba dodat, že tyto značky v prémiové kvalitě 
tvoří relativně malou část trhu (8,8 %). Prodeje masa privát-
ních značek standardní kvality rostly také, ale méně (zhruba  
o 5 %).

V případě hovězího masa byl růst způsoben vyšší spo-
třebou prémiových steaků a mletého masa, v případě vepřo-
vého masa se v uplynulém roce dostala do popředí krájená 
šunka prémiové kvality. Nárůst prodejů byl zaznamenán 
také například u sendvičů. Stejně tak se častěji konzumovaly 
prémiové vepřové klobásy. To vše souviselo s častější prací 
z domova během pandemie.

Na trhu ve Velké Británii jsou také k  dostání pestré 
veganské alternativy masa – hamburgery, párky a  kuřecí 
nugety bez masa, sýry bez mléka, alternativy mléka a celá 
řada dalších výrobků. Veganskému trendu a poptávce se při-
způsobují i mezinárodní značky rychlého občerstvení. Napří-
klad McDonald’s, KFC a  Burger King prodávají ve všech 
svých provozovnách po celé Velké Británii veganské alter-
nativy svých tradičních produktů. Společnost Krispy Kreme 
uvedla v lednu loňského roku na trh své první veganské kob-
lihy a letos přidala jejich tři nové příchutě. Americký gigant 
Dominos loni úspěšně uvedl na trh svou první veganskou 
pizzu. Pizzy s  rostlinnými klobásami s  příchutí feferonek 
a rostlinným sýrem mají velký ohlas a jsou trendem na inter-
netu.

U  nápojů se trendy dají shrnout tak, že především 
u mladší generace v Británii klesá spotřeba alkoholu. Roste 
zájem o tzv. funkční a zdravé nápoje podporující celkovou 

pohodu člověka a  také zájem o  nízkoalkoholické nebo 
nealkoholické nápoje. Trendem jsou nízkoalkoholická piva, 
vína, a  dokonce i  likéry. Z  vín jsou velmi populární vína 
růžová a perlivá. Také se stále častěji objevují vína balená do 
bag-in-boxů. Krabicová vína byla vždy vnímána jako pod-
řadná, ale postupně se to mění a předpokládá se, že prodeje 
takto balených vín budou dále stoupat. U ostatních alkoho-
lických nápojů lze například vypozorovat zvyšující se zájem 
o koktejly v plechovkách.

(Nejen) ve Velké Británii jsou velice populární nápoje ve 
stylu bubble tea a předpokládá se další nárůst jejich prodejů. 
Stále větší popularitu také získávají kvašené nápoje, které 
jsou vnímány jako kvalitní a zdravé. I když je v této kategorii 
dlouhodobě v popředí zájmu kombucha, stále vyhledávanější 
je například tzv. vodní kefír nebo mexická fermentovaná 
limonáda Tepache. 

„Obalové“ trendy

Na závěr ještě zmíním, že se ve Velké Británii stávají 
trendem také udržitelné obaly. Jde o využití ekologicky šetr-
ných materiálů, opakovaně použitelných a vratných obalů, 
snižování spotřeby materiálu a zvýšenou míru recyklace.

Trendy v  obalech jsou rovněž částečně podmíněny 
tlakem ze strany britské vlády. Ta letos v dubnu přijala zákon, 
který uvalil daň na plastové obaly, které obsahují méně než 
30 % recyklovaného plastu. Tato daň činí zhruba 5760 Kč za 
tunu obalů a představuje ekonomickou pobídku pro použí-
vání recyklovaných materiálů. To má následně vytvořit vyšší 
poptávku po recyklovaných plastech a snížit množství odpadu 
ukládaného na skládky nebo odváženého do spaloven.

Budoucí vývoj 

Tyto spotřebitelské trendy, které „hýbou“ trhem s potra-
vinami a nápoji ve Velké Británii, nejsou něčím zcela novým 
a zatím ani všeobecným, ale představují náznaky možného 
směřování a zároveň příležitost pro výrobce a importéry. Na 
druhou stranu některé údaje z roku 2022 již ukazují, že zmí-
něné spotřebitelské trendy budou patrně nejen ve Velké Bri-
tánii ustupovat do pozadí za situace, kdy po dlouhé době roste 
nevídaným tempem in�ace a kvůli tomu i životní náklady. 

Některé průzkumy uvádějí, že ve Velké Británii v prvním 
čtvrtletí roku 2022 klesl zájem o  zdravé nebo ekologické 
potraviny až o jednu třetinu. Zároveň se dá předpokládat, 
že spolu se zvyšující se cenou potravin bude poněkud klesat 
on-line prodej potravin a nápojů, pokud bude doprava spo-
jena s dodatečnými platbami za doručení. Další průzkum 
odhalil, že se v dubnu 2022 ve Velké Británii výrazně zvýšil 
počet spotřebitelů, kteří museli zmenšit porce nebo úplně 
vynechat jedno jídlo denně, protože si ho nemohli dovolit 
nebo k němu neměli přístup. To se týkalo 7,3 milionu Britů, 
zatímco v lednu 2022 to bylo „pouze“ 4,7 milionu.

Velká Británie se po odchodu z Evropské unie stala pro 
členské státy Unie obtížnějším trhem, ale na druhou stranu 
je EU stále nejdůležitějším dovozcem potravin a nápojů. To 
jasně indikuje, že přes obtížnější podmínky a třeba i vyšší 
konkurenci má smysl se o toto teritorium obchodně zajímat.

Jsem si vědom toho, že zvláště v současných podmín-
kách je velice nesnadné předvídat budoucí vývoj na trhu 
nejen v Británii, ale celosvětově. V každém případě jsem však 
připraven pomoci českým producentům a vývozcům, kteří 
mají zájem o proniknutí na trh Velké Británie nebo rozšíření 
již existujícího portfolia tak, aby byl v nejvyšší možné míře 
využit potenciál jejich produktů. 

Přeložil Roman Blinka.

 �

A g r á r n í  d i p l o m a t é A g r á r n í  d i p l o m a t é



72 73
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
5

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

5
/

2
0

2
2

i n f o r m a c e i n f o r m a c e

Historické vztahy 
mezi panovníky 

a českými řezníky
MVDr. JOSEF RADOŠ

Stručně o našem řemesle na přelomu věků

Řezníci vždy věrně a čestně sloužili a starali se o vážnost, 
důležitost a  rozvoj svého řemesla. Jak dokazuje boha-

tá historie, stáli vždy na straně spravedlnosti. Tak tomu bylo 
i v roce 1310. V té době vládl Čechům král Jindřich Korutan-
ský, který svojí neschopnou politikou přivedl zemi do bídy 
a zmatků. Česká šlechta se postavila na stranu kněžny Elišky 
Přemyslovny, dcery Václava II. Elišce byl vybrán za manže-
la mladičký král Jan z rodu Lucemburků. Když král Jan Lu-
cemburský dne 28. listopadu 1310 se svým vojskem dorazil 
před zdi Starého Města pražského v úmyslu zaútočit na měs-
to, byli řezníci první, kteří se dne 3. prosince utkali s korutan-
skými žoldnéři. Od brány svatého Františka je bojem odehna-
li, prosekali řeznickými sekerami městskou bránu, a umožnili 
tak královi Janovi vstup do Prahy. Za tuto událost a věrnost 
jim udělil král Jan Lucemburský vysoké ocenění. Směli mít na 
červeném praporu nebo na štítě bílého lva bez korunky s jed-
ním ocasem a na druhé straně praporu bránu s mříží a z obou 
stran brány „oděnce“, jak ji prosekávají sekyrami. Mimo to 
měli mít i pečeť s podobným lvem. Mistra řeznického, který se 
tehdy postavil do čela všech řezníků, učinil král Jan primáto-
rem pražským.

Téhož roku zachránili řezníci kostel svatého Jakuba 
na Starém Městě pražském, dodnes nazývaný řeznickým 
kostelem, před pleněním a drancováním proti mohutnému 
davu. Pražští řezníci se proslavovali celou řadou významných 

zásluh, za což jim byla postupně udělována různá práva 
a  výsady. Patronem českých řezníků navždy zůstal svatý 
Jakub. (Některé historické prameny udávají za patrona 
mnoha řemesel včetně řezníků svatého Petra a jiné v případě 
řezníků svatého Bartoloměje, který podstoupil mučednickou 
smrt v Arménii. Měla mu být stažena kůže z těla, načež byl 
sťat. Bývá zobrazován s knihou a řeznickým nožem.)

Kostel svatého Jakuba byl pod ochranou řezníků 
i nadále, jak uvádějí doklady i památky. Kostel byl postaven 
ve slohu románském, byl zničen a podruhé postaven v roce 
1339. V  tomto jednom z  nejstarších pražských kostelů je 
možné vidět nástropní malbu, která znázorňuje staroměstské 
řezníky bránící kostel před lůzou, drancováním a pleněním. 
U vchodu do kostela je výjev, na němž bojují řezníci se žol-
dáky a za nimi stojí s křížkem v ruce kněz.

Jako další odměnu za udatné činy, a  na důkaz vděč-
nosti a věčné památky, obdrželi řezníci čestné právo zřídit si 
v kostele kryptu. Nad vchodem do krypty je umístěna mra-
morová deska, nad níž je vytesán český lev. Do desky je vyryt 
latinský nápis, jenž končí slovy: „Tebe ať nerozřežou řezníci.“ 
Nad hrobkou na kamenné desce je opět vytesán lev a pod ní 
nápis: „Sklípek řezníků staroměstských.“ Dříve patřila řez-
níkům zvláštní pocta, podle níž odevzdával představitel řádu 
klíč od kláštera starostovi společenstva. V kostele svatého 
Jakuba lze také vidět useknutou ruku, jejíž historie dokazuje, 
jak byli trestáni zloději.

Počátkem 14. století vznikaly řeznické krámy. V té době 
král Jan potvrdil, že nikdo nesmí být do řeznického cechu 
přijat, pokud nebyl synem nebo dědicem mistra řeznického 
nebo pokud nepřijal za manželku dceru nebo vdovu po mistru 
řeznickém. 

Jan Lucemburský dne 18. ledna 1339 přikázal řez-
níkům, aby z řeznických krámů každoročně odváděli 100 hři- 
ven stříbra benediktinskému klášteru. Řezníci toto nařízení 
odmítli, prokázali se výsadou královskou, že jsou dvanáct let 
od všech plateb osvobozeni. Karel IV. odvolal toto nařízení 
a 17. července 1359 vydal nové, a to: „Aby řeznické krámy 

na věčnost zůstaly, ale aby 
z  nich bylo odevzdáváno 
100 hřiven stříbra po 56 
groších. Zato však, aby 
hejtmanové, komorníci, 
radní města a  soudcové 
Starého Města pražského 
i  Nového na věčné časy 
nepřekáželi a  je nesužo-
vali.“ Nařízení Karla IV. 
zrušil v  roce 1469 Jiří 
z Poděbrad proto, že řez-
níci věrně sloužili a  své 
řemeslo povznášeli.

V  roce 1367 udělil 
Karel IV. řezníkům právo 
o prodeji dobytka. Později 
slavný cech vinou požáru 
o svá práva, výsady a svo-
body přišel. Ty opět 
obnovil král Václav IV. 
v roce 1417, avšak s tou 
podmínkou, aby z  kaž-

dého masného krámu 
nebo z  jatek byla dávána 

do královské pokladny celoročně hřivna stříbra po 56 groších.
V  15. století nastaly velké náboženské bouře. Dne  

8. srpna 1420 byl opět napaden klášter svatojakubský. Řez-
níci se znovu sekerami postavili proti vzbouřenému lidu a svou 

statečností a  srdnatostí jej 
uchránili od jistého zni-
čení. Na památku toho dali 
zbožní řeholníci roku 1598 
nad vrata kláštera zabu-
dovat kamennou desku se 
lvem a  nápisem: „Stateč-
nosti a  dobročinnosti řez-
níků staroměstských, kteří 
tohoto svatého chrámu 
a  kláštera před Janem 
Žižkou a  před jeho sou-
druhy hájili a ochránili, dali 
z vděčnosti bratří řádu men-
šího roku 1598 zasaditi.“

V roce 1437 potvrdil 
král Zikmund řezníkům 
všechny svobody od pře-
dešlých králů, navíc jim 
udělil milost, že směli 
na korouhvi v  červeném 
poli mít bílého dvou- 
ocasého lva a zároveň ze 
svého středu volit znalce, 
kteří prohlíželi maso, zda 
odpovídá prodeji.

Vladislav II. dne 20. března 1472 potvrdil výsady, svo-
body a  prominutí daně. Pro svou statečnost a  věrnost ke 
králům českým se řezníci stali proslavenými a velice váže-
nými. Proto také, když hrdě pohlíželi na svůj významný 
prapor a vznešeně pod ním plnili své poslání, zároveň vyjad-
řovali svůj vztah ke svému národu. 

V  16. století došlo k  rozepři mezi malými a  velkými 
řezníky. V roce 1566 sociálně slabší a nekvali£kovaní řez-
níci poslali přímo ke králi Maxmiliánovi II. žádost, ve které 
vysvětlují, že je větší řezníci urážejí tím, že jím přezdívají 
„huntéři“, což pokládají za urážku a ponížení. Král stížnost 
zamítl, a navíc jim povolil prodávat maso pouze jeden den 
v týdnu. V tomto roce Maxmilián II. uložil řezníkům novou 
sazbu za prodej masa, a ještě jim nechal upravit váhy. To řez-
níky pobouřilo natolik, že krámy zavřeli. Vzbouření v králov-
ském městě pražském bylo po tomto rozhodnutí nedozírné. 
Nepomohlo ani vyhrožování, ani prosby. Král byl nucen tento 
rozkaz odvolat. Řezníci a lid se poté utišili.

Rovněž král Rudolf II. v roce 1577 obnovil řezníkům 
všechna práva, a navíc svobodný obchod, zatímco huntýřům, 
nevyučencům a  jiným nepořádným lidem přísně zakázal 
vstup do Prahy.

V roce 1611 se řezníci svojí udatností opět proslavili. 
Tehdy vznikl spor mezi králem Rudolfem II. a jeho bratrem 
Matyášem. Začal nelítostný boj mezi pasovskými žoldnéři 
povolanými Rudolfem II. do Prahy a  stoupenci Matyáše. 
Rozbouřený lid opět ohrožoval klášter svatého Jakuba 
s domněnkou, že zde měli útočiště pasovští žoldnéři. Řehol-
níci řádu menšího Františka museli utéct k  řezníkům. Ti 
nemeškali a se sekerami v ruce klášter uhájili. Od té doby 
mniši vždy na svátek svatého Jakuba a Anny hostili řezníky 
ve staré síni Elišky Přemyslovny. Při této slavnosti se uctívaly 
tradice. Na čestném místě seděl starší cechu, před ním ležely 
na polštáři klíče od kláštera. Představený kláštera oslovil 
řezníky a položil jim otázku: „Jste připraveni při této příle-
žitosti chopiti se zbraně na ochranu kláštera?“ „Ano,“ odpo-
věděli řezníci, „jsme připraveni obětovat i krev svou za klášter 
a chrám váš!“ Na památku uchránění kláštera a kostela dali 
v roce 1615 mniši do levé strany kostela nad dveřmi zasadit 
českého lva z kamene a pod něj umístit mramorovou desku 

s nápisem: „Ty, jenž jsi vznešenější nad zákony a nad svatými, 
rač opatrovati práh bratří menších, jako je nyní střeží lev český 
a mimo něj i řezníci.“

Taktéž Matyáš, král český, potvrdil ve Vratislavi v roce 
1611 řezníkům jejich výsady, práva a svobody. Rovněž Ferdi-
nand II. dne 24. října 1632 obnovil řezníkům za velkou obě-
tavost, statečnost a věrnost králi nejen všechny výsady, práva, 
svobody a zvyklosti, ale obdrželi také celou řadu privilegií, 
která jejich řemeslo chránila.

Později nastalo řezníkům, hlavně v Praze, velice těžké 
období, kdy s  velkou ctí, udatností i  krví hájili nejen svůj 
majetek, ale i ohroženou českou vlast. V  roce 1648 vpadl 
do Čech švédský vojevůdce Königsmark se svým vojskem 
a táhl přímo ke královské Praze. Zradou poručíka Ottoval-
ského se zmocnil nejdříve Hradčan a královské rezidence 
spolu s Menším Městem pražským. A pak 15 týdnů obléhal 
Staré i Nové Město pražské. Všichni řezničtí mistři, jejich 
synové, všechna čeleď i tovaryši, jakož i učedníci uchopili své 
sekery a zbraně a postavili se do předních řad proti nepříteli 
a urputně bojovali i za cenu velkých ztrát. Jejich udatnosti 
a nebojácnosti využili důstojníci, kteří řídili obranu města 
pražského.

Od těchto událostí až do roku 1669 řemeslo řeznické 
vzkvétalo. V  tomto roce však byla opět Čechům zasazena 
citelná rána. Císař Leopold I. s Ludvíkem XIV., králem fran-

couzským, vedli válku. 
Francouzi poslali do 
Prahy asi třicet žhářů, 
kteří 21. června 1689 
založili oheň, jemuž padlo 
za oběť 820 měšťan-
ských domů, osm kostelů 
a  samozřejmě i  mnoho 
masných krámů.

V roce 1783 Josef II. 
všechny výsady a  práva 
řezníkům zrušil, ovšem 
dne 4. června 1791 jim 
byla tato práva, výsady 
a svobody Leopoldem II. 
opět obnovena a  pla-
tila až do 15. listopadu 
1867. To byl v Rakousku 
i u nás v Čechách ustaven 
zákon o  právu spolčo-
vacím a  shromažďo-
vacím. Po tomto období 
vznikají spolky vzájemně 

se podporující a živnosti začínají vzkvétat. Ve spolcích jsou 
zpracovány stanovy, v  nichž se prolíná vzájemná pomoc 
v době nemoci, smrti a úpadku, ale také se zde pěstuje láska 
k národu, českému jazyku, králi a císaři.

Řezníci se zúčastnili i slavnostního položení základního 
kamene Národního divadla 16. května 1868. Při této příle-
žitosti byly připomenuty jejich historické zásluhy a vyzna-
menání. Opět pochodovali v  čele slavnostního průvodu. 
Vpředu jel na koni hlasatel pan Štolc v zelené uniformě. Za 
ním kráčelo dvacet řezníků v bílých kazajkách, zástěrách a se 
zelenými čapkami s bílým českým lvem. Na ramenou měli 
historické sekery zhotovené podle předlohy ze 14. století. 
Vedl je taktéž na koni cechmistr pan Loužecký v červeném 
kabátci s širokým cechmistrovským pásem.

Řezníci slavnostně a s velkou radostí uvítali v roce 1918 
zřízení samostatné Československé republiky. Udržování sta-
rých tradic trvalo až do padesátých let minulého století.

  �

Slavný Rembrandtův obraz 
„Visící vůl“ (1655)

Barokní nástropní malby 
v hlavní lodi kostela sv. Jakuba

Věž kostela sv. Jakuba v Praze
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Zastavení v  historickém areálu s  mnohasetletou tradicí, 
odděleném od pulsujícího velkoměsta středověkou zdí, 

může vyvolat potřebu se zamyslet. Třeba k hledání paralel. Ty 
mohou být mnohdy významným faktorem k tomu, abychom 
pochopili historii a jejím prostřednictvím i současnost. A něk- 
dy slouží jako východiska pro činy v budoucnosti.

Vizionáři mohou mít něco společného, přicházejí 
s myšlenkami, které na pochopení teprve čekají. Právě taková 
paralela může být mezi dr. Martinem Lutherem Kingem, 
americkým černošským předákem, aktivistou a  osob-
ností, která posunula USA do moderních dějin, a  P. Jua- 
nem, augustiniánem působícím v  klášteře v  Praze. Srov-
návat dějinná Kingova slova: „Sním o tom, že mé čtyři malé 
děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány 
podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru…“ se snem 
a zároveň vizí, kterou má P. Juan, který chce vrátit augustini-
ánům „pouze“ vaření piva u nás, se může jevit jako opováž-
livé, ale logiku nepostrádá. Oba měli nebo mají vizi. Jedna se 
může zdát vznešenější, ta druhá možná obyčejnější. P. Juan 
k té svojí, která se může někomu jevit jako nesrovnatelná 
s legendárním černošským kazatelem s pokorou mu vlastní, 
říká: „Rodina, která zapomíná na své členy, na svou historii, 
nemá budoucnost. Chci řádu, pro nás rodinu, vrátit činnost, 
která po staletí patřila k tradici, k níž nedomyslitelně patřila. 
Činnost obsahující spojení nezbytné stravy pro středověkého 
konzumenta pít a jíst zdravý nápoj až po pivo dneška, nápoj 
historie i budoucnosti, který představuje především radost, je 

Jako každý klášter i  ten augustiniánský na Malé Straně 
má svou rajskou zahradu, která již neslouží k hospodářským 
účelům. Je především elegantním místem pro rozjímání, pře-
mýšlení nad mnoha problémy dnešní doby. Podobně je tomu 
i  v  dalších částech stále ještě rozlehlého, ale veřejnosti málo 
objeveného místa. Logicky, uměřeně se snoubí zbytky středo-
věkého zdiva s opravenými částmi budov. Jejich funkce, jak bylo 
zmíněno, se staletími významně proměnily směrem k potřebám 

Vize i sen P. Juana: 
augustiniáni začnou opět vařit pivo

Budova klauzury a  provozních místností řádu před rekon-
strukcí, ve které jsou dnes provozní místnosti augustiniánů. 
 Foto: archiv kláštera

P. Juan Bautista Ignacio Provecho Lopez OSA žije u nás dvacet 
pět let a jako řada jeho spolubratří vykonává řadu profesí. Pře-
devším je ředitelem školky, školy a gymnázia v Praze, je rek-
torem klášterního kostela sv. Josefa, Praha – Malá Strana a ve 
výčtu bychom mohli pokračovat.

První písemné dokumenty Codex Thomaseus 
z roku 1390 charakterizují první pivovar augustiniánů 
postavený v  roce 1358 jako primitivní, i  když první 
zmínka o vaření a prodeji piva existuje již z roku 1352. 
Právo vařit pivo udělil malostranským augustiniánům 
z  kláštera sv. Tomáše císař Karel IV. Nejprve mniši 
vařili pivo pouze pro potřebu kláštera. Původně dřevěná 
stavba pivovaru prošla v  průběhu času nesčetnými 
přestavbami.

Roku 1420 během husitských bouří byl rozváš-
něným davem prakticky srovnán se zemí. Šťastnější 
období přinesla vláda císaře Rudolfa II., kdy se malo-
stranský pivovar stal výsadním dodavatelem piva pro 
císařský dvůr. V roce 1763 byl starý dřevěný pivovar 
stržen a nahrazen zděným ve východním křídle kláš-
tera. Roku 1766 uzavřel klášter dohodu s novoměst-
skými a  staroměstskými sládky, podle které mohli 
tito sládci prodávat pivo v  soudním obvodu kláš-
tera. Teprve počátkem 19. století začali v  pivovaře 
vařit pivo odborníci – sládkové. V letech 1801–1802 
a  především v  roce1930, kdy pivovar převzal nový 
nájemce A. Musil, byl pivovar významně moderni- 
zován.

P. Juan ukazuje před ozdobnou mříží, ohraničující privátní část 
areálu, na zrekonstruovanou budovu sloužící řádu v horním 
patře jako klauzura vpravo, knihovna vlevo a dolní část funguje 
pro společenské aktivity augustiniánů.

K l á š t e r n í  p i v o v a r yK l á š t e r n í  p i v o v a r y

současně společenský fenomén podporující touhu po pospo-
litosti, popovídat si. A to v dnešní složité a velmi turbulentní 
době rozhodně není málo.“

Některé kláštery návštěvníka ohromí svou velikostí, 
elegancí, mohutností, krásou, evidentními stopami historie 
a nespornou funkcí danou mnohaletou existencí. K těm patří 
například Břevnovský klášter, ale i mnohé další. Poněkud 
jinak působí augustiniánský klášterní areál, snad sto metrů 
od současného společensko-historického Malostranského 
náměstí. Za zdmi jako by vítězil klid, úměrnost, neokázalé 
spojené historické styly gotikou počínaje a současnou archi-
tekturou konče, která jeho dlouhověkost jen podtrhuje. 

Kousek od něj směrem na Klárov zleva, poněkud 
v pozadí, uvidíme kostel. Oč méně je výstavný zvenčí, o to 
větší umělecké a hlavně sakrální památky téměř tají uvnitř. 
Projdeme-li branou areálu, najednou nás málem pohltí klid, 
jen více nebo méně často přerušený cinkáním dvaadvacítky 
nebo dalších tramvajových linek. Ale poněkud až strastipl-
ných a často hlučných sto metrů stojí za to překonat.

Objevíme oblast, která patří možná k těm nestarším, 
které Praha má. A nebyl by to historický a hlavně klášterní 
areál, kdyby v sobě neskrýval pivovar. Ale nepředbíhejme.

Prostor v sobě skrývá mnohé. Abychom vše pochopili 
v nutných historických souvislostech, je nejlepší využít las-
kavosti dnes snad nejvýraznější osobnosti současných augus-
tiniánů u nás.

Kdo by očekával, že můj průvodce po areálu augustini-
ánského kláštera a přilehlého hotelu Augustine a míst, kde 
stál a po mnoho set let fungoval klášterní pivovar s vyhlášenou 
hospodou U sv. Tomáše, mnich P. Juan na setkání přijde v tra-
diční černé sutaně s kapucí a bude působit strohým, přísným 
dojmem, velmi by se mýlil. Páter Juan osloví každého svým 
velmi příjemným civilním vystupováním. Jeho neformální 
oblečení i způsob mluvy zní sympaticky. I s přízvukem, který 
nepůsobí rušivě, ale k  jeho osobě patří jakoby odjakživa. 
Žádná přísnost. Projev, jakým prezentuje historii, současnost 
i plány augustiniánů, se poslouchají pěkně. Jeho optimismus 
se na člověka přelévá. 
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Nejinak tomu bylo u kláštera augustiniánů. Už v roce 1306 
se pozemky kláštera rozrostly o Pytlíkovskou zahradu, kterou 
darovala abatyše svatojiřského kláštera Kunhuta, v roce 1323 
darovali klášteru další pozemky Jan Lucemburský s Eliškou 
Přemyslovnou a v roce 1351 i Karel IV. V roce 1358 klášter 
koupil další pozemek pro výstavbu pivovaru. Více ví náš 
průvodce a velký znalec historie P. Juan. Původem Španěl, 
dnes Čech, ale svůj původ nezapře, strávil již 25 let v Praze, 
kterou si zamiloval. „Karel IV. se stal velkým příznivcem augus-
tiniánů. To se projevilo tím, že jim v roce 1351 daroval další 
pozemky. Provozovali totiž provinční dům, který soustřeďoval 
studenty teologie a byl určen i pro vzdělávání mládeže. Stejný 
panovník jim také věnoval k  vybudování pivovaru pozemky 
v místech, kde je dnes Senát, a také zde byl vybudován špitál. 
V něm se augustiniáni starali o nemocné lidi, kteří potřebovali 
pomoc. Některé rodiny pro ně pracovaly na hospodářství a byd-
lely tam. Právě pro ně byl v areálu postaven dům. Ale nejen 
to. Karel IV. řádu daroval ostatky sv. Tomáše Apoštola, které 
získal v augustiniánském klášteře v Sieně.“ Ty jsou dnes velmi 
vzácnou a ceněnou součástí relikviáře kostela. P. Juan pokra-
čuje se zanícením jemu vlastním: „Augustinián Nicolas Lone 
se v roce 1352 stal prvním rektorem Karlovy univerzity. Sou-
časně s tím náš řád obdržel práva na generální studia. Tedy 
možnost vyučovat psaní, čtení, počítání a vzdělávat se v hudbě, 
která k jakémukoliv chrámu neoddělitelně patří.“

V  místech vymezených dnešní Valdštejnskou ulicí 
působili do poloviny 16. století. Potom augustiniáni prodali 
pozemek, kde se dnes nachází Valdštejnská zahrada, a místo, 
kde je areál Senátu, Albrechtovi z Valdštejna. P. Juan vysvět-
luje: „Pivovar se přestěhoval do míst v dnešní Letenské ulici 
a  augustiniáni si vařili pivo sami do 19. století. Následně 
jej pronajali pivovarníkům, kteří v  pronajatých prostorách 
vařili pivo.“ A s mírným úsměvem dodává další zajímavosti: 
„Nájemci platili nájem z určité části v penězích a druhou v natu-
ráliích. Každý den jeden z bratrů chodil s  vědrem pro pivo. 

Detail středověké zdi, na kterou ukazuje P. Juan, požadovali 
památkáři jako cenný doklad středověké stavitelské zručnosti 
uchránit před odstraněním a zachovat budoucím generacím.

Hospoda U sv. Tomáše se nesmazatelně zapsala do his-
torie vlasteneckých literátů, malířů, herců a mnoha dal-
ších osobností. Jejich společným momentem byla chuť na 
kvalitní a vyhlášené pivo, Svatotomášskou čtrnáctku. Na 
pivo a na setkání buditelů se scházeli například Jakub 
Arbes, Ignát Herrmann, F. S. Machar, Jan Neruda, 
Jaroslav Vrchlický. Na pivo zašli malíři Mikuláš Aleš, 
Luděk Marold nebo herci, jako například Eduard Vojan, 
kabaretiér Josef Šváb-Malostranský a další.

a  užitečnosti dnešních dnů. Areál žije. Nikdy se naštěstí asi 
nestane pulzujícím kadlubem, ale místem, kde si lze odpoči-
nout od hluku. Stačí jedna zeď a ocitáme se v jiném světě. 

Co mnozí jistě ocení, je moderní architektura, která 
neruší a díky níž areál žije svým poklidným životem. Fakt, že 
hotel Augustine je pro hosty spíše z horního konce příjmové 
spirály, zaručuje dnes tolik žádaný a ceněný klid.

Přeměna dřívějších bytů a špitálu v hotel působí pří-
jemně. V další části areálu elegantní mříž odděluje řekněme 
světskou část od klauzury a také od knihovny, i když mnoho 
z cenných archiválií je dnes uloženo v Národním archivu, 
který poskytuje historickým dokumentům požadovaný kom-
fort, aby byly k dispozici i dalším generacím.

Ale začněme historií. Areál augustiniánů datuje svoje 
začátky do 13. století. Jako by kopíroval historii mnoha 
míst, která dnes tvoří Českou republiku. Pomozme si dobu 
vzniku řádu augustiniánů osvětlit pomocí historických lite-
rárních pramenů. Byl to král Václav II., který v roce 1285 
obuté augustiniány do Prahy pozval spolu s pražským bis-
kupem Tobiášem z Bechyně. Dostali na Malé Straně velký 
prostor až k řece Vltavě. Jako místo příštího konventu bylo 
určeno městiště u kostelíka sv. Tomáše Apoštola a kaple sv. 
Doroty. Kostel patřil břevnovskému klášteru benediktýnů, 
a tak se opat Kristián na žádost panovníka vzdal patronátních 
a vlastnických práv ve prospěch augustiniánů. V roce 1315 
posvětili presbytář nového chrámu na místě původního kos-
tela mohučský arcibiskup Petr, trevírský arcibiskup Balbín, 
pražský biskup Jan IV. z Dražic a olomoucký biskup Petr.

Ale každý klášter musel mít, dnešními slovy, sponzory, 
kteří se dary, většinou pozemky, postarali o  jejich rozvoj. 

Z bývalé konírny, kde bylo kdysi ustájeno i pět koní, se stalo 
moderní konferenční centrum.

Do prostor bývalého dvora byla vestavěna restaurace, budova 
v zadní části traktu slouží i dnes k ubytování. Původně tam 
bydleli zaměstnanci pivovaru, poté byl domovem důchodců 
a dnes slouží jako luxusní hotel.

Bývalý pivovar se změnil v pivnici, která bude v místech, kam 
ukazuje P. Juan, propojena vchodem z Letenské ulice, a umožní 
tak vstup Pražanům i návštěvníkům hlavního města.

K l á š t e r n í  p i v o v a r yK l á š t e r n í  p i v o v a r y

Na konci měsíce udělali vyúčtování, odečetlo se, kolik bratři 
vypili, a zbytek nájemce doplatil. Největší výstav byl koncem 19. 
a začátkem 20. století. Nesporně tomu pomohlo i to, že k pivo-
varu byly připojeny další prostory a vybudovali tam pivnici, jme-
novala se U sv. Tomáše a její součástí byla letní zahrada. I tam 
se mohlo konzumovat pivo. Jejími návštěvníky byl spisovatel 
a básník Jan Neruda a další literáti, ale třeba i �lozofové, kteří 
u piva vedli učené disputace nebo jen ‚poklábosili‘.“ 

Kdybychom měli velkou, opravdu velkou představi-
vost a nevnímali provoz a hluk tramvají míjejících vchod 
do historického, a  přece sou-
časného areálu, mohli bychom 
přivřenýma očima zaslechnout 
a možná i vidět mnicha v černé 
sutaně s tradiční kapucí na koni 
nebo povoz s koňmi, jak vyrážejí 
branou hned vedle kostela sv. 
Tomáše. Tím cestujícím byl 
patrně opat nebo jiný vysoký 
představitel řehole, který „vizi-
týroval“ jeden z devíti klášterů, 
které měl augustiniánský řád 
rozeseté po celých Čechách. P. 
Juan ochotně vysvětlil účel: „Pro-
vinciál musel pravidelně navště-
vovat všechny kláštery a  místa, 
která klášterům patřila. Tedy lesy, 
pole, ale i manufaktury, pozemky, 
které pronajímali, rybníky a další 
nemovitosti, aby na jeho činnost 

vydělávaly. Cílem jeho cesty bylo zkontrolovat stav majetku. 
Ale nejen to. Musel přivést zásoby potravin pro ty, kteří 
za jeho zdmi studovali nebo obecněji se vzdělávali, jak 
vyplývalo z jejich společenského zadání. Samozřejmě, potra-
viny byly důležité i pro nemocné a ošetřující personál, který 
se o ně staral v klášterním špitále. I třeba otop a jiné k životu 
potřebné věci do kláštera. A  v  neposlední řadě i  živobytí 
bratří. Právě koně a povozy umožňovaly možnost kontroly 
fungování poměrně velmi složitého klášterního komplexu.“ 
A ve vysvětlování pokračuje: „Jistě se byl podívat, jak se 
vyvíjí úroda, neboť především pšenice a možná i chmelová 
pole byla důležitá pro pivovar, který se za zdmi kláštera 
staral o již zmíněnou výživu mnišského osazenstva. Byl sou-
časně i zdrojem nezanedbatelných příjmů kláštera.“

Dnes původní konírnu v  areálu nenalezneme. Vzala 
za své jako oběť rozvíjejícího se automobilismu na přelomu 
19. a 20. století. Dnes má novou funkci. Stala se z ní konfe-
renční místnost zařízená moderními technologiemi 21. sto-
letí. Jen nám nebylo jasné, proč v samotném centru Prahy 
měli augustiniáni konírnu. Nejen samotný klášter, ale i špitál 
s jeho nemocnými nebo školy se studenty, koně a konírnu pro 
své fungování potřebovali. A právě koně a povozy zajištovaly 
možnost kontroly fungování poměrně složitého komplexu 
a také dopravovaly potraviny, ale třeba i otop a jiné k životu 
potřebné věci do kláštera.

Z původních devíti klášterů bylo několik z nich během 
husitských válek vypleněno. A i když se v dalších stoletích 
některé obnovily nebo byly postaveny nové, přišla nekom-
promisní Josefská reforma, která během jeho desetileté vlády 
znamenala pro některé uzavření a přeměnu v kasárny, skla-
diště a další objekty pro účely rakouského mocnářství.

Do roku 1950 jich zůstalo v  Čechách celkem sedm: 
Praha, Bělá pod Bezdězem, Česká Lípa, Vrchlabí, Dolní 
Ročov u Loun, Svatá Dobrotivá – Zaječov. V současnosti fun-
gují v Domažlicích, Zaječově, Ročově a v Praze. Moravská 
větev s hlavním klášterem v Brně se má v blízké budoucnosti 
s tou českou spojit. 

P. Juan pokračuje ve vyprávění o nejnovější historii areálu: 
„Po odchodu domova důchodců v roce 1998 byly budovy v opravdu 
špatném stavu, prakticky ruina. Bylo potřeba je zrekonstruovat. 
Navíc byly pro nás příliš veliké a některé budovy nepotřebné, předi-
menzované. Snad sedm, nebo dokonce osm let jsme hledali �rmu 
pro rekonstrukci a pro nové využití. Podařilo se nám, po mnoha 
opravdu složitých jednáních, především s památkáři, najít nejen 
partnerskou �rmu, ale i zformulovat účel staveb a části areálu. 
Proměnili jsme klášter, tedy jeho velkou část, v hotel se všemi jeho 

Svatotomášská 
čtrnáctka 
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Etikety piva, které obohatilo český trh piva. Další augustini-
ánská piva se objeví, jak doufá P. Juan, v blízké budoucnosti.

tyto prostory vlastní. Pivnice, kam chodili vaši literáti, jako byl Jan 
Neruda, kde se vedly pivní řeči i vážné disputace, kde to prostě žilo. 
Ale ti, kteří kdysi chodili do svatotomášské pivnice na pivo, by opa-
trně zajásali. Blíží se doba, kdy bude pivnice obnovena, umožněn 
přístup z Letenské ulice proražením samostatného vchodu. Poda-
řilo se nám získat nezbytná povolení a plánujeme s novým vedením 
hotelu, že tak jako před padesáti nebo sto lety budou na svatoto-
mášské pivo chodit turisté a  doufáme i  štamgasti. A  třeba na 
‚tmavé‘ i úředníci z ministerstva �nancí, které je naproti.“

A samozřejmě se nabízí i otázka, kdy se opět dočkáme 
piva z vlastní produkce augustiniánů z kláštera sv. Tomáše. 
Augustiniáni rozhodně na jeho vaření vlastními silami nere-
zignovali. Hnací silou k obnově tradice je již často citovaný 
P. Juan. „Ano, pivo vařit chceme, je to naše tradice. Nejraději 
nejen onu vyhlášenou čtrnáctku s její nenapodobitelnou chutí, 
vůní, řízem i barvou. Ale k tomu musíme najít partnera, aby 
to vařil s námi, a především v našich prostorách,“ rozvíjí své 
plány s vážností v hlase P. Juan. „Víme, kde by měl pivovar stát, 
pivo vařit a tím dělat i radost. Je to v klášteře Svatá Dobrotivá 
v Zaječově u Hořovic na Berounsku. Mimochodem, tam vznikl 
náš první klášter. Ještě nevíme, budeme-li tam vařit Svatoto-
mášskou čtrnáctku nebo i dvě další tradiční piva, Ročovskou 
dvanáctku nebo Vojtěchovské pivo. Co ale vím jistě, je, že doba, 
kdy tato piva ochutnáme, se blíží,“ dodává P. Juan s jistotou 
v hlase a s úsměvem.

Nám nezbývá než se těšit. Na okamžik, kdy se rodina 
lahodných piv u nás rozroste o další pivní skvost. Víme, že se 
ten okamžik blíží. Vždyť P. Juan nám to slíbil.

Fotogra�e: není-li uvedeno jinak, PORT/jv

Josef Vacl �
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moderními funkcemi, a dosáhli tak oživení areálu a vrátili mu 
některé nové funkce.“ A pokračuje při komentování prohlídky 
s vážným obličejem jinak usměvavý augustinián novou tvář, 
kterou areál získal: „Opravdu to byla komplikovaná jednání. 
Nezastírám, diskuse byly dlouhé, složité, ale snad je kolem vidět, 
že se sem lidé vrátili. Nenajdou ani špitál, ani školu, ani pivovar. 
Naleznou krásný hotel s největším luxusem. Máme smlouvu 
s novým nájemcem do roku 2062. A co je důležité, prostory pivo-
varu a pivnice jsou nyní barem a hospodou.“ 

A  jak to bylo s  pivovarem? Fungoval do roku 1950. 
Skončil po neslavné Akci K, kdy museli augustiniáni během 
akce STB dne 24. dubna 1950 pryč. Znárodněný pivovar 
rychle skončil. Nadále fungovala alespoň pivnice. Pivo se tam 
už nevařilo…

„Byla to smutná doba. Dlouholetá tradice byla přerušena 
a doposud nebyla obnovena. Přesto se pivo podle augustiniánské 
receptury nadále vařilo v pivovaru nedaleko Benešova a později 

Básník, spisovatel, milovník života, dnešními slovy bon-
viván Jan Neruda by byl asi překvapen, kdyby se procházel 
od Vltavy ke svému bydlišti v Ostrovní ulici. Nejen proto, 
že dnes nese jeho jméno, ale i proto, že by marně hledal 
vchod do své milované hospody U sv. Tomáše. Místo, kde 
strávil mnoho chvil, by nepoznal. Vypadá úplně jinak. 
Místo hospody a pivovaru je dnes jeden z nejluxusnějších 
hotelů v Praze, pětihvězdičkový Augustine Hotel Prague.  
Poněkud skrytý za obnovenými zdmi augustiniánského 
kláštera, a přitom v srdci Prahy. Se zajímavou architek-
turou po přestavbě, která, pravda, vyvolala mnoho dis-
kusí. Také by marně hledal možnost ochutnat své oblíbené 
tmavé pivo. Místo toho by se mu však nabídl z jednoho 
apartmá neopakovatelný pohled na Pražský hrad, sou-
sední chrám sv. Tomáše, Valdštejnský palác s jízdárnou, 
pohledy na Vltavu a jistě by si uvědomil, že Praha není 
marně nazývaná Prahou stověžatou.

Asi by jej překvapila i současná podoba kláštera. 
Ale jistě by jej potěšilo, že se mnohé z doby jeho života 
postupně na jeho oblíbené místo vrací. Především tmavé 
pivo. Pravda, dnes se již nevaří v pivovaře, který byl pře-
stavěn a vtělen do hotelu. A i když by v hospodě nepotkal 
své tehdejší spolustolovníky, zajisté by mu udělalo radost, 
že by i  dnes mohl ochutnat třeba v  hotelu nebo v  The 
Refectory baru Svatotomášské tmavé pivo, které se vaří 
podle původní receptury. A mohl by se těšit i na to, že při-
bližně v místech „jeho“ bývalé hospody se plánuje otevřít 
rekonstruovaná pivnice. A co je důležité, snad bude opět 
otevřen vchod z dnešní Letenské ulice. Doufejme, že i když 
Jan Neruda nebude v pivnici sedět a bavit se se spolube-
sedníky, přesto se jeho duch do augustiniánského areálu 
vrátí. Jeho tolik speci�cká a slavná osobnost, která k pivu 
i české kultuře nedomyslitelně patří. Možná se naplní to, 
co prý básník řekl: „Po třetí sklenici z augustiniánského 
pivovaru U sv. Tomáše prodáš svou duši i čertu.“

v pivovaru v pražském Braníku,“ s náznakem smutku v hlase 
komentuje velice složité období pro augustiniány a i  jejich 
pivovar náš průvodce P. Juan. Tvář se mu však rozjasňuje vlastně 
okamžitě, když ve vyprávění o dějinách pivovaru a vaření piva 
augustiniány pokračuje: „Po roce 2009 jsme obnovili tradici sva-
totomášského piva s panem Matuškou starším a pokračujeme 
v ní s jeho syny.  Tmavá čtrnáctka je výsledkem originální recep-
tury vytvořené ve spolupráci s pivovarem Matuška, který je v obci 
Broumy.“ A úsměvem ještě dodává: „Dnes se tedy pivo vaří jinde 
a skončila i tradice, kdy si pro pivo chodili sami augustiniáni. 
Nikdo z pěti bratří v klášteře, když se vařilo v sousedství, dnešní 
mluvou v docházkové vzdálenosti, již neexistuje. Ale pivo chodí 
k nim. Zavolají do pivovaru Matuškům a ti jim pivo dodají.“

Pivo je k dispozici pro významné příležitosti a v adminis-
traci řádu, kde je možné jej koupit. A také v hotelu Augustine 
ve  třetinkových lahvích i  na čepu. Nabízí se otázka: Je pivo, 
které se dnes vaří, jiné, než bylo ve středověku? „Ano, je jiné. 
Vychází sice z naší historické receptury, ale pochopitelně bylo při-
způsobeno dnešním technologiím a vlastně i chuti spotřebitelů,“ 
hodnotí současný pivní speciál P. Juan a dodává v delším mono-
logu: „Víte, pivo bylo pro augustiniány ve středověku i v nastupu-
jícím novověku velmi důležitý pokrm. Z hlediska stravování to byl 
vlastně základ. Měli pivo jako třeba postní jídlo. Nezapomeňte, že 
celých 40 dní před Velikonocemi neměli jinou stravu než pivo. Bylo 
natolik výživné, že mnichům z dnešního pohledu tmavá čtrnáctka 
dodávala jejich organismu potřebné bílkoviny, vitaminy, prostě 
vše, co tělo potřebovalo. Připomínám, že mnich měl právo na 
půllitr piva k  snídani a  další litr během celého dne,“ dodává  
P. Juan s vážnou tváří. A dává k lepšímu příhodu, která se mu prý 

Zrestaurovaná stropní malba v  bývalém refektáři nabízí 
v kavárně tolik ceněný klid a současně i možnost ocenit dílo 
našich předků.

opravdu stala: „Přišli za mnou obyvatelé z Malé Strany a podě-
kovali, že jsme se zasloužili o obnovu jejich oblíbeného piva. To 
potěší, ale zavazuje, aby bylo naše pivo co možná nejlepší.“

Původní receptura, ale i  další významné dokumenty 
jsou uschovány v Národním archivu. A receptura speciálního 
tmavého piva Svatý Tomáš je registrovaná, aby se zabránilo 
napodobování.

Areál kláštera má samozřejmě i  některé funkce mu 
dané jeho mnohasetletou historii a tradicí. Má část, kterou 
běžný návštěvník neuvidí. Tou je klauzura, která i v  jedna-
dvacátém století umožnuje naplňování základní funkce mniš-
ského řádu a také místo k modlitbám. Je ohraničena krásnou 
tepanou mříží a branou s nápisem Privat. 

Pokud by u ní nebylo nejmodernější technické zařízení, 
jako je interkom, nemysleli byste, že jste v dnešní době.

Areál je po opravě a slouží, podobně jako v průběhu 
mnoha století, k naplňování duchovní a ekonomické funkce 
řádu i funkce pastýřské. 

Ale to není všechno, co se ještě v klášteře změnilo z hle-
diska funkčnosti. V refektáři, bývalé jídelně mnichů, je dnes 
kavárna. Rozdíl je v tom, že místo možná fádní stravy mnichů 
s dominantním postavením tmavého piva je dnes nabídka 
mnohem širší, o  níž augustiniáni určitě kdysi dávno ani 
nesnili.

Co ale chybí a již se do areálu nevrátí, je pivovar. Náš prů-
vodce s neskrývanou radostí prohlídku bývalého pivovaru, dnes 
restaurace, doprovází vysvětlováním: „Ten již tady být nemůže 
z mnoha důvodů. Technických i hygienických. Místo něj tu dnes 
funguje restaurace, která využívá genia loci celého areálu a nabízí 
pohled na prostory, jak kdysi vypadaly a které architekti změnili 
i  přizpůsobili moderním požadavkům.“ A  pokračuje ve vysvět-
lování: „Ale to, co nám chybí, je intenzivnější život, který byl pro 
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e k o n o m i k a e k o n o m i k a

Vstup 
potravinářského 

průmyslu  
do roku 2022 

z ekonomického 
pohledu

JUDr. Ing. JOSEF MEZERA, CSc., 
Ing. ZDEŇKA NÁGLOVÁ, Ph.D., 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

Cílem příspěvku je nastínit ekonomický vývoj potravinář-
ského průmyslu na začátku roku 2022, konkrétně první-

ho čtvrtletí, z dostupných údajů Českého statistického úřadu 
(ČSÚ). Jde o období, které je poznamenáno pandemií, ke kte-
ré se ještě přidal válečný kon�ikt na našem kontinentu, a to na 
Ukrajině. Za této nestandardní situace se ČR potýká zejmé-
na s růstem cen, a to především energií, pohonných hmot, ale 
i celé řady dalších komodit. Dochází k nárůstu cen surovin, ale 
i dalších vstupů, což zvedá i ceny v dodavatelských řetězcích 
i gastronomii. Udržuje se však potravinová bezpečnost, která je 
prioritou a na níž se klíčovým způsobem podílí tuzemský potra-
vinářský sektor, který i při problémech na trhu práce plní svou 
úlohu. Tím si zasluhuje i systematickou podporu. Význam výži-
vy pro jednotlivé skupiny populace je nezpochybnitelný. 

Úvodní část článku bude orientována na celkový stav české 
ekonomiky v prvním čtvrtletí roku 2022, pak bude následovat 
komparace potravinářského průmyslu se zpracovatelským prů-
myslem v  hlavních dostupných indikátorech a  dále bude stať 
věnována strukturálním aspektům potravinářského odvětví.

Česká republika na prahu roku 2022  

Podle zpřesněného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí 
produkt (HDP), jako jeden z klíčových národohospodářských 

indikátorů, v 1. Q 2022 meziročně o 4,8 %. To je pozitivní 
vývoj, ke kterému přispěly zejména výdaje na konečnou spo-
třebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. Naopak přetr-
vával negativní vliv zahraniční poptávky. Z pohledu odvětvové 
struktury byl meziroční růst HDP nejvíce podpořen staveb-
nictvím a skupinou obchodu, dopravy a pohostinství, resp. 
služeb. Zaměstnanost se mezičtvrtetně nezměnila a v porov-
nání se stejným obdobím roku 2021 vzrostla o 1,5 %. 

Průmyslová produkce se v 1. Q 2022 meziročně zvedla 
jen o 0,4 %. I když rostla produkce ve většině odvětví, pokra-
čovaly problémy ve výrobě motorových vozidel, což je v ČR 
klíčové odvětví. Nejlépe se v 1. Q 2022 dařilo výrobě elek-
trických zařízení (růst o 5,3 %), výrobě strojů a zařízení (růst 
o 5,1 %) a výrobě ostatních nekovových minerálních výrobků 
(růst o 8,7 %). Pokles u výroby motorových vozidel mírně 
překročil dvoucifernou hranici (–10,3 %).    

Tržby z průmyslové činnosti v b. c. v 1. Q 2022 meziročně 
vzrostly o 9,5 %. Meziroční pokles tržeb zaznamenala pouze 
výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, a to o 12 %. 
Naopak k růstu tržeb nejvíce přispěla výroba a rozvod elek-
třiny, plynu a  klimatizovaného vzduchu (růst o  22,3 %), 
výroba základních kovů a slévárenství (růst o 3,6 %) a výroba 
kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (o 16,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu byl 
v 1. Q 2022 pouze o 0,1 % meziročně nižší. Průměrná hrubá 
měsíční nominální mzda zaměstnanců vzrostla o 7,0 %.  

V  1. Q 2022 vzrostly ceny průmyslových výrobců 
v porovnání se 4. Q 2021 o 10,4 %. Ceny potravinářských 
výrobků, nápojů a tabáku se zvedly o 5,4 %. V meziročním 
porovnání se ceny průmyslových výrobců zvýšily v 1. Q 2022 
o  21,8 %. Přitom ceny potravinářských výrobků, nápojů 
a tabáku vzrostly o 9,4 %.

Index spotřebitelských cen dosáhl v 1. Q 2022 v úhrnu 
hodnoty 106,3, u potravin a nealkoholických nápojů činil 
106,5 a u alkoholických nápojů a tabáku 103,1.

Porovnání potravinářského průmyslu  
se zpracovatelským průmyslem v ČR

Zatímco zpracovatelský průmysl jako celek docílil 
u  podniků s  50 a  více zaměstnanci za 1. Q 2022 u  tržeb 
(příjmů) bez DPH z prodeje výrobků, služeb a zboží solidní 
meziroční růst o  9,9 %, tržby výroby potravinářských 
výrobků s výrobou nápojů se zvedly o 15,3 %. Podíl výroby 
potravinářských výrobků spolu s výrobou nápojů na tržbách 
ve Zpracovatelském průmyslu meziročně vzrostl na 7,5 %, tj. 
o 0,4 p. b. Dodavatelský řetězec pro potraviny představovaný 
především zemědělstvím vcelku fungoval, část surovin byla 
však zajištěna importem, především z EU, často ve vyšší cenové 
hladině. Meziroční růst výše uvedeného indikátoru tržeb se týkal  
všech sledovaných výrob s výjimkou výroby hroznového vína.

Tržby bez DPH z  prodeje výrobků, služeb a  zboží se 
za 1. Q roku 2022 oproti předchozímu období v podnicích  
s  50 a  více zaměstnanci zabývajícími se výrobou 
potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) zvýšily o 14,3 % 
na 76,2 mld. Kč (graf 1). Nejvíce se na těchto tržbách potra-
vinářského průmyslu podílela výroba ostatních potravinář-
ských výrobků (CZ-NACE 10.8) s 20,3 % (tj. 15,4 mld. Kč), 
výrobci průmyslových krmiv (CZ-NACE 10.9)1 s  19,2 % 
(tj. 14,6 mld. Kč) a zpracovatelé masa a výrobci masných 
výrobků (CZ-NACE 10.1) s 18,2 % (tj. 13,9 mld. Kč). 

Za první kvartál roku 2022 oproti předchozímu období 
došlo ve všech výrobních oborech výroby potravinářských 
výrobků k nárůstu absolutní výše tržeb za výrobky, služby 
a zboží. Největší nárůst byl zaznamenán u výrobců průmy-
slových krmiv (CZ-NACE 10.9) o 26,6 %, ve výrobě mlýn-
ských výrobků a  pekařských výrobků (CZ-NACE 10.6 
a  10.7) o  19,3 % či mlékárenském průmyslu (CZ-NACE 
10.5) o 15,4 %. Nejméně tržby vzrostly v masném průmyslu 
(CZ-NACE 10.1) o 6,3 % či u výrobců ostatních potravi-
nářských výrobků (CZ-NACE 10.8) s meziročním nárůstem 
o 9,1 %. 

Počet podniků s 50 a více zaměstnanci se v 1. Q 2022 
oproti předchozímu období v  potravinářském průmyslu 
výrazně neměnil, spíše zůstal na stabilní úrovni. 

Průměrný počet podniků s  50 a  více zaměstnanci ve 
výrobě potravinářských výrobků v 1. Q roku 2022 čítal téměř 

61  900 osob, což je při srovnání s  předchozím obdobím  
o 588 zaměstnanců méně, a jedná se o pokles o necelé 1 % 
(graf 2). K redukci počtu zaměstnaných osob došlo hlavně 
u zpracovatelů ovoce a zeleniny (CZ-NACE 10.3) o 4,3 % na 
2 512 osob a výrobců tuků a olejů (CZ-NACE 10.4) o 4,9 % 
na 678 osob. V ostatních výrobních oborech došlo k poklesu 
počtu pracovníků v  rozmezí od 0,4–1 %, vyjma výrobců 
krmiv, kde jako v jediném výrobním oboru potravinářského 
průmyslu došlo k nárůstu o 1,2 %. 

Mzdy bez ostatních osobních nákladů se za 1. Q 2022 ve 
výrobě potravinářských výrobků oproti předchozímu období 
zvýšily o 3,2 % (graf 3). K největšímu poklesu mzdy došlo 
u výrobců tuků a olejů o 9,4 % a dále u zpracovatelů ovoce 
a zeleniny o 4,5 %. V ostatních výrobních oborech byl vykázán 
růst mezd. Nejvíce tyto mzdy vzrostly v  mlýnské výrobě  
(6,7 %) či v mlékárenském průmyslu (5,3 %). 

Graf 1 Vývoj tržeb oborů potravinářského průmyslu za 1. Q 2022 oproti předchozímu období (v %)

Zdroj: zpracování dle dat ČSÚ

Graf 2  Vývoj průměrného evidenčního počtu zaměstnanců oborů potravinářského průmyslu  
za 1 .Q 2022 oproti předchozímu období (v %)

Zdroj: zpracování dle dat ČSÚ1  Výrobní obor CZ-NACE 10.9 je v rámci ochrany údajů sloučen s výrobním oborem CZ-NACE 10.2 Zpracování a konzervování 
ryb, korýšů a měkkýšů. 
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Z hlediska velikostní struktury podniků za 1. Q 2022 
došlo oproti předchozímu období k poklesu počtu subjektů 
a zaměstnanců u podniků zaměstnávajících 50–99 a 200–499 
osob. V  kategorii podniků s  100–199 zaměstnanci došlo 
pouze k  poklesu počtu zaměstnanců. Dynamický vývoj je 
patrný u kategorie podniků zaměstnávajících 500–999 osob, 
kde se oproti předchozímu období zvýšily tržby, mzdy, ale 
vzrostl i počet podniků či zaměstnanců (graf 4). 

Souhrn

Ekonomické výsledky za 1. Q 2022 se jeví vcelku příznivě. 
Toto pozitivní hodnocení se opírá především o národohospo-
dářský ukazatel, jako je HDP, také se týká zpracovatelského 
průmyslu, měřeno tržbami (příjmy) bez DPH z prodeje výrob- 

Graf 3  Vývoj mezd bez ostatních osobních nákladů výrobních oborů potravinářského průmyslu  
za 1. Q 2022 oproti předchozímu období (v %)

Zdroj: zpracování dle dat ČSÚ

ků, služeb a zboží. Růst tohoto indikátoru ve výše uvedeném 
období docílila také výroba potravin, ale i výroba nápojů. 

Obavy z dalšího vývoje jsou spojeny s vysokou in�ací 
a se stavem, kdy se ekonomický růst zastaví. Indicie k tako-
vému stavu se ve 2. Q 2022 již ukazují. Problémem je zejména 
růst nákladů, především energií, pohonných hmot a dalších 
položek – některých komodit, tedy vstupů do potravinář-
ského průmyslu. 

Více se ukáže po výsledcích sklizně hlavních agrár-
ních komodit a po realizaci opatření, která mají poskytnout 
podporu podnikatelskému sektoru. Jde o podporu z EU, tak 
o národní zdroje. Působit budou i opatření sociální podpory, 
která mají umožnit nákup základních potravin prakticky 
celé šíři spotřebitelů, což se pak odrazí i na trhu potravin, na 
straně poptávky.

Použité prameny jsou k dispozici u autorů článku.  �

Graf 4  Vývoj vybraných ukazatelů za 1. Q 2022 oproti předchozímu období  
dle počtu zaměstnaných osob v podniku (v %)

Pozn.: Údaje za další velikostní kategorie (tj. 1000 zaměstnanců a více) jsou důvěrné.  Zdroj: zpracování dle dat ČSÚ
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Putování za sýry
MÁ NOVÁ ZKUŠENOST 
S HODNOCENÍM SÝRŮ 

V MEZINÁRODNÍ HODNOTITELSKÉ 
POROTĚ

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Ve dnech od 18. do 21. 6. 2022 
jsem se opět po třech letech 

mohl potkat s  význačnými evrop-
skými sýraři sdruženými ve Spo-
lečenstvu mezinárodních sýrařů 
– Bratrstvu svatého Uguzona. Ob-
dobí covidu totiž znemožnila naše 
pravidelné výroční setkávání, a tak 
tentokrát ohlášené kapitulní zase-
dání do Berlína se místo roku 2020 
uskutečnilo po dvou odkladech teprve letos. A i tak se nás ten-
tokrát sešlo ještě o něco méně. Přítomni byli zástupci Fran-
cie, Švýcarska, Itálie, Rakouska, Německa, České republiky, 
ale nově také Polska, kteří jsou členy německého klubu to-
hoto významného profesního sdružení. Navíc nás svojí pří-
tomností letos poctilo i několik zástupců z Brazílie, kde byla 
pobočka Společenstva mezinárodních sýrařů založena tepr-
ve v  roce 2018. Na pořadu našeho zasedání byla řada zají-
mavých odborných i společenských akcí, a samozřejmě, že se 
vše točilo kolem sýrů. 

Kapitulní zasedání zahajoval tradičně ve své rodné fran-
couzštině a částečně také s jednoduchou a trochu komickou 
němčinou náš „prévôt“ (probošt), pan Ronald Barthélemy. 
Ve svém vystoupení připomněl hlavní poslání Společenstva 
slovy „Defend les lettres de noblesse des fromages de France 
et d‘ailleurs et surer leur pérénnité“, což se dá volně přeložit 
jako „Obhajovat vysokou pověst starého sýrařského umění ve 
Francii a po celém světě a udržovat autenticitu tohoto starého 
kulturního statku“.  Pro německou pobočku bylo letošní zase-
dání navíc jubilejní, protože jsme společně slavili její dvacáté 
výročí (francouzská mateřská společnost však byla založena 
již v roce 1969, tedy již před 53 lety).

Tradičním vyvrcholením zasedání je vždy slavnostní 
ceremoniál nově intronizovaných členů Společenstva, který je 
pro všechny členy, jak ty staré, tak nově příchozí, vždy nezapo-
menutelným zážitkem. Na scénu napochoduje na 25 význam-
ných zástupců cechu, slavnostně oblečených do řádových 

hnědých mnišských hábitů sahajících až ke kotníkům. V pase 
je tato kutna svázána spletenou šňůrou. Límec a rukávy jsou 
ukončeny jemným kožíškem a na hlavě je posazen slavnostní 
baret se splývajícím škapulířem. Kolem krku je zavěšena jako 
povinná insignie medaile s příslušností k cechu, dotvářející 
tento slavnostní oděv. Stejně tak jako v klášterech není vlast-
nictvím členů, protože mniši nemohou nic vlastnit, ale je jim 
jen propůjčen.  Já jsem velice hrdý na to, že jako Compagnon 
d´honneur (Čestný člen Společenstva) a současně Garde et 
Jure (člen po právu) patřím již od roku 2019 mezi ty členy 
klubu, kteří jsou poctěni si tuto slavnostní ceremoniální róbu 
oblékat. Při letošní intronizaci jsme členství udělili asi dvaceti 
nováčkům, mezi kterými byl mimo jiné i mně známý rakouský 
středoškolský profesor Martin Rogenhofer ze střední země-
dělské a potravinářské školy a výzkumného ústavu Francisco 
Josephinum ve Wieselburgu, se kterým jsem se v mé praxi 
již několikrát setkal, a také pan Sylwester Wanczyk, první 
významný sýrař z Polska.

Velkolepou prezentaci rakouských sýrů spojenou s ochut-
návkou pro nás připravila rakouská platební a marketingová 

agentura AMA (Agrarmarkt Austria) a k ochutnávce byla 
vybrána opravdu mistrovská díla rakouských sýrařů. Další 
výstavu spojenou s ochutnávkou pak zorganizovala v gast-
ronomickém patře vyhlášeného obchodního domu KaDeWE 
v Berlíně (Kaufhaus des Westen), který je skutečnou výkladní 
skříní Západu, francouzská obchodní sýrařská společnost 
FROMI, která se tentokrát zaměřila na velmi vyzrálé horské 
sýry. Absolutní špičkou zde byl tvrdý horský sýr Comté AOP 
JuraFlore z  pohoří Jura, který zrál po dobu 18 měsíců ve 
zracích sklepích bývalé pevnosti Fort des Rousses. Jejich 
stálá teplota, dokonalá vzdušná vlhkost, dokonalé proudění 
vzduchu, ale také unikátní a majestátné kamenné klenby této 
historické stavby poskytují pro zrání sýrů zcela optimální 
podmínky, dodávající sýrům jedinečnou a nezaměnitelnou 
chuť.

Já bych se ale chtěl v tomto mém vyprávění soustředit 
zejména na odborné hodnocení sýrů v  mezinárodní hod-
notitelské porotě, kterého jsem se při této příležitosti mohl 
zúčastnit. 

Právě již výše zmíněná rakou- 
ská státní agentura Agrarmarkt 
Austria (AMA) organizuje již 
několik let prestižní soutěž o nej-
lepší sýry. Ta poslední veřejná se 
uskutečnila v roce 2019, poté bylo 
konání soutěže z důvodu koronavi-
rové pandemie změněno na on-line 
formu a nový, opět veřejný ročník 

probíhá teprve letos. V soutěži se o nejvyšší ocenění nazvané 
Käsekaiser (Sýrový císař) vždy uchází až na dvě stovky sýrů 
od přibližně 20–25 výrobců. Cenu pro vítěze jednotlivých 
kategorií představuje vytoužená soška podobná známému 
Oscarovi, která je pozlacená a zasazená do černého kamene. 
Ocenění je opravdu prestižní a mnohonásobně zvyšuje při-
danou hodnotu sýrů, kterým bylo uděleno, což přitahuje 
velkou pozornost spotřebitelů. Navíc jsou celá soutěž a jed-
notliví vítězové velmi silně mediálně komunikovány.  Sýry 
soutěží celkem v deseti soutěžních kategoriích, kterými jsou: 

�  Čerstvé sýry
�  Měkké sýry 
�  Polotvrdé sýry jemné chuti (mild-fein)
�  Polotvrdé sýry s delší dobou zrání (g’schmackig)
�  Polotvrdé sýry pikantní – výrazné chuti (würzig-kräftig)

�  Tvrdé sýry
�  Biosýry
�  Sýrové speciality a tradiční výrobky
�  Inovace sýrů
�  Nejoblíbenější rakouský sýr na německém trhu

AMA letos využila toho, že se německá pobočka Spo-
lečenstva mezinárodních sýrařů schází v Německu, a požá-
dala, zda by vybraní experti tohoto cechu ohodnotili právě 
onu desátou kategorii, tedy „Nejoblíbenější rakouský sýr na 
německém trhu“. V rámci Společenstva se následně usku-
tečnil výběr porotců, kteří však museli agentuře AMA nej-
prve prokázat svoji odbornou způsobilost. Tou bylo např. 
získání titulu „Sýrařský sommelier“, mlékařské vzdělání 
a  praxe (např. mlékárenský mistr), senzorické zkoušky 
v  oboru, praktické zkušenosti z  podobných hodnocení, 
popř. jiná srovnatelná kvali£kace. Samozřejmě mě velice 
potěšilo, že jsem byl jak já, tak moje paní Dana do skupiny 
26 mezinárodních porotců vybráni a mohli jsme se tohoto 
hodnocení účastnit. Byl to pro nás nejenom neskutečný 
gastronomický zážitek, protože téměř všechny hodnocené 
produkty byly na skutečně vysoké kvalitativní výši, ale byla 
to pro nás nová velká zkušenost. Já jsem se sice již několi-
krát mezinárodních hodnocení sýrů účastnil, avšak účast 
v této porotě z pohledu profesionálního přístupu skutečně 
překonalo vše předchozí.

Před vlastním hodnocením ještě proběhla podrobná 
instruktáž zástupci AMA, při které pro nás nastalo první velké 
překvapení. Do našich smartphonů jsme si museli nejprve 
nainstalovat speciální aplikaci pro porotce AMA, prostřed-
nictvím které jsme se spojovali s hodnoticím střediskem ve 
Vídni. Navíc veškeré výsledky našeho hodnocení jsme zadá-
vali do této aplikace v chytrých telefonech a po každém jed-
notlivém hodnocení „odesílali“ do vyhodnocovacího centra 
v Rakousku. 

Další překvapení nastalo v momentě našeho příchodu 
do místnosti hodnocení. A to byl snad jediný „nedostatek“, 
který bych tomuto hodnocení vytknul – byl jím celkový počet 
vzorků připravených k  posuzování, a  sice 28 sýrů, které 
reprezentovaly průřez základními soutěžními kategoriemi. 
Tedy poměrně velké „sousto“ pro optimální hodnocení, ale 
samozřejmě jsem tomu rozuměl: rakouské sýrařství je silně 
proexportní a významný trh pro tamní výrobce představuje 
právě Německo. Každý z nich se chce pak na tento trh dostat 
a každý na něm chce co nejlépe obstát. A to je i vysvětlení, 
proč je v rakouské soutěži zařazena tato speciální kategorie 
určená právě pro německý trh. 

Hodnocení probíhalo ve velké konferenční míst-
nosti berlínského hotelu Palace. Na stolech uspořádaných 
v řadách ležely zcela nové velké bílé desky na krájení, pota-
žené ještě potravinářskou folií, a na nich, v případě polotvr-
dých a tvrdých sýrů, vždy dva kusy sýra. Jeden představovala 
nejméně půlka celého bochníku/bloku, navíc pečlivě zaba-
lená do jemné saranové fólie. Tento kus byl určen pro hod-
nocení znaků vnějšího vzhledu sýra. Druhý, nejméně stejně 
velký kus sýra, sloužil ke krájení a ochutnávce, resp. k posou-
zení chutě a vůně sýra. V případě měkkých sýrů zde bylo vždy 
několik celých balení, opět rovnoměrně rozdělených na části 
pro hodnocení vzhledu a část pro vlastní ochutnávku. Čer-
stvé sýry byly většinou umístěny v porcelánové misce. Sýry 
se přirozeně hodnotily „na slepo“, tedy bez příslušných 
obalů a etiket. Protože poměrně dobře znám rakouský sor-
timent sýrů, poznával jsem i tak některé z nich. Zastoupeny 
zde byly snad všechny rakouské exportní sýrárny, poznával 
jsem například sýry ze společností SalzburgMilch, Bergland, 
Schördinger, Voralberg Milch, Tiroler Milch, Die Käsemacher, 

Společně s předsedou německého klubu Společenstva, Raku-
šanem Andreasem G´streinem
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Rupp, Kärtnermilch, Ennstal 
Milch, Gmundner Molkerei 
a další. Vše bylo zcela jednotné, 
a  jediným společným znakem 
bylo, že na prkénku u každého 
sýra byla nalepena samolepka 
s  QR-kódem. Ten následně 
porotci přečetli prostřednictvím 
čtečky QR-kódů, která byla sou-
částí nainstalované aplikace 
v mobilním telefonu, a rázem se na displeji telefonu objevil 
podrobný popis sýra – tedy jeho zařazení do dané sýrové kate-
gorie, údaje o složení sýra (druh mléka a způsob jeho případ-
ného tepelného ošetření, obsah sušiny, obsah tuku v sušině, 
popř. další údaje), informace o délce zrání, resp. o případné 
a£naci sýra při zrání. Samozřejmě žádné údaje o výrobci, 
v tomto případě byl dodržen anonymní přístup k hodnocení.

Nás 26 porotců hodnotilo vždy ve dvojicích, já jsem 
tudíž posuzoval sýry společně s mojí paní Danou. Po sezná-
mení se s popisem sýra jsme přistoupili k vlastnímu hodno-
cení a  jednotlivé bodové ohodnocení opět zaznamenávali 
elektronicky do aplikace v mobilu a po jejich potvrzení ode-
sílali do hodnoticího centra přímo v Rakousku. Velmi důmy-
slné a naprosto dokonalé.

Jaké znaky a jak bodově byly hodnoceny

Celkem byla posuzována čtyři organoleptická kritéria, a to 
vnější vzhled, konzistence/textura, chuť a vůně, přičemž maxi-
mální počet bodů byl vždy 10, ale minimální počet bodů, aby sýr 
v soutěži zůstal, byl 5. Znaky se lišily pouze určeným váhovým 
faktorem, který byl v případě vnějšího vzhledu a konzistence 
1, v případě vůně 2 a v případě chutě, která je samozřejmě pro 
výsledné hodnocení nejdůležitější, vyjádřen váhou 6.  

Při hodnocení se porotci zaměřovali na zjištění pří-
padných vad. V případě vnějšího vzhledu to mohly být např. 
prasklá kůra, vadný nebo netypický povrch sýra, odchylky 
v  barvě těsta, např. dvoubarevnost, výskyt cizí plísně na 
povrchu, příliš silná kůra, necharakteristické otevírání těsta 
sýrů v případě sýrů s tvorbou ok apod. Nežádoucími vadami 
v konzistenci mohla být písčitost, lepivost, příliš suché těsto, 
netypická drobivost či gumovitost. Ve znaku vůně by vadou 
byla vůně kvasničná, zatuchlá, čpavková, rybí, žluklá, příliš 
kyselá, necharakteristická pro daný druh sýra anebo nežá-
doucí/netypické mazové či plísňové aroma.

Nedostatky v hodnocení chuti mohly představovat chutě 
nečistá, příliš slaná, nebo naopak nedosolený sýr, příliš ostrá, 
hořká, drsná, kovová, kyselá, hrubě pikantní, nebo naopak 
zcela nevýrazná až fádní či netypická pro daný druh.

K  hodnocení soutěžních vzorků ale nestačilo pouhé 
bodové ocenění a  nalezení případné vady. Každý porotce 
musel ještě každé hodnocení vyjádřit v  několika větách 
slovně, aby mohlo být validováno a odesláno a aby nás systém 
hodnocení pustil k dalšímu vzorku sýra. Zde musím přiznat, 
že v tomto případě byly velmi důkladně prověřeny mé zna-
losti z němčiny, ve které posuzování probíhalo. Ve vyjádření 
jednotlivých nuancí a  přívlastků k  posuzovaným znakům 
jsem musel skutečně sáhnout hluboko do mého německého 
slovníku. I toto byla opravdová škola a při hodnocení jsem 
zaregistroval, že například někteří kolegové z Francie museli 
nakonec hodnocení předčasně ukončit, protože se nedoká-
zali slovně vyjádřit k hodnocení a aplikační systém je dále 
nepustil.

Jakkoliv jsem již popsal možné vady sýrů, které měly být 
teoreticky u hodnocených výrobků zjišťovány, prakticky jsme 
takové v podstatě nenacházeli. Kvalita přihlášených výrobků 
byla tak vysoká a více než polovina sýrů naprosto jedinečná, 
že jsem velice zvědavý, jak celé hodnocení dopadne a které 
ze sýrů příslušnou prestižní cenu „Sýrového císaře 2023“ 
obdrží.

Po návratu z Berlína domů mě čekala velmi příjemná 
e-mailová zpráva. Hlavní produktový manažer AMA pro 
mléko a  mléčné výrobky Dr. Ing. Peter Hamedinger mi 
v ní děkoval za mé berlínské hodnocení sýrů v „německé“ 
kategorii a požádal mě, zda bych se v září nemohl ve Vídni 
stát součástí mezinárodní jury, která bude hodnotit jednotlivé 
„rakouské“ kategorie v této soutěži. Toto uznání mě velice 
potěšilo a předběžně jsem svoji účast potvrdil.

Soutěž Käsekaiser má v Rakousku již poměrně dlouhou 
tradici. Loňský, jubilejní dvacátý pátý ročník proběhl bohužel 
pouze virtuálně, ale letošní, v  pořadí již dvacátý šestý, se 
uskuteční opět veřejně a slavnostní galavečer za přítomnosti 
televize a celé řady médií proběhne 10. listopadu v paláci 
rakouského Obchodního sdružení v Linci. Zde budou pře-
dány sošky „Käsekaiser 2023“ opět pro ty nejlepší sýry 
Rakouska a já se už nyní těším, že jako jeden z porotců se 
budu moci této společenské akce účastnit a opět vám přinést 
zprávu, jak to všechno proběhlo a které rakouské sýry budou 
pro následující rok ty nejlepší.

Hodnocení sýrů v soutěži Käsekaiser 2023 bylo pro mě 
velikým gurmánským zážitkem, ale rovněž skvělou školou 
a získáním nových profesních zkušeností, které budu chtít 
využít v budoucnu i při hodnocení naší české soutěže o Mlé-
kárenský výrobek roku. Především tato část odborného 
programu letošního zasedání Společenstva mezinárodních 
sýrařů v Berlíně mě nejvíce uspokojila a inspirovala a jsem 
opravdu velmi hrdý na to, že již šest let mohu být užitečným 
členem v tomto renomovaném spolku mezinárodních sýrař-
ských odborníků.  �

Mezi kolegy v německém klubu Společenstva mezinárodních sýrařů – Bratrstva svatého Uguzona
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Ostravská etapa
LADISLAV STEINHAUSER

Přes  Kunín vede z  Vídně do Krakova mezinárodní cyklo-
trasa, která prochází chráněnou oblastí Poodří, Barto-

šovickým luhem. Ticho a klid na podmáčených loukách, kde 
se courají čápi, v  lužních lesích zpevněných staletými duby 
poletují drobní ptáci, dole v podrostech kodrcají bažantí ko-
houti a sem tam písknou vyplašené slepice. Z bažantnice se 
ozývá plácání křídel, jako by se dorostenci chtěli inspirovat 
starty letadel z  nedalekého letiště u  Mošnova. Naše veteri-
nární univerzita zde vlastní honitbu, která se využívá k výuce 
myslivosti. Jezdím sem už pár desítek let na bažantí výukový 
hon, ale abych řekl pravdu, moc toho studenty už myslivec-
ky nenaučím, nějak jsem z lovecké náruživosti i střeleckého 
umění po letech vypadl. Ještěže myslivost není jenom stříle-
ní, ale především společenské setkání. 

V Bartošovicích jsem se prošel kolem zámku a nevě-
řícně kroutil hlavou. Na zdejším středisku jsme vykonávali 
před čtyřiceti lety jako noví studenti Vysoké školy veterinární 
první praxi na Školním zemědělském statku Nový Jičín, který 
tehdy připadl naší alma mater. V jakém katastrofálním stavu 
tehdy vesnice byla! Spávali jsme sice na zámku, ale v luxusu 
zmaru a rozkladu. Dnes je zámek výborně zrestaurovaný, 
stejně jako naproti stojící kostel sv. Ondřeje a Pavla, hrobka 
rodiny Meinertů či bývalá barokní fara, dnes Dům přírody 
Poodří. Poodří je součástí Moravské brány, nížiny, která se 

táhne od Přerova (Bečevské brány) po Ostravu (Oderskou 
bránu) a  byla vždy důležitým komunikačním uzlem mezi 
Podunajím a Pobaltím. Bečva odsud teče na jih a Odra na 
sever. Evropské rozvodí a úmoří je označené u Bělotína osmi-
metrovým železobetonovým monumentem, který ze silnice 
opravdu přehlédnout nelze.

Zemská hranice mezi Moravou a Slezskem vede středem 
meandrující Odry, na mapě je tedy bohatou krajkou, v reálu 
řekou uhýbající každé povodňové vlně do rákosí a naopak. 
Kdysi byla hranice pohyblivou, po geodetickém zaměření je 
jednou ve vodě, podruhé v bažině. Ale tady to nikoho nebolí. 
Zajímavější je situace ve městech. Například v  Moravské 
Ostravě jsou prakticky celé Komenského sady na moravské 
straně řeky, ale geodeticky jsou slezské. Od Bartošovic až po 
Ostravu je navíc celé Poodří proložené náhrdelníkem ryb-
níků navlečených na hlavní železniční trať, která je v mnoha 
případech i jejich hrází. Je to severojižní tzv. druhý železniční 
koridor, ten první vede přes Prahu a dál na Berlín. Severní 
dráha císaře Ferdinanda vedla z Vídně až do Haliče a byla 
v  roce 1839 první parostrojní železnicí v českých zemích. 
Byla vybudována natolik kvalitně, že na ní zůstal jako jediné 
levostranný provoz. Přebudování nástupišť a výhybek z Břec-
lavi do Bohumína bylo realizováno až v roce 2012. 

Pokračoval jsem kolem řeky k Vrbickému jezeru, kde 
nebyla řeka Odra jen hranicí Slezsko-Moravskou. Po Vra-
tislavském míru roku 1742 až 1918 byl úsek Odry od sou-
toku s Opavou po soutok s Ostravicí i hranicí mezi Pruskem 
a Rakouskem. Podjel jsem parádní most přes Odru a Anto-
šovické jezero. Mosty jsou z hlediska nás uživatelů obvykle 
nudné, přeletíme přes ně maximální povolenou rychlostí, 

Vysoké pece v Dolních Vítkovicích

Lávka přes Odru

simalube: 
automatické kontinuální mazání se švýcarskou přesností
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Dálniční most u Antošovic

Rybník Mžíkovec u Antošovic Zámek Šilheřovice

Sovětské tanky připomínají Ostravskou operaci roku 1945.

Hornická řetízková šatna v Landek Parku

možná mrkneme vlevo vpravo. Pohled na velký most zespoda 
je ale jiná káva! Elegance obra. Mostovku drží z padesátime-
trového pylonu dva tisíce lan o délce 136 kilometrů. Tento 
606 m dlouhý most byl oceněn pro technickou náročnost 
dopravní stavbou roku 2007, později ale také skončil u soudu 
pro použití jiné oceli, než vyžadoval projekt. Jen pár set metrů 
dál vede státní hranice, která se zleva napichuje na Odru a po 
ní ubíhá na sever až do soutoku s Olší. Zaolzie, další epi-
zoda, která přinesla v minulém století neštěstí mnoha lidem. 
Masaryk měl pravdu, že Těšínsko, jak jej nazýváme my, bylo 
historicky české, získané v roce 1327 Janem Lucemburským, 
ale Poláci to viděli jinak. Byla jich zde většina a česky uměl 
málokdo. Rakouská monarchie se rozpadla a vznikající Čes-
koslovensko se rozhodně nemínilo vzdát ostravsko-karvin-
ských dolů ani bohumínsko-košické dráhy, a  tak hranicí 
překrojilo Těšín na dva. Polský s historickým jádrem a český 
s dráhou a průmyslovou oblastí. Poláci ale Těšínsko už v listo-
padu 1918 obsadili a o dva měsíce později vypukla sedmidenní 
válka. Poláci nakonec couvli, měli větší problémy s Polsko-
-sovětskou válkou (Sověti dva roky bojovali o část carského 
impéria, které získali při třetím dělení Polska a po Napo-
leonově tažení do Ruska, při kterém mu pomáhali i Poláci). 
Dnešní hranice Těšínska vytyčila konference v belgickém Spa 
v roce 1920, což se neobešlo bez počeštění, vyhánění Poláků. 
Po Mnichovském diktátu obsadila Zaolzie polská armáda. 
Zahořklost znovu rostla, tentokrát utíkali Češi. Jenže rok na 
to už byl pánem této části Evropy Hitler a Těšínsko zahrnul 
do Velkoněmecké říše. Obyvatelé byli vyzváni, aby podepsali 

Volksliste, a získali tak německé občanství, stali se Šlonzáky 
(Slezany). Muži rukovali do wehrmachtu, a kdo nepodepsal, 
byl určen na převýchovu v pracovních a kárných táborech. 
Po válce museli všichni poněmčení odejít a přišla další česká 
vlna. Konec tahanic ukončil v roce 1958 Sovětský svaz, který 
přinutil Poláky, aby současnou hranici s  Polskem uznali. 
(Především jim však šlo o sovětsko-polské hranice posunuté 
na západ, zhruba na Alexandrovu či Molotov-Ribbentrop 
linii.) Historická odbočka, ale k pochopení současnosti asi 
nutná.

Ve Starém Bohumíně jsem neodolal a přejel po starém 
mostě přes Odru do polské vesnice Chałupki. Udělal jsem si 
malý výlet, odbočil od hranice, která uhýbá na východ. Hned 
za budovami bývalé celnice se po levé straně nachází zámek, 
dnes hotel s restaurací, který patřil rodině Rothschildů, kteří 
ale mnohem častěji využívali reprezentativnější zámek Šilhé-
řovice. Je to odsud jen tři kilometry, kus po silnici, která je 
česká, ale domy po její pravé straně jsou polské. U zámku 
byla bažantnice, proslavená ještě pár let po revoluci vysoko 
táhnoucími kohouty, patřící spolu s Konopištěm, Židlocho-
vicemi či Orlíkem mezi revíry se špičkovou organizací lovu. 
V areálu byl pro účastníky honů postavený lovecký zámeček 
s vyhlášenou kuchyní. Páni, jakou já dostal chuť na pečeného 
bažanta, jen jsem uviděl ceduli Šilheřovice, a s jakou chutí 
šlápl do pedálů! Jenže změna. Místo bažantů zde létají gol-
fové míčky. Zámeček byl zavřený a celý areál přestavěl nový 
majitel na golfové hřiště. Pravdou je, že se o svůj majetek 
stará výtečně. Zámek i park září.

Před  Darkovičkami není možné minout bunkry čes-
koslovenského opevnění, které jsou označené jako majetek 
Slezského zemského muzea. Jistě stojí za prohlídku, jenže 
od mé návštěvy opevnění v Králíkách uplynulo jen pár dnů. 
A tak jsem jen přibrzdil u pár sovětských tanků, které zde 
zůstaly jako připomínka Ostravské operace, nejurputnější 
bitvy druhé světové války na našem území. (U nedaleké Hra-
byně je vybudován Národní památník II. světové války.) Mne 
to ale táhlo do Hlučína, kde jsem prožil u Okruhového vete-
rinárního oddílu rok vojenské služby. Dnes už nic tajného, 
měli jsme na starosti kontrolu nezávadnosti potravin pro 
vojáky, zdraví psů a na útvarech chovaných hospodářských 
zvířat. Vojna snů. Potravináři k potravinářům, zněl rozkaz. 
Cestování po potravinářských závodech, které zásobovaly 
vojsko, v laboratoři vyšetřování kvality a nezávadnosti kon-
zerv. Co více by si mohli kluci s čerstvým diplomem přát? 
Byla to skvělá praxe. Hlučín ale byl pro nás těžko pochopi-
telný svět. Prajzáci a Prajzsko. Tehdy stále ještě honosné, 
ale už zašlé vily v rozsáhlých a neudržovaných, kdysi jistě 
reprezentativních zahradách, vedle nich betonové škatule 
vojenských bytů, hřbitov s okázalými hrobkami, zakouřená 
hospoda nabitá chlapy chlastajícími první ligu. Prajzsko bylo 
téměř čtyřicet obcí, které byly přilepeny k nově vzniklému 
Československu (v neo£ciálním referendu ale vyslovilo přání 
zůstat v Německu 93,7 % obyvatel Hlučínska). Preussen, 
Prusko, Pruské Slezsko, zdejší obyvatelé se cítili Prušáky 
a v osmatřicátém se po Mnichově nevrátili do Německa jako 
Sudetengau, ale přímo jako Altreich. Vyhlášení nadšeně vítali 
i mladí muži, kteří poté povinně rukovali do wehrmachtu. 
Téměř všichni museli po pádu Hitlera z domova odejít, zůstalo 
jich jen pár a tito dědkové se před námi vojáky po pár pivech 
prajzštinou (směs moravštiny, polštiny a němčiny) prsili, že 
bojovali u Stalingradu. A když přišlo do tuhého, vytasil se 
některý z nich německým pasem. „Jsem Hlučíňák! Aber ich 
bin Deutsch!“ Pro Němce je Němcem ten, jehož předci po 
mužské linii, dokonce dvě generace zpět, byli Němci. Hlu-
číňáci tak často mají na německé občanství nárok. Dnes jsou 
kasárny zbourané a stojí zde supermarket a hospoda, kam 
jsme chodili, kavárna a cukrárna. Objednal jsem si pohár, 
čaj a sedl si k malému stolečku. Přes náměstí se dlouhým 
krokem na vysokých podpatcích šinula černovlasá šikulka. 
Jo, zdejší kluci mají pravdu: „Jak jabko, tak rajske, jak babu, 
tak z Prajzke.“ Nabral jsem plnou lžičku vanilkové zmrzliny 
a nic bych nedal za to, že si povzdychnul. 

Vyrazil jsem konečně do Ostravy a přes Ludgeřovice sjel 
k Odře a hornickému muzeu Landek Park. Areál byl otevřený 

v roce 1993 na svátek svaté Barbory, což je 4. prosince, v den, 
kdy mají svobodná děvčata odříznout třešňovou větev a dát 
ji do vázy. Které do Vánoc vykvete, ta se do roka vdá. U nás 
barborka vykvete každoročně asi proto, že se manželka vdala 
dobře. Barbora je však především patronkou horníků, proto 
ve stříbro kutající Kutné Hoře je skvostný gotický chrám 
zasvěcený právě jí. V Ostravě stojí skromná kaple svaté Bar-
bory v areálu Hornického muzea. Je v ní původní dřevořezba 
svaté Barbory z  dolu Anselm a  vedle ní tradiční hornická 
harenda (hospoda) nazvaná U Barborky. Konečně oběd!

Prohlídka areálu rozhodně stojí za to, ale je třeba si udělat 
čas. Neseznámit se s hornictvím v Ostravě, nesfárat do šachty 
je jako minout v Praze Karlův most. Moravská Ostrava žila po 
staletí jako součást Hukvaldského panství ve stínu Olomouce. 
V polovině osmnáctého století se začalo z povrchových žil těžit 
uhlí a o sto let později se stala železným srdcem monarchie. 
Průmyslová revoluce hýbala světem, hutě potřebovaly uhlí 
a do velkého ostravského byznysu vstoupil vídeňský bankéř 
Salomon Meyer Rothschild. Po něm je pojmenovaný důl Šala-

moun, po jeho manželce 
Karolína a  po synovi důl 
Anselm, který je dnes sou-
část hornického muzea 
Landek Park. Klíčem 
k  obrovskému bohat-
ství vídeňského bankéře 
na Ostravsku bylo vlast-
nictví Vítkovických žele-
záren, které potřebovaly 
vedle železné rudy pře-
devším uhlí a koks. Žele-
zárny dodávaly kolejnice 
na Ferdinandovu severní 
dráhu, která spojila Vídeň 
s  Ostravou, Krakovem 
a  solnými doly ve Wie-
liczce. Ostravské železné 
srdce tlouklo naplno. Do 
Ostravy přicházeli dělníci 
a horníci za prací ze všech 
částí monarchie a vytvářeli 
pestrou směs lidí nejrůz-
nějšího sociálního posta-
vení, a tím onu pověstnou 
„razovitost ostravkych 
synku“. Početné dělnické 
rodiny žily v  nuzných 
podmínkách a vedle nich 

Věž dolu Jindřich ční ve středu 
Moravské Ostravy.
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K o l e m  k o l e m  M o r a v y K o l e m  k o l e m  M o r a v y

Důlní fréza, symbol Ostravy

Panorama Dolních Vítkovic bylo prezentováno jako úspěch 
našeho těžkého průmyslu a objevilo se mnohokrát na poštov-
ních známkách, říkalo se jim Ostravské Hradčany.

Ikarus, symbol vzestupů a pádů Ostravy Most Miloše Sýkory, v pozadí věž Nové radnice  �

O výstavbě Vítkovických železáren rozhodl v roce 1828 olomouc- 
ký arcibiskup arcivévoda Rudolf Jan.

mnoho mladých a svobodných mužů pocházejících vesměs 
z Haliče, kteří po každodenní dřině často nacházeli jedinou 
potěchu ve sklence pálenky. Zatímco v pracovní době zely 
hostince prázdnotou, večer, a především o sobotách a dnech 
výplat se plnily k prasknutí. Při rodinných nákupech se vedle 
základních životních potřeb kupovala i kořalka, kvit. S ní také 
začínal den. Obvyklá snídaně ostravských horníků byla káva 
zalitá kvitem a dvěma třetinami vařící vody, kterou si brali 
do práce. Dělníci vítkovických železáren měli v oblibě nápoj, 
kterému říkali čaj, což byla směs vařící vody a rumu, a samo-
zřejmě pivo, které bylo povoleno pít o pauzách mezi směnami. 
Když je v práci horko, musí se pít, a tak se v Ostravě pilo. V roce 
1872  byla postavena nová vysoká pec, která byla největší 
v Rakousku-Uhersku. Následující rok vstoupili do podniku 
kapitálově bratři Gutmannové a došlo k rozšíření zbrojního 
programu, především pancéřových desek. V roce 1939 byly 
Vítkovické železárny zabrány Němci a začleněny do Reich-
swerke Hermann Göring, po válce byly zestátněny a brzy poté 
přejmenovány na Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. 
Potřeba oceli pro socialistické těžké strojírenství byla vysoká, 
jenže sametová revoluce vše změnila a postupně bylo všech 
šest vysokých pecí do září 1998 odstaveno, kdy byl proveden 
posední odpich a Dolní Vítkovice se poté staly národní kul-
turní památkou zapsanou i v seznamu Evropského kulturního 
dědictví. Zahrnují rozsáhlý průmyslový areál  s  unikátním 
souborem industriální architektury tří na sebe navazujících 
celků – černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního pro-
vozu. Říká se jim podle dvou prvorepublikových poštovních 
známek „Ostravské Hradčany“, na jedné sice byly Hradčany 

a druhé Vítkovické železárny, ale lidová tvořivost a vtip zapra-
covaly. Úžasné pozadí festivalu Colors of Ostrava, multi- 
funkční hala Gong v bývalém plynojemu, kavárna Bolt Café 
na vysoké peci, svět techniky, industriální architektura. Vít-
kovice zase žijí.

Náměstí před ostravskou Novou radnicí nese jméno 
Jana Prokeše, ale muselo nést i jméno Hitlera, Stalina nebo 
VŘSR. Měla tam stát socha Masaryka, a proto bylo náměstí 
vydlážděno a uprostřed byla připravena malá zelená plocha. 
Nějak se to ale za první republiky nestihlo, a tak sem po válce 
postavili sovětský tank, prý ten první, který vjel do Ostravy. 
Dnes tam stojí obrovská sedmitunová socha Ikara, symboli-
zující vzestupy i pády Ostravy. Někteří ji vítají, jiní zatracují. 
Tak to bývá. Jan Prokeš se Ostravákům na náměstí vrátil ale-
spoň názvem. Byl to politik a nejoblíbenější starosta Ostravy 
a píše se, že na jeho pohřeb přišlo na sto tisíc občanů. Dnešním 
hlavním ostravským je Masarykovo náměstí, jmenovalo se 
Hlavní po zrušení názvu Ringplatz a než dostalo socialis-
tický název Lidových milicí. Sochu Masaryka zatím nemá, 
ale diskutuje se o tom, zatím musí stačit busta prezidenta 

Osvoboditele, která byla v  Nové radnici. Tlačil jsem kolo 
a díval se na do dlažby vložené mosazné desky s významnými 
historickými milníky města, pak nasedl a vyrazil na vyhlídku. 
Musel jsem přejet přes Ostravici po ocelovém mostu Miloše 
Sýkory. Zapsal se do historie. V polovině devatenáctého století 
dřevěný most nahradili tehdy moderním řetězovým a 15. září 
1886 přes most pochodovala švadrona hulánů. Raz dva, 
raz dva! Zpevnit krok! Vozovka duněla a začala se v pravi-
delných nárazech houpat. Najednou praskl řetěz, pak další 
a most se zřítil. Soud hledal viníka. Sobotínští řetězáři, pro-
jektanti a stavitelé doložili kvalitu, hůře na tom byli údržbáři 
mostu a chlapi, kteří si na mostě ulevovali. O vině vojáků se 
jen šeptalo, ale následně bylo v celém Rakousko-Uhersku 
vydáno nařízení, že vojákům přecházejícím most musí být 
vydán rozkaz: zrušit krok! Ten současný most vyrobily Vítko-
vické železárny a měl také namále, když 30. dubna 1945 vjely 
sovětské tanky do Ostravy, ale přes most nemohly, byl zami-
novaný. Miloš Sýkora se nabídl, že přestřihne dráty. Povedlo 
se, ale jen co oznámil splnění úkolu, zastřelila ho německá 
hlídka. V prvním tanku, který přes most přejel, seděl radista 
Ivan Ahepjuk, který zde také zahynul. Na Fifejdách je po něm 
pojmenována ulice a tank je postaven přímo naproti mostu.

Přejel jsem přes most a vyrazil na umělou sopku, třista-
metrový kuželovitý kopec haldy Ema. Lidskou činností vyvo-
zených 28 milionů tun důlní hlušiny, která uvnitř stále hoří 
a na některých místech i navenek doutná, ostravské Monte 
Vesuvio. Ema se jmenovala manželka hraběte Wilczeka, 
který haldu v roce 1920 založil. Co s ní dnes? Padaly různé 
návrhy, všude se staví rozhledny a tady je výborná vyhlídka 
z haldy. Ekologové dokonce jásají, že na ní vládne subtro-
pické klima vhodné pro vzácné živočichy a teplomilnou �óru. 
Prohlížel jsem si v zapadajícím slunci siluetu Vítkovických 
železáren, pak sjel do města, našel si ubytování a vyrazil do 
večerního města. 

Co Stodolní? Prý tady probíhají tahy, na které se neza-
pomíná, kdy pivo, rum a vodka tečou proudem, kolem se 

motaj nabušení týpci, sebevědomí teenageři, čumendi, 
šlapky, smažky, navrch opilecké násilí, pouliční bitky. Pár 
metrů, co jsem prošel po nové dlažbě a rozhlížel se jako Brňák 
ve Vídni, jsem minul hlídku městské policie. Nic neřekli, 
ani nemrkli, byl jsem jim šum a fuk. Pozitivní zpráva: Vstup 
důchodců povolen. Co krok, to bar, klub či hospoda. Do 
oka mi padl Dance Strip Club a honem jsem šedivou hlavu 
odklonil. Co by tomu řekli vnuci? Pak Dublin Pub, Despe-
rado, Music Club E99, Bastila. Jenže lidí málo! Čekal jsem 
šrumec, pripite ostravske chachary, rozjásané děvuchy, kvit 
a zpěv. Zábavu! Nic ale nebylo, nic. Poloprázdná ulice, u ote-
vřených dveří postávající skupinky kuřáků, lelkující číšník, 
který si mě vteřinovým pohledem ocenil a dál se věnoval roz-
kouřené retce. Zeptal jsem se ho, kde se dobře najím. Nepo-
zval mě, musel by típnout. „Bernie´s“ procedil v  oblaku 
vyfouknutého dýmu a pohodil bradou doleva. Dobrý tip! 
Hezká hospoda, bar i restaurace. Dal jsem si spaar ribs – 
medová žebírka od řezníka z Beskyd naložená v irském Gui-
nnesovi, jednoho velkého Ira navrch, lelkoval po prázdných 
stolech a  přimlouval se k  Bohu, aby ten covid cirkus už 
konečně zatáhnul oponu.

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A9_kulturn%C3%AD_d%C4%9Bdictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsk%C3%A9_kulturn%C3%AD_d%C4%9Bdictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Kartou v hospodě 
už asi (zase) 

nezaplatíš
Ing. IVAN JEMELKA

Jak je to u nás s platebními kartami

Počet vydaných platebních karet v  Česku loni v  prvním 
pololetí stoupl o téměř 200 tisíc na 13,7 milionu. Z toho 

bezkontaktních karet bylo 13 milionů. Hranici deseti milio-
nů překročil počet karet v Česku v roce 2011. Počet transakcí 
platebními kartami u obchodníků vzrostl ve druhém čtvrtle-
tí roku 2021 meziročně o 87 milionů na 455 milionů a objem 
transakcí stoupl o 80 miliard na 316 miliard korun.

Platby kartou přes platební terminály vzrostly vloni o 18 % 
a ve srovnání s rokem 2019 byly vyšší o 30 %. Epidemie vedla 
k větší preferenci platit bezhotovostně. V roce 2021 nejrych-
leji rostly platby kartou, které souvisely s  volným časem, 
především za cestovní zájezdy a ubytování. O jednu třetinu 
vrostly platby v restauracích. Hosté utratili prostřednictvím 
platebních karet v  pohostinských zařízeních o  27 % větší 
částku než v roce 2019.

Restaurace se zapletly do ideologického sporu

Restaurace přestávají akceptovat platební karty. Týká se 
to zejména menších obcí, ale ne výhradně. Majitelé gastro-
nomických podniků tvrdí, že je to kvůli vysokým poplatkům 
spojeným s elektronickou úhradou. Profesní organizace je ale 
podezřívají, že se chtějí vrátit k praktikám šedé ekonomiky, 
ke krácení daní i k vyplácení minimální mzdy zaměstnancům 
a jejímu ilegálnímu dorovnání v hotovosti na ruku, aby si sní-
žili částky odváděné na zdravotní a sociální pojištění svých 
pracovníků.

Zdá se, že je za tím pravděpodobně zrušení elektronické 
evidence tržeb (EET) plánované na konec letošního roku. Evi-
dence plateb kartou by pak byl jeden z mála nástrojů, kterým 
by stát mohl kontrolovat skutečné příjmy restauratérů. Platba 
kartou v pohostinském zařízení se tak stává i otázkou ideolo-
gickou, protože část společnosti považuje zavedení EET za 
projev urážlivé nedůvěry vůči poctivosti nejen hospodských, 
ale středních a malých podnikatelů vůbec. Zrušení této evi-
dence je pro ni proto otázka stavovské cti.

Vítejte zpátky v šedé ekonomice

Zrušení povinnosti evidovat se prostřednictví EET 
paradoxně skokově snížilo podíl bezhotovostních transakcí, 
protože určitá část podnikatelů opět začala preferovat neevi-
dované hotovostní příjmy oproti evidovaným transakcím pla-
tebními kartami. Zvýšení podílu šedé ekonomiky může mít 
dopad i na výši legálních mezd zaměstnanců, protože šedá 
ekonomika logicky generuje i nepřiznané a nezdaněné vyplá-
cení části mezd. Toto, kromě dalšího, stojí v tiskové zprávě 
poradenské společnosti Moore Czech Republic z letošního 
června. 

Následující měsíc se v  médiích objevila zpráva, že 
restaurace odmítají platební karty. Údajně kvůli vysokým 
poplatkům bankám. Svaz obchodu a  cestovního ruchu 
(SOCR) v tom ale vidí spíš snahu o daňové úniky. „Cílem 
rušení platebních terminálů v pivnicích nebo obchodech je, 
aby stát ztratil nad tržbami podnikatelů kontrolu. Aby nezů-
stávala elektronická stopa, a řada těch menších na vesnicích 
si tím optimalizuje své daňové povinnosti,“ konstatoval pre-
zident svazu Tomáš Prouza. Jeho názor potvrdil například 
hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, který řekl, že 
likvidace EET umožní nepoctivým hostinským, aby platby 
v hotovosti plně nezakalkulovali do svých daní.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava 
Stárka restaurace, které neakceptují kreditní karty, poško-
zují pohostinství i zákazníka, protože do podniků, kde karty 
neberou, hosté chodit nebudou. „Jediné místo, kde je to jaksi 
logické a  omluvitelné, jsou hospody na venkově, protože je 
zcela zřejmé, že pokud někdo jde na tři piva, tak asi platba 
kreditní kartou tam nedává smysl, navíc ekonomicky ty restau-
race na venkově jsou opravdu úplně jinak postaveny,“ uvedl  
Stárek.

„Žerou“ platební terminály a EET marže?

Majitelé gastropodniků, zvlášť těch menších, tedy tvrdí, 
že jim procenta z karetních transakcí nepřijatelně „užírají“ 
marže, zatímco zástupci oborové většiny v tom vidí snahu po 
takzvané daňové optimalizaci. Jak to tedy je?

Letošní výzkum společnosti STEM/MARK pro posky-
tovatele bankomatů Euronet skutečně potvrdil, že klesající 
ochota některých podnikatelů přijímat platební karty souvisí 
s poplatky za platební terminály a EET pokladny. „Vždy bude 
existovat část podnikatelů, především v pohostinství, kteří pla-
cení kartou či převodem odmítají. Samotné poplatky za platbu 
přes terminál se mohou vyšplhat až na několik procent,“ uvedl 
výkonný ředitel £rmy Euronet ČR Ondřej Kozák.

Prezident SOCR Prouza však přesto trvá na tom, že 
výdaje za platební terminály a elektronické pokladny nejsou 
hlavním důvodem, proč hospodští, hoteliéři a obchodníci 
přecházejí na bankovky a mince. „S poplatky za terminály 
to nesouvisí, nejmenší podnikatelé mohou mít tato zařízení 
zdarma v rámci projektu Česko platí kartou (vysvětlení níže),“ 
řekl Prouza a dodal, že obecně je poplatek za používání karet 
levnější než práce s hotovostí, pokud se lidé nechtějí vyhýbat 
daňovým povinnostem.

Výše poplatků závisí hlavně na dohodě 
s neregulovanými podílníky

Schéma transakčního procesu při platbě kartou je 
poměrně složité a  účastní se ho více subjektů. Ty hrají 

klíčovou roli hlavně v podobě zabezpečení a spolehlivosti 
datových toků. A správa a vývoj samozřejmě něco stojí. Ke 
stranám, které si dělí regulované poplatky ve výši 0,2–0,3 % 
za platbu, patří organizátor trhu, například Visa nebo Mas-
terCard. Dále vydavatel karty, což je většinou banka, a pak 
zúčtovací banka obchodníka. 

Poplatky se ale ještě zvyšují o neregulované podíly pro 
provozovatele platební brány nebo terminálu. Ti obchod-
níkům ve výsledku strhávají až kolem 2 % z každé platby. 

Na druhou stranu je Česká republika jedním ze světo-
vých lídrů v užívání bezkontaktních karet. V rámci projektu 
„Česko platí kartou“, který aktuálně koordinuje Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR, mohou do 
konce letošního roku zejména malí obchodníci požádat o pla-
tební terminál a získat ho dočasně zdarma stejně jako s ním 
spojené služby včetně nulových transakčních poplatků z rea-
lizovaných plateb. Po ukončení zkušební lhůty buď mohou 
pokračovat v používání terminálu za normálních komerč-
ních podmínek, nebo jej vrátí. V poplatcích tedy čert nejspíš 
nevězí.

Zjevnou nevýhodou platby kartou  
je účast třetích stran

Výhody platební karty jsou zjevné. Pro zákazníka je 
to předně pohodlné. Nemusíte přemýšlet, kolik hotovosti 
s sebou vzít nebo kolik vybrat z bankomatu. Karta je malá, 
skladná, máte ji vždy po ruce a díky bezkontaktním platbám 
je placení s ní o mnoho jednodušší. V zahraničí nemusíte 
hledat směnárnu atd. Nevýhodou, kromě toho, že svádí 
k  takzvaným impulsivním nákupům, ovšem je transakční 
proces spojený s platbou čili přístup jeho účastníků k datům 
spojeným s danou transakcí. Mohou je využívat sami nebo 
údaje předávat dalším subjektům, většinou s cílem vytvořit 
spotřebitelský profil držitele karty. Platí to samozřejmě 
i  pro obchodníky, kteří platbu přijímají. Například banky 
jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout £nanční 
správě řadu informací o majitelích bankovních účtů a pohybu 
peněz na jejich kontech. Finanční úřad, pokud by to požádal, 
tedy může, kromě jiného, získat úplný přehled přijatých 
plateb kartou ve prospěch obchodníka a porovnat jej s jeho 
příjmy uvedenými v daňovém přiznání.

Zásadní nevýhodnou platební karty je nakonec prostý 
fakt, že s ní přece jen pořád nezaplatíte všude. Podle dat spo-
lečnosti MasterCard v roce 2021 platby kartou stále nepřijí-
malo 16 % obchodníků.

Kde se vzalo EET a co ho zase vezme

Kdyby někdo přece jen nevěděl: EET je způsob evidence 
tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci obchodníka online 
posílány státní správě. 

EET zavedla vláda Bohuslava Sobotky a začala platit  
1. prosince 2016 pro restaurace a  ubytovací zařízení. 
Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řeme-
slníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla 
být poslední fáze spuštěna loni 1. května a do EET se mělo 
podle odhadů zapojit dalších zhruba 300 tisíc podnikatelů. 

Těsně před propuknutím pandemie v únoru 2020 mini-
sterstvo £nancí vyčíslilo za roky 2017 až 2019 přínos EET 
zhruba na 33 miliard korun. Tři roky provozu tohoto evidenč-
ního systému stály daňové poplatníky dvě miliardy korun.

Koncem roku 2021 bylo do elektronické evidence zapo-
jeno 201 140 podnikatelů. EET je kvůli pandemii do konce 

roku 2022 přerušena. Podnikatelé nicméně mohou evidovat 
dobrovolně. 

Současný kabinet Petra Fialy je rozhodnut EET zrušit. 
Podle něj při počtu 500 tisíc zapojených podnikatelů by 
provoz stál 1,5 mld. Kč ročně a nově evidované poplatníky by 
neúměrně zatížil náklady na pořízení registrační pokladny, 
připojení k internetu i zaškolení. 

Současný místopředseda rozpočtového výboru Posla-
necké sněmovny PČR Vojtěch Munzar je kromě toho pře-
svědčen, že EET je symbolem nesmyslné nedůvěry ke všem, 
kteří se vydali na nelehkou cestu podnikání. Evidence sliby 
o  přínosech podle Munzara nepřinesla, jen podnikatele 
zatížila dalšími náklady, tajnými kontrolami a pokutami za 
pochybení, které nemají nic společného s plněním daňových 
povinností.

Čisté víno stran  
podnikání v gastronomii

„Nalijme si čistého vína a zapomeňme na to, kdo EET 
zaváděl anebo jaká rétorika celou věc provázela. Podnika-
telé nepřiznávali a stále spousta z nich nepřiznává část svých 
příjmů, aby ušetřili na daních. Ať si každý říká, co chce, ale 
podvádějí. Pokud je to v byznysu normou, tak by nepodváděním 
jen podrývali svou konkurenceschopnost,“ napsal v komentáři 
pro re�ex.cz akademický ředitel programu CEMS na Fakultě 
podnikohospodářské VŠE v Praze a odborník na meziná-
rodní podnikové strategie Ladislav Tyll. Inu, sice, proti gustu 
žádný dišputát, ale i podnikání má přece svou etiku. Kon-
kurenceschopnost asi není úplně pro každého absolutní  
imperativ.

Tyll ale pokračuje a konstatuje, že EET bylo prezen-
tované tak, že podnikatelské prostředí narovná a v případě 
třeba pohostinství k určitému narovnání došlo. „Důslednější 
evidenci tržeb nakonec ocenili také zaměstnanci, kteří měli 
běžně ve smlouvách jen minimální mzdu a dostávali peníze 
na ruku. Mnohem víc jich je teď placených regulérně. Stejně 
tak majitelé díky elektronické evidenci ocenili, že je zaměst-
nanci nemohou tak snadno okrádat jako předtím,“ píše  
Tyll.

Jednoduchou metodou zpětného chodu lze dospět 
z Tyllova komentáře k závěru, že před zavedením EET pod-
nikání v některých restauracích vypadalo všelijak, pokud se 
tam rovnou nepraly špinavé peníze.

Smutný fakt na závěr

Uběhla spousta let od začátku ekonomické transfor-
mace ze státem řízené na tržní ekonomiku, a  jak se nyní 
ukazuje, někteří se stále nedokáží srovnat s dodržováním 
platných pravidel, ačkoli jen tak může trh správně fungovat. 
To je problém, a to nejen v gastronomii.

Víra shora zmíněných představitelů profesních organi-
zací, že nemožnost zaplatit kartou v restauraci takový podnik 
na trhu znevýhodní, není příliš pravděpodobná. V  Česku 
totiž pořád existuje jisté pomrkávající souručenství všech na 
palubě, na které se regule obcházejí postranními cestami. 
Erár je zkrátka erár jako před třiceti lety. Takže neochota 
akceptovat platební kartu bude nemalou řadou hostů přijata 
nejen s pochopením, ale i se spikleneckým úšklebkem.

To není nic proti podnikatelům, tím méně nějaký ideo-
logicky podbarvený útok proti majitelům a provozovatelům 
gastropodniků. To je smutný fakt.

�
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prof. Ing. JAN KÁŠ, DrSc.,  
Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT

V  září 1952 zahájila pětiletou výuku první samostatná 
vysokoškolská Fakulta potravinářské technologie jako 

součást nově vzniklé Vysoké školy chemické. Vysoká ško-
la chemická vznikala v téže době z bývalé chemické fakulty 
ČVUT na základě usnesení ÚV KSČ ve snaze přiblížit české 
školství sovětskému vzoru. Díky skvělým profesorům che-
mické fakulty ČVUT, především prof. Kašparovi, prof. On-
dřejovi, prof. Petrů, prof. Lukešovi, a dalším se však poda-
řilo udržet původní zaměření chemické výuky v naší zemi. 
V  tomto směru doporučuji přečíst si skvělý článek prof. 

Paška v Chemických listech (Chem. listy 106, 993, 2012). 
Profesor Pašek v  té době ukončil svá chemická studia na 
ČVUT a nastoupil jako asistent na Ústavu organické tech-
nologie nově vzniklé samostatné vysoké školy. Já jsem jako 
nový student chemie byl při přijímacím pohovoru zařazen 
ke studiu na nově vzniklé Fakultě potravinářské technolo- 
gie.

O£ciální důvod založení Fakulty potravinářské techno-
logie se nikde neuvádí, ale je evidentní, že cílem bylo podpořit 
výrobu potravin a skoncovat s přídělovým systémem. Přídě-
lový systém byl zaveden v protektorátu Čechy a Morava od  
2. října 1939 a podařilo se jej zcela zrušit až v r. 1953 současně 
s provedením měnové reformy. (Vzhledem k tomu, že přídě-
lový systém ve Velké Británii byl zrušen ještě o rok později, 
je vidět, jak kruté byly výsledky 2. světové války.) Dekret  
č. 1/1945 Sb. vydaný 2. dubna 1945, o nové organizaci vlády 
a ministerstev, stanovuje mezi 18 ministerstvy i Ministerstvo 
výživy. Nařízením vlády č. 10/1945 Sb. z 5. 6. 1945 se ministr 
výživy zmocňuje k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin 
a poživatin a po dohodě se zúčastněnými ministry zajištění, 
mimo jiné, které výrobky a v jakém množství je možno ode-
bírat na odběrné doklady (tj. „potravinové lístky“). Dnem 
19. 12. 1950 se Ministerstvo výživy mění na Ministerstvo 
potravinářského průmyslu. Fakulta potravinářské techno-
logie byla tedy založena v době Ministerstva potravinářského 
průmyslu, které sídlilo v honosné budově bývalého cukrovar-
nického paláce na tehdejším Gorkého (nyní na Senovážném) 
náměstí až do vzniku Federálního ministerstva zemědělství 

a výživy (1969–1992) po federálním uspořádání Českoslo-
venska. Pokud mohu jako tehdejší student posoudit, byly 
vzájemné vztahy FPT a ministerstva vždy velmi přátelské 
a konstruktivní. Ministerstvo tehdy podpořilo výměnu stu-
dentů katedry konzervárenské technologie s  obdobnou 
katedrou v polské Poznani a návštěvu řady potravinářských 
podniků v Poznani, Varšavě, Sandomiři i Gdaňsku. Byla to 
naše první zahraniční cesta v životě, na kterou se nezapo-
míná.

Všimněme si nyní, ve stručnosti, jak se se během těchto 
70 let měnil charakter FPT a později FPBT. Výukový profil 
FPT byl velmi obsáhlý. Obsahoval všechny chemické před-
měty jako na ostatních dvou fakultách, doplňkové biolo-
gické předměty a  samozřejmě předměty tehdejší doby: 
základy marxismu-leninismu, ruštinu a politickou ekonomii. 
Výukový pro£l se postupně měnil tak, jak se pro£lovaly jed-
notlivé katedry. Prvním viditelným krokem rozšíření tema-
tického rozsahu fakulty bylo rozšíření názvu na Fakultu 
potravinářské a  biochemické technologie (1969), kdy se 
výuka i výzkum rozšířily i na biochemické technologie nesou-
visející přímo s potravinářstvím. Zásadní vliv na výukový 
pro£l však přinesly změny ve struktuře potravinářského prů-
myslu a zemědělství, ohromné změny v používaných tech-
nologiích, pokroky v  laboratorních technikách a  ve zcela 
nových přístupech v hodnocení kvality, bezpečnosti a zdra-
votního hodnocení potravin. Nelze opominout ani enormní 
vliv pramenící v oblibě nejrůznějších výživových přístupů, 
exotických potravin, současného životního stylu a moderních 
technologií automatizace řízení výroby.

Prvních 30 let FPBT popsal ve skvělé publikaci prof. 
Kyzlink [1], existuje ale i celá řada dalších publikací [2–4]. 
Aktuální informace lze získat na webových stránkách VŠCHT.

Zde si můžeme jen velmi stručně připomenout historii 
jednotlivých ústavů (původně kateder) FPBT v pořadí, jak 
jsou uváděny na webových stránkách https://www.vscht.cz 
(v závorce je uváděn původní název katedry).

Ústav biotechnologie  
(Katedra kvasné chemie)

V  době založení FPT Katedra kvasné chemie (tech-
nologie) navazovala na stopadesátiletou historii profesorů 
Steinmana, Ballinga, Štolby, Bělohoubka a Kruise a do nově 
zakládané FPT ji přivedl z VŠZLI (Vysoké školy zeměděl-
ského a lesnického inženýrství) první vedoucí katedry prof. 
Dyr. 

Katedra byla vždy těsně spojena s pivovary, lihovary, 
drožďárnami, dalšími podniky využívajícími fermentační 
technologie. Držela krok s  rozvojem nových technologií 

a tomu přizpůsobovala vědeckou a pedagogickou činnost. 
K rozvoji tradičních fermentačních procesů přiřadila výzkum 
i praktické aplikace v široké oblasti moderních biotechno-
logií. Pracovníci ústavu pracují na řadě společných projektů 
s dalšími ústavy fakulty.

Ústav pořádá řadu kurzů, jako jsou např. kurzy pivo-
varnické a sladařské technologie, kurzy pro provozovatele 
pěstitelských pálenic a ovocných lihovarů, exkurze do uni-
verzitního pivovaru, kurz senzorického hodnocení piva aj. 
Bohatá je i činnost ústavu v organizaci různých profesních 
setkání, jako jsou Pivovarsko-sladařské dny, Konference 
kvasné chemie a  bioinženýrství či Technologie hodno-
cení výrobků nápojového průmyslu. Společně s  Ústavem 

70 let od založení první fakulty 
potravinářské technologie

Vedení fakulty po politických změnáchSetkání po promoci

Návštěva Polska

https://www.vscht.cz
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biochemie a mikrobiologie a dalšími spolupracovníky orga-
nizoval Ústav biotechnologie bohatě navštívená Česko-Švý-
carská sympozia. To poslední, bohužel vzhledem ke covidové 
pandemii, v on-line formátu. Zájemci se mohou seznámit 
s  jeho záznamem (Book of Abstracts) na webových strán-
kách https://www.biotech2020.cz.

Ústav biochemie a mikrobiologie

V době založení FPT byla vytvořena Katedra biologic-
kých věd. Jejím úkolem bylo poskytovat studentům speciali-
začních kateder formou přednášek, cvičení a laboratoří široké 
znalosti z biologických oborů, mikrobiologie a biochemie. V r. 
1969 byla na návrh prof. Hampla přejmenována na Katedru 
biochemie a mikrobiologie. Katedra původně neměla vlastní 
studenty, ale spolupracovala při vzdělávání studentů se všemi 
specializačními katedrami, zejména při vedení závěrečných 
prací studentů. Teprve v r. 1984 vzniklo mezioborové stu-
dium Enzymové inženýrství, které v r. 1992 bylo transfor-
mováno na studijní obor Obecná a aplikovaná biochemie. 
V následujících letech, v souladu s  rozšiřováním výzkum-
ného spektra fakulty, spoluprací s mnoha domácími a zahra-
ničními institucemi i dříve nepředstavitelnými možnostmi 
instrumentálního vybavení se vytvářejí nové možnosti studij-
ních zaměření. Tato situace umožnila vytvářet nové studijní 
programy (Biochemické inženýrství, Biochemie a genetika 
mikroorganismů, Biomedicinské inženýrství, Klinická bio-
analytika ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví atd.). 
Vznik samostatných studijních oborů (případně programů) 
umožnil vytvoření širokého zázemí s pracovními skupinami 
ústavů Akademie věd ČR a 1. lékařské fakulty UK Praha. V té 
době byli na VŠCHT jmenováni profesory dva přední pra-
covníci AV ČR – molekulární genetik RNDr. Václav Pačes, 
DrSc., a  Ing. František Kaštánek, DrSc., reprezentující 
oblast bioinženýrství. Oba jmenovaní se intenzivně zapojili 
do výuky i výzkumného programu ústavu. Od devadesátých 

let byly organizovány přednášky a  praktické laboratorní 
kurzy zahraničních hostů v anglickém jazyce. Mezi každo-
roční přednášející patřili prof. Jean Daussant z Francie, prof. 
Nicholas Russel z Velké Británie a prof. Gert Folkers a prof. 
Vladimír Pliška ze Švýcarska. Z dalších zahraničních učitelů, 
kteří na ústavu přednášeli déle než měsíc, je třeba jmenovat 
americké kolegy prof. Williama Scoutena, prof. Marka Stein-
berga a prof. Charlotte Russell.

Ve druhé polovině devadesátých let se podařila reali-
zovat velkorysá rekonstrukce a dostavba ústavu. Ústav získal 
nové laboratoře pro výuku i výzkum, pomocné místnosti pro 
přístroje, které je nutno umístit mimo laboratoře (autoklávy, 
třepačky atd.), pracovny pedagogů, knihovnu, seminární 
místnost a místnost pro doktorandy. 

Aktivity ústavu jsou v současnosti velmi rozsáhlé. Pro 
potravináře je jistě nejzajímavější rozsáhlá nabídka analýz 
v  akreditovaných laboratořích https://biomikro.vscht.cz/
akreditovana-lab a informace o problematice GMO, v níž se 
ústav po léta angažuje.

Ústav sacharidů a cereálií 

Ústav je nástupnickým pracovištěm jednoho 
z  nejstarších ústavů technické chemie v  českých zemích 
s kořeny na přelomu 18. a 19. století. Nosným oborem bylo 
cukrovarnictví. V  posledních třiceti letech se jeho těžiště 
přesunulo více k jiným oborům, a to zejména k chemii a ana-

lýze polysacharidů, k  cereální chemii a  technologii, tech-
nologii škrobu a  technologii čokolády a  nečokoládových 
cukrovinek. Spolupracuje na vývoji nových výrobků, inovaci 
technologických a výrobních procesů, hodnocení surovin, 
meziproduktů a výrobků a realizuje vědecko-výzkumnou čin-
nost ve všech naznačených oblastech. Jeho hlavními part-
nery jsou v současnosti mlýny, pekárny, těstárny, škrobárny, 
výrobci „snack foods“, snídaňových směsí a expandovaných 
výrobků založených na cereáliích.

Ústav spolupracuje na organizaci nejrůznějších potra-
vinářských akcí i na mezinárodní úrovni. Především je třeba 
zmínit mezinárodní konferenci Polysaccharides-Glycosci-
ence zaměřenou na produkci, využití, charakterizaci a ana-
lýzu průmyslově významných polysacharidů a jejich derivátů 
s nutričním a zdravotním potenciálem.

Ústav mléka, tuků a kosmetiky

Stručně charakterizovat široké aktivity ústavu je 
prakticky nemožné. S určitým zjednodušením lze aktivity 
ústavu rozdělit na oblast technologie mléka a mlékárenských 

výrobků, technologie ra£nace tukových surovin a  techno-
logie tenzidů pro nejrůznější aplikace. Všechny tyto aplikace 
vyžadují zvládnutí širokého spektra analytických, mikrobio-
logických metod a dalších speciálních hodnoticích přístupů 
(hodnocení reologických vlastností, koloidní stability aj.). 
Ústav řeší nejrůznější aktuální provozní problémy i ve spolu-
práci s partnery v jiných potravinářských odvětvích. Jako pří-
klady lze uvést Zvýšení účinku biokontrolního agens Pythium 
oligandrum studenou plasmou proti plísňovým bio£lmům 
nebo Mikrobiologické problémy v pivovarském průmyslu či 
Bio£ltrační impregnované kompositní materiály a substráty 
a Biora£nace jako oběhové technologie.

Samozřejmě hlavní vědecko-výzkumná činnost ústavu 
je zaměřena na studium vlastností mléka jako suroviny pro 
mlékárenský průmysl, na mikrobiologii mlékárenských 
výrobků a  mikrobiologii kosmetických výrobků, studium 
základních dějů při získávání a ra£naci tukových surovin, 
studium fyzikálně-chemických vlastností tenzidů a jejich vyu-
žití při výrobě detergentů a studium fyzikálně-chemických 
vlastností kosmetických surovin při výrobě kosmetiky.

Ústav je velmi aktivní při pravidelném pořádání Celo-
státních přehlídek sýrů a konferencí Mléko a sýry ve spolu-
práci s Českomoravských svazem mlékárenským a Odbornou 
skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii ČSCH.

Ústav pořádá Mezinárodní kosmetologické konfe-
rence ve spolupráci s Kosmetologickou společností ČR již od  
r. 2009. Participuje též na seminářích o tenzidech a deter-
gentech.

Ústav analýzy potravin a výživy

Kořeny ústavu pod názvem Ústav chemické technologie 
potravin sahají do VŠCHT, která byla součástí ČVUT. Při zaklá-
dání samostatné VŠCHT přechází tento ústav do nově zřízené 
Fakulty potravinářské technologie pod názvem Katedra kon-
troly a úpravy poživatin a společného stravování [5]. Název 
katedry se pak ještě několikrát měnil, stejně tak jeho výzkumný 
a pedagogický pro£l. Ústav si vybudoval významné renomé 
doma i  v  zahraničí jednak organizací, resp. Spoluorgani-
zací, významných vědeckých akcí a seminářů a jednak častou 
publikací svých aktivit ve sdělovacích prostředcích. Potravi-
nářská veřejnost v Čechách i na Slovensku měla letos mož-
nost se setkat již na 50. ročníku Sympozia o nových směrech 
výroby a  hodnocení potravin. Spolupráci se zahraničními 
partnery ústav udržuje pořádáním mezinárodního sympozia 
„Recent Advances in Food Analysis“ (RAFA) ve spolupráci 
s holandskou univerzitou ve Wageningen. Pořádány jsou další 
semináře o bezpečnosti výživy a laboratorních metodikách. 
Výzkum týkající se nutričního hodnocení potravin, jejich 
falšování, komplexní analýza jejich složení, potravinářské 
předpisy a další aktivity ústavu jsou podrobně popsány na jeho 
webových stránkách.

Ústav konzervace potravin

Původní charakter ústavu byl dán jeho zakladatelem 
prof. V. Kyzlinkem a  zaměřoval se na konzervaci ovoce 
a  zeleniny. Později se tematika konzervace rozšířila na 
zpracování všech produktů živočišného původu, která byla 
z historických důvodů zpočátku vyučována katedrou mlé-
kárenství. Významnou součástí výuky byla nauka o surovi-
nách rostlinného i živočišného původu. Velmi pokrokovým 
činem bylo zavedení výuky a  výzkumu balení potravin. 
Ústav postupně rozšiřoval své aktivity v hodnocení potravin 

moderními analytickými a  mikrobiologickými metodami, 
zejména z  hlediska hygieny a  zdravotní nezávadnosti 
potravin. Ústav je v současnosti koordinujícím pracovištěm 
Školicího a konzultačního střediska pro zavádění HACCP 
MZe ČR a spolupracuje s celou řadou potravinářských pod-
niků a participuje na mnoha dalších potravinářských aktivi-
tách.

Ústav chemie přírodních látek

Původně jedna z laboratoří Katedry organické chemie 
VŠCHT osamostatněná jako Laboratoř monosacharidů 
(1963) byla převedena na Fakultu potravinářské a bioche-
mické technologie v r. 1974.

Ústav spolupracuje s ústavy fakulty i ostatními ústavy 
VŠCHT v různých vědeckých oblastech i při výuce posluchačů 
v širokém spektru vědeckých aktivit. Z hlediska potravinář-
ského se jedná především o chemii sacharidů a nejrůznější 
analytické a bioanalytické metody.

Závěrem je možno konstatovat, že Fakulta potravi-
nářské a biochemické technologie je v současnosti největší 
fakultou VŠCHT co do počtu studentů a svými aktivitami 
přispívá k tomu, že VŠCHT je po Karlově univerzitě druhou 
nejvýznamnější univerzitou v České republice a patří i mezi  
400 nejvýznamnějších univerzit na světě. Všechny ústavy 
fakulty se těší na pokračující spolupráci v dalších letech. 
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Spolupráce s francouzskou univerzitou

Biotech 2020 and 8th Czech-Swiss Symposium

Osmé mezinárodní biotechnologické symposium 
nemohlo být kvůli covidové pandemii realizováno v kla-
sické formě ani v roce 2021, a proto proběhlo úspěšně 
ve virtuálním formátu. Jeho výhodou je, že celý jeho 
průběh můžete v dostupné formě Book of Abstracts 
sledovat na webových stránkách  www.biotech2020.cz 
Naleznete tam abstrakta 55 přednášek a 50 posterů 
účastníků z 23 zemí i další informace. V současné době 
je k disposici i speciální číslo prestižního biotechnolo-
gického časopisu Biotechnology Advances (současný 
IF = 14.227). Toto číslo podrobně informuje o aktu-
álním výzkumu v důležitých oblastech biotechnologií.

Čeští a angličtí studenti před YMCA ve Scarborough

https://www.biotech2020.cz
https://biomikro.vscht.cz/akreditovana-lab
https://biomikro.vscht.cz/akreditovana-lab
http://www.biotech2020.cz
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