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Vážené naše čtenářky a čtenáři,
letošní léto se bez varování obešlo 
bez své milé závěrečné části – tedy 
léta babího. Ze dne na den jsme 
z  tropických nocí protrpěných 
bez pokrývek rádi znovu vklouzli 
pod peřinu. Ale bylo to tak náhlé, 
že to našemu tělu mnoho radostí 
nepřineslo. Venku a  v  budovách 
zavládlo nevlídno a vylítnout ráno 
nalehko bez kabátu byl, a dosud je, 
pustý hazard. Ještě že máme v par-
lamentu a na hradě skvělé rádce, 

kteří nás už teď nabádají koupit si svetr na zimu nebo probrat 
skříně a nějaký najít. Můžeme je tak neuposlechnout a využít 
svojí svobody a vzít si ty svetry už teď a začít trénovat. A i déšť 
se konečně smiloval nad naší zemí, aby aspoň trochu zmírnil 
celoroční nedostatek vláhy a hlavně spodních vod. Bohužel 
někde pršelo trochu víc a  to je při našich mělkých tocích 
problém vždycky. Těm mrakům ochotným vodu spustit pak 
patří odměna za úžasnou zeleň krajiny, jakou v srpnu a v září 
dlouho nepamatujeme. A to i v městských parcích, trávy mezi 
tramvajovými kolejemi a na všech veřejných místech. Voda je 
živel, který když útočí, tak nadáváme. Nemáme-li ji, nemů-
žeme žít. Stejné je to s ohněm, ten naštěstí hasiči v Hřensku 
uhasili a o ten do kamen se budeme rádi hodně rychle starat. 

A  letošní podzim s sebou přinesl nejen obavy o naše 
pohodlí života, tedy o teplo a světlo domovů, ale i o to, zda 
na to budeme mít. Sledujeme k tomu s velkou obavou i udá-
losti na východě Evropy, a tak i toto nové faktum v našich 
životech nepřidá. Když k tomu přičteme i debakly našich fot-
balistů, je zaděláno jen na chmury a přinejmenším rozpaky. 
Nynější každodenní zprávy o radostech moc nejsou. Život 
jde ale dál, v krámech je co nakupovat, cestovky stále dost 
úspěšně lákají cestuchtivé a víkend si nechalo účastí ve vol-
bách narušit jen 43 % občanů. Výsledek je to skvělý, téměř 
šedesáti procentům lidí nechybí nic. A my, kteří chceme něco 
lepšího, jsme volit šli. Má to jen jeden háček, každý chceme 
něco jiného, takže zase plichta a hádání o „anti“ nebo „pro“. 

Demokracie je ušlechtilá věc, jen v praxi vede k pravdě šíle-
nými oklikami. Skvělý nápad a směr řešení bývá smetáván 
nápady ještě lepšími, takže se kýžený výsledek zjevuje vět-
šinou jako kompromisní paskvil, či se nedostaví vůbec. Stra-
nictví je u nás pomyslný stav. Členské základny stran jsou 
mizivé, takže ony jsou závislé na svých příznivcích a odpůr-
cích. Dostat se voličům pod kůži je podobné podomnímu 
obchodníkovi, který na pavlači nabízené kšandy prodá, či ne. 
A lže-li, že kšandy přes zimu vydrží i tlak těžkých kalhot a ony 
pak prasknou, nenese za to čilý podnikatel žádnou zodpověd-
nost. Rozhodl se kupující. Byla to jeho volba.  

Výrobci potravin zásobují dál bez jakýchkoli výkyvů, 
jako by se nechumelilo, ač jsou jejich obavy z nejasné budouc-
nosti cen energií a dalších vstupů víc než oprávněné. Zastro-
pování cen proběhlo „o nich bez nich“, a tak si jen přejme, 
aby nepřišla revize tohoto nesmyslu příliš pozdě. Bez skla, 
železa a aut žít můžeme, bez jídla ne. Ale aby nebyly jen stesky. 
Minulý týden proběhlo hodnocení již 14. ročníku soutěže 
o dobrý potravinářský výrobek Česká chuťovka. Přihlášeno 
bylo téměř 180 potravinářských výrobků tuzemské výroby. 
Titul „Česká chuťovka“ a „Dětská chuťovka“ si odnese řada 
našich výrobců pro svoje chutné a skvěle vyrobené potraviny. 
Hodnotitelská komise je složena ze 14 vrcholových a nezávis-
lých potravinářských odborníků a dětskou porotu tvoří dva-
náct dětí od 8 do 16 let. Předání ocenění pro vítězné výrobky 
se uskuteční 31. října 2022 v sídle Senátu České republiky, 
pod jehož záštitou soutěž už řadu let probíhá. Zde také pro-
běhne pasování na Rytíře české chuti 2022. Kdo to letos 
bude? To je zatím tajemství, které se dozví i oceněný až ve 
Velkém sále Valdštejnského paláce. Další dosud neznámou 
je výsledek Ceny novinářů, kteří rozhodnou o vítězi také až 
při slavnostním odpoledni v Senátu. Tam v kruhu potravi-
nářsky rodinném ochutnají přítomní nejen vítězné výrobky, 
ale i absolvují kulturní program v podmanivé akustice nád-
herného barokního sálu. Že nebude chybět Felix Slováček, 
mohu slíbit. 

Ing. František Kruntorád, CSc., 
vydavatel
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Omyly zemědělské 
politiky EU

Ing. JOSEF KUBIŠ, 
předseda představenstva  

AGRO Jesenice u Prahy a. s.  
a člen představenstva AK ČR

EU chce do roku 2050 být uhlíkově neutrální. Aby toho 
dosáhla, tak chce silně omezovat zemědělskou výrobu, 

kterou považuje za jednoho z největších producentů sklení-
kových plynů, a proto je třeba zemědělství předělat pomocí 
mnoha příkazů a zákazů. Zemědělské dotace, které původ-
ně sloužily k rozvoji zemědělství, se postupně staly nástro-
jem k jeho ovládnutí. Pamatuji 50. léta minulého století, kdy 
zemědělství přišly řídit dělnické kádry z fabrik, pak přišel do 
každého okresu řídit zemědělství tajemník KSČ a  nyní ho 
řídí úřednické kádry z Bruselu, všem chyběly a chybí dlou-
holeté zkušenosti složitostí biologických vazeb v  zeměděl-
ství a dopouštějí se závažných omylů.

Uhlíková stopa a zemědělství

Zemědělství je ze své podstaty uhlíkově neutrální, pro-
tože veškerý C, který se v zemědělské výrobě uvolňuje do 
ovzduší, tak se tam jen vrací, protože pochází z rozkladu 
rostlin, které si ho z ovzduší vzaly při svém růstu. Každý 
život, každá kultura potřebuje ke své existenci energii. Tu 
nám dává příroda pomocí fotosyntézy, kdy zelené rostliny 
zjednodušeně k  CO2 a  H2O zabudují sluneční energii do 
uhlovodíků. Všechny živé organismy rozkladem uhlovo-
díků získávají energii ke svému životu, biomasu rozloží zpět 
na CO2 a H2O, a tak se uzavírá koloběh uhlíku v přírodě. 
Uhlíkovou stopu zanechává jen nafta a el. energie spotře-
bovaná ve výrobním procesu, které jsou vyrobeny z fosil-
ních paliv. Před tzv. zprůmyslněním zemědělství tuto energii 
zajišťovalo 500 tis. tažných koní a  1 mil. lidí pracujících 
v zemědělství. Koně k obdělávání půdy se již nepoužívají 
a v prvovýrobě pracuje jen 90 tis. lidí. Zemědělství si je ale 
schopno tuto energii vyrobit samo z obnovitelných zdrojů 
energie z plochy, která byla potřeba pro krmení koní. Dnes 
máme 3,5 mil. ha zemědělské půdy, pro výrobu potravin 
stačí 2,5 mil. a zbylý milion je možno využít k výrobě ekolo-
gické energie. Nechat tuto plochu v podstatě ladem a dva-
krát ročně jí mulčovat, tak jak to děláme v současné době, je 
přinejmenším hloupost.

Ekologické zemědělství

EU vidí spásu v  zavedení ekologického zemědělství, 
odstranit ze zemědělského výrobního procesu průmyslové 
metody k intenzifikaci výroby a vrátit se k extenzivní výrobě. 
Preferuje extenzivní travní porosty bez hnojení a ošetřování, 
na této ploše ale nic moc nevyroste, a tak se ani nezachytí 
energie, kterou nám slunce dává zadarmo v hodnotě desítek 
tisíc na každý hektar. Když nepohnojím, nic nevyroste, 
když nevyroste, tak se žádný uhlík rozkladem neuvolní zpět 
do ovzduší, protože se z něho také žádný neodebral. Země-
dělství od svého vzniku, před cca 8 tis. lety, se neustále snaží 
získat stále více a více energie lepším využitím fotosyntézy 
rostlin k lepšímu životu lidstva. Dokud jsme byli lovci a sbě-
rači, tak se o zajištění potravin staral celý kmen, dnes u nás 
v zemědělství pracuje necelé 1 % obyvatel. Teprve po průmy-
slové revoluci, kdy se daly vynálezy využít v zemědělství, se 
zvedla výroba potravin a většina lidí se mohla přesunout ze 
zemědělské prvovýroby do průmyslu a terciální sféry. Před 
sto lety po vzniku republiky byly výnosy kolem dvou tun. Od 
poloviny 60. let se začaly používat průmyslová hnojiva a pes-
ticidy a  teprve v r. 1971 jsme dosáhli průměrného výnosu 
obilovin 3 t z ha a pak už to šlo rychle nahoru, v r. 1978 4 t,  
v r. 1990 5,5 t a dnes je to kolem 6 tun.

Návrat k extenzivní, tzv. ekologické výrobě je možný, ale 
musíme si uvědomit, že bez intenzivních prvků hnojiv a pesti-
cidů klesne výroba na méně než polovinu a bude potřeba mno-
honásobně více pracovníků, kteří se do zemědělství zrovna 
nehrnou. Za mého raného mládí se chodilo vytrhávat ručně ple-
vele z porostů a sbírat amerického brouka mandelinku v bram-
borách. Nehledě k  tomu, že návrat k  extenzitě není řešení. 
Studie, i za podpory EU, prokázaly, že ekologické zemědělství 
má sice menší spotřebu energie na 1 ha, pokud se ale přepočte 
na jednotku produkce, tak má spotřebu větší. Dochází k  tzv. 
„ekologickému paradoxu“, kdy ekozemědělství zanechává uhlí-
kovou stopu 1,5x vyšší než konvenční výroba, viz studie MZLU 
z roku 2016. Přechod na ekologické zemědělství si vyzkoušeli 
na Srí Lance, kdy zakázali dovoz hnojiv a pesticidů a chtěli přejít 
na organické hospodaření, po třech letech to skončilo krachem, 
padla vláda a prezident musel uprchnout ze země.

Krávy a metan

Ekoalarmisté považují krávy za jednoho z velkých zne-
čišťovatelů ovzduší, protože produkují metan. Metan má 
mnohem větší skleníkový efekt než CO2 a oxidy N, ale na 
rozdíl od nich v atmosféře dlouho nezůstane. Má poločas 
rozpadu cca 3 roky, a  tak do 12 let se rozloží a nezůstává 
v  ovzduší stovky let jako CO2. Skot se choval v  minulosti 
vždy a má i kladný vliv na úrodnost půdy. Pokud se nezvyšují 
stavy skotu, tak se ani nezvyšuje metan v atmosféře, naopak 
my jsme od roku 1990 snížili stavy skotu o 60 %, a tak jsme 
 i o 60 % snížili metan v ovzduší od krav. 

Studie také prokázaly, že ekologická kráva krmená 
nekvalitní pící z ekologické rozkvetlé louky, která má vysoký 
obsah hrubé vlákniny, produkuje o 40 % více metanu než kráva 
v intenzivním chovu, krmená kvalitní pící. Jestliže ekologičtí 
aktivisté odmítají jíst živočišné potraviny, hlavně hovězí maso 
a mléko, je to jejich volba. Nemohou to ale vnucovat všem 
ostatním, nemají na to právo a ani oprávnění z hlediska život-
ního prostředí a zdraví lidí. Japonci se po 2. světové válce na- 
učili od Američanů konzumovat mléko a více hovězího masa 
a od té doby se jejich průměrný vzrůst zvýšil skoro o 30 cm, 
Čína zavádí propagaci konzumace mléka, aby je dohnala.

Zákaz zimní orby

Jako důvod k zákazu zimní orby je uváděno omezení 
eroze půdy, zlepšení vláhy v půdě a omezení rozkladu orga-
nické hmoty v půdě a tím uvolňování CO2 z půdy do ovzduší. 
Zásoba vody v půdě se obnovuje hlavně v zimních měsících, 
kdy jsou sice menší srážky, ale skoro žádný výpar. Hrubá 
brázda po zimní orbě daleko lépe zadržuje vodu z  deště 
a z tajícího sněhu než půda bez orby. Také eroze půdy během 
zimních měsíců je minimální, protože srážky nejsou tak 
intenzivní jako v létě.

Naopak, úrodná půda je živý organismus, který potře-
buje ke svému životu kyslík a energii. Kyslík dodá provzduš-
nění půdy orbou a energie se tam musí pravidelně dodávat 
posklizňovými zbytky a hnojením organickými hnojivy ze 
živočišné výroby. Zastánci zákazu zimní orby zapomínají 
(nebo nevědí), že půda je jediný základní prostředek, který se 
správným používáním neopotřebovává, ale naopak zlepšuje. 
Aby tomu tak ale bylo, tak se musíme starat o doplňování 
energie do půdy organickou hmotou (posklizňové zbytky, 
kvalitní zelené hnojení, statková hnojiva), doplnění úrodou 
odčerpaných živin umělými hnojivy, dbát na správnou struk-
turu půdy pravidelným provzdušňováním. V minulosti pla-
tilo, že sedlák se má o úrodu s půdou rozdělit na polovinu, 
půlku si může vzít a druhou půlku úrody vrátit půdě zpět. 
Správná intenzita výroby naopak úrodnost půdy zlepšuje. 
Hluboká zimní orba také přispívá k ozdravení půdy, likviduje 
víceleté plevele, na dno brázdy zaklopí patogeny z povrchu 
půdy – semena plevelů, škůdce a patogeny chorob. Je to svým 
způsobem  hygienizace, jaká se používá ve zdravotnictví, 
a tímto zásahem se také podstatně snižuje potřeba pesticidů. 

Změny ve společnosti

Zemědělství patří posledních sto let k  nejrychleji se 
rozvíjejícím oborům lidské činnosti. Posledních 50 let došlo 
k nebývalému rozvoji, všech potravin jsme měli v našem světě 
nadbytek a mysleli jsme si, že už tomu tak bude vždy. Mladé 
generace narozené v této době tak ztratily smysl života. Já 
jsem dostal v pěti letech trenýrky a vrbový prut, musel jsem 
pást husy a tím jsem se od pěti let podílel na ekonomickém 
zabezpečení rodiny. 

Dnes mladí nesmí pracovat, chtějí do 30 let studovat 
a pak ještě cestovat a poznávat svět. Náš svět vyrostl na křes-
ťanských základech, život se řídil desaterem, což byly jen 
lidské povinnosti. Dnes se všichni oháníme lidskými právy, 
ale povinnosti nechceme žádné. To ale vede k  destrukci 
hodnot v naší společnosti. Tak jako naše těla, když nezápasí 
s žádnými nepřáteli v podobě parazitů, si hledají náhrad-
ního nepřítele vznikem alergií, tak i naše hlava, když nemusí 
zápasit o přežití, tak si hledá náhradní problémy. A tak vznikla 
depka, problémy LGBT, Mee Too, problémy s 56 pohlavími, 
práva všech menšin atd. Každá generace se snažila vytvořit 
lepší podmínky pro své potomky, až jsme to přehnali. To, že 
se máme tak dobře, je ale výsledek práce mnoha generací 
před námi a naší povinností je předat to našim potomkům 
a neprohospodařit to. Zapomínáme ale na to nejhlavnější, na 
zachování života, zachování rodu. Život nám nebyl dán, on 
nám byl jen propůjčen od našich předků a my máme povin-
nost ho předat dál, našim potomkům. Zachování života 
je největší hodnota naší pouti na této Zemi a v budoucnu 
nikoho nebude zajímat, jestli jsme udělali kariéru, v jakém 
pohlaví jsme se cítili, ale jestli jsme zachovali pokračování 
našich genů. Dítě je dnes ekonomická přítěž, jeho narození 

se odkládá kvůli kariéře na pozdější dobu, pak je ale už z bio-
logického hlediska moc pozdě a západní křesťanská společ-
nost vymírá.

Závěr

Že dobré podmínky, které nás rozmazlily, nebudou 
trvalé, nás upozornil koronavirus a problémy na Ukrajině. 
Nastává doba, kdy nadbytek potravin a energie končí. Dobře 
fungující zemědělství nám může pomoci tuto dobu překle-
nout bez velké újmy. Dobře fungující intenzivní zeměděl-
ství, využívající nejmodernějších postupů v tzv. precizním 
zemědělství, dokáže zajistit dostatek kvalitních a  cenově 
dostupných potravin, dokáže pomoci výrobou energie 
z obnovitelných zdrojů a přitom zachovat i zdravé životní 
prostředí.

Zemědělství je biologický obor a každý zásah má dlouho-
trvající důsledky, které se při špatném rozhodnutí těžko napra-
vují. Když zrušíme chov skotu, tak by to trvalo desítky let, než 
by se obnovil. Úspěšnost oboru je také proto, že sedláci jsou do 
jisté míry opatrní a konzervativní ve svém rozhodování, použí-
vají „zdravý selský rozum“. Ten se ale nedal získat v továrnách  
v 50. letech, neměl ho zemědělský tajemník, nedá se získat 
v  bruselských úřadech a  nedá se získat ani za katedrami 
univerzit a výzkumných ústavů. Ten se musí prožít a zažít 
dlouholetou praxí v prvovýrobě a realizovat v komplexních 
souvislostech. V Green Dealu EU chystá změny pro přeměnu 
zemědělské výroby, dej Bůh, aby to bylo v souladu se selským 
rozumem.
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www.agrojesenice.cz    |    www.milujememrazene.cz

Český pěstitel, zpracovatel  
a distributor mražené zeleniny  a ovoce

Jak probíha pěstování, sklizeň, 
kontrola, zpracování zeleniny 
můžete shlédnout na videu po 

načtení QR kódu.

Český špenát
Špenát AGRO Jesenice je vypěstovan  
v České republice českými pěstiteli a farmá-
ři, kteří splňují  požadavky  nejvyšší kvality  
a jsou držiteli certifikátu GlobalGap a IPZ. 
Špenát je sklízen ve fázi nejvyšší zralosti, 
kdy má nejlepší chuť, barvu  a vůni. Pro-
tože je zmrazený několik hodin po sklizni,  
zachová si nejvyšší obsah nutričních hodnot 
a vitamínů.

4 / nabídky – informace 3 / 2 0 2 2

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

Mediální partneři 

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé,
je mou milou povinností Vás pozvat na 12. ročník konference mas-
ného průmyslu MEATING 2022, která se bude konat 8. 11. 2022 
(úterý) v Orea Congress Hotel Brno (dříve hotel Voroněž) a koná 
se s podporou titulárního partnera komunikační agentury CZECH 
PROMOTION. 

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování 
masa.

Náš MEATING znamená setkání lidí, kteří rozumí masu a kteří 
chtějí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru, ale i navá-
zat nové cenné kontakty. Tato konference navazuje na úspěšné 
předchozí ročníky, kdy specialisté svými prezentacemi a odbornými 
přednáškami zaujali účastníky v oblasti obchodu s potravinami, po-
travinářským marketingem, technologiemi a legislativou. 

Chceme se také ohlédnout za osvětovou a náborovou kampaní 
„Je to maso“ – projekt na podporu spotřeby masa a masných vý-
robků, „Bude to maso“ – projekt s náborovou kampaní odborných 
škol a projekt „Masobraní“ – celostátní svátek masa. Součástí spo-
lečenského večera bude slavnostní vyhlášení výsledků celostátní 
soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna 2022.

P r O č  s E  z ú č A s T N I T 
M E E T I N G u  M E A T I N G  2 0 2 2 !
Informace a trendy

Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 
v 10.00 hodin. Jeho součástí budou přednášky „Vliv dokonalé 
ekonomické bouře na obor zpracování masa“ a „Očekávané 
události v souvislosti s evropským závazkem zelené dohody“.

Bude prezentován další vývoj potravinářství v EU se zaměřením 
na obor zpracování masa (návrhy na omezení produkce a spotřeby 
masa a masných výrobků), budoucí podoba Společné zemědělské 
politiky, příspěvky z oblasti legislativy EU a ČR, poznatky dozoro-
vých orgánů. 

Navazující odborný program přinese aktuality z oblasti makro-
ekonomiky, trendy ve spotřebě masa a v panelové diskuzi vystoupí 
klíčoví hráči na trhu masa a masných výrobků. 

Inspirace
Odborný program i  jeho přestávky poskytnou prostor pro in-

spirativní debaty, s výměnou názorů a zkušeností mezi účastníky 
i řečníky. 

zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, 

bohatým občerstvením a příležitostí dobře a nerušeně se pobavit 
společně s kolegy a kamarády.

Ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších pro-

fesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská 
prodejna roku 2022.

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2022 vy-
daří. Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz.

Vážení kolegové, těším se na setkání s Vámi a  věřím, že nad-
cházející, již dvanáctý ročník konference masného průmyslu  
MEATING 2022, podpoříte svým aktivním přístupem. 

Karel Pilčík,
předseda představenstva Českého svazu zpracovatelů masa

Meating 2022
2

12. ročník
s podporou společnosti CZECH PROMOTION

8. 11. 2022 OREA Congress Hotel Brno (VORONĚŽ)

8:00–9:00 registrace účastníků

K O N G r E s O V É  C E N T r u M 
( v e l k ý  s á l )

9:00–9:10 zahájení – Karel Pilčík, čszM
9:10–12:30  stihneme reagovat  

na radikálně se měnící svět?
   blok a panelovou diskuzi moderuje Jan Pivoňka
	 	 	   Adéla Paďourková, EU – aktuální vývoj v pro-

blematice imitací masa a MV
	 	 	   Martin Štěpánek, MZe – aktuální legislativní 

změny v oboru zpracování masa
	 	 	   Josef Kameník, VFU – informace z celosvětové 

konference o mase, trendy
     Dana Večeřová, PK ČR – podpora potravinář-

ského průmyslu v ČR a EU
	 	 	   Jan Pivoňka, Rudolf Ševčík, VŠCHT – udržitel-

ná výroba a spotřeba masných výrobků

12:30–14:00 Oběd

14:00–17:00  Obchod a ekonomika v roce 2023 –
	 	 	 	co nás (možná) čeká a jak se tomu (možná)  

vyhnout
    blok a panelovou diskuzi moderuje  

Zdeněk Skála
	 	 	   Helena Horská, Raiffeisenbank
	 	 	   Tomáš Prouza, Svaz obchodu a cestovního 

ruchu ČR
	 	 	   Klára Beňačková, Kaufland ČR
	 	 	   Tomáš Jeřábek, Košík.cz
	 	 	   Tomáš Pajonk, SolverTech s. r. o.
	 	 	   Richard Piluša, GfK
	 	 	   zástupce CzechPromotion

K O N F E r E N č N Í  C E N T r u M 
( m a l ý  s á l )

14:00–17:00 Odborné přednášky a prezentace
17:00–18:00 Volný program
18:00–19:30  Přípitek a welcome dinner  

(foyer a restaurace)
19:30–20:30  slavnostní večer čszM s udílením ocenění  

(Kongresové centrum)
20:30–02:00 Dinner buffet

V rámci konference 
bude probíhat soutěž 
„Nejlepší Gothajský salám 
MEATING 2022“
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r o z h o v o r r o z h o v o r

Náš rozhovor – 
na 10 otázek 

odpovídá:

Ing. ROMAN HAVLÍK,  
ředitel Pivovaru Svijany, a. s.

1. Pivovar Svijany je štikou mezi středními pivovary v naší 
zemi, který je vyhlášený vysokou jakostí piv, ale i nealkoho-
lických nápojů. Přitom u  piv dosahujete vynikající kvality 
a trvanlivosti bez pasterace. Co stojí za těmito úspěchy a jak 
se dá ve velké konkurenci obstát, a přitom si zachovat punc 
tak výjimečného pivovaru a výrobků s  trvale dosahovanou 
vysokou kvalitou a chutí? 

Řekl bych, že za tím stojí hlavně náš poctivý přístup 
k pivu. Nikdy jsme si nic neulehčovali a zůstali věrní tra-
dičním výrobním metodám, které jsou náročnější a dražší 
než moderní průmyslová výroba v cylindrokónických tancích. 
To platí i pro výběr surovin, které tvoří z velké většiny velmi 
kvalitní humnový slad z malých českých a moravských nezá-
vislých sladoven, voda z vlastních studní a chmel z našich 
vlastních chmelnic v úštěcké oblasti, včetně původních klonů 
nejhodnotnější české odrůdy – Žateckého poloraného čer-
veňáku. A  nesmím samozřejmě zapomenout ani na zápal 
našeho sládka Petra Menšíka, který ve věci českého piva 
odmítá jakékoli kompromisy, a našich zaměstnanců, kteří si 
pivovar po celou dobu berou víceméně za vlastní.

2. Váš sortiment piv, ale i dalších nápojů je velmi široký. Mohl 
byste jej komplexně představit? A  který druh piva je vaší 
vlajkovou lodí a táhne nejvýznamněji ekonomiku pivovaru? 
A můžete sdělit i bližší informace o vaší obchodní politice? 

Aktuálně nabízíme celkem šestnáct různých nepastero-
vaných piv, jejichž konkrétní charakteristiky mohou zájemci 
najít na našich webových stránkách. Všechna s  výjimkou 

piva Weizen jsou vyrobena tradičním výrobním postupem 
zahrnujícím tzv. dvourmutový způsob vaření, kvašení v ote-
vřených kádích na spilce a dlouhodobé zrání v ležáckých skle-
pích. Dvě z nich jsou ovšem pouze sezonní a neprodávají se 
po celý rok. Významně jsou v našem výrobním sortimentu 
zastoupena silná piva s  extraktem původní mladiny přes  
13 procent; v této kategorii jsme pro český trh dokonce bez-
konkurenčně největší výrobce. Celou naši, dnes už skutečně 
velmi širokou, nabídku pak doplňují dva oblíbené míchané 
nápoje z nealkoholického piva Svijanský Vozka Černý rybíz 
a  limetka, Svijanský Vozka Yuzu a  Bergamot a  limonáda  
Svijanela se čtyřmi různými příchutěmi. 

Vlajkovou lodí nicméně zůstává oblíbená a léty prově-
řená jedenáctka Svijanský Máz, která se točí prakticky ve 
všech svijanských hospodách a restauracích. To také odpo-
vídá naší obchodní politice, která je tradičně zaměřena spíše 
na podniky na vesnicích a na malých městech. Postupně však 
rozšiřujeme naše zastoupení i ve velkých městech, v zahraničí 
– zejména na Slovensku – a stále více také sázíme na online 
prodej v našem e-shopu. 

3. A nyní konkrétně. V tomto roce jste představili veřejnosti 
nové velmi silné Dux. A nebylo to jen pivo, ale i velmi origi-
nální skleněné půllitry s logem Dux. Jak si vede toto 13% pivo 
na našem trhu, ale i z pohledu odborného hodnocení, a jaký 
je zájem o sklenici? 

Dux je jedno z našich sezonních piv a nevyrábíme je od 
letoška, ale už šest let, ovšem jen jednou do roka. Je to náš 
příspěvek k záslužnému projektu Českého svazu pivovarů 
a sladoven Dny českého piva, který se koná každoročně vždy 
kolem svátku svatého Václava. V tomto období se Dux, hutný, 
ale jemný jantarový ležák s 5,5 procenta alkoholu, čepuje 
ve zhruba dvou stech vybraných restaurací. A pro mnoho 
svijanských fanoušků je to již pivo téměř kultovní, bez nějž 
si začátek podzimu ani neumějí představit. Do jisté míry 
k tomu jistě přispívá i povedený vzhled podtácků i sklenic, 
o něž je skutečně značný zájem. A jak si Dux cení profesi-
onální degustátoři? Snad stačí říct, že jen loni si například 
vydobyl zlato na českobudějovické Zlaté pivní pečeti, stříbro 
na soutěži Cerevisia Specialis – Pivní speciál roku a získal 
také titul Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká  
chuťovka. 

4. V loňském roce bylo uvedeno na trh pivo Šlik. Jak si vede 
toto pivo na trhu a jakou má oblíbenost u pivních znalců? 
A která piva jste letos přihlásili do soutěže Česká chuťovka?

Šlik je exkluzivní sudové pivo, které nese jméno jed-
noho z  prvních majitelů svijanského zámku a  přilehlého 
pivovaru Jáchyma Ondřeje Šlika. Jedenáctistupňový plno-
sladový světlý ležák zlatavé barvy charakterizuje vyvážený 
poměr řemeslných sladů a tradičních odrůd českého chmele 
s důrazem na poloraný žatecký červeňák. Petr Menšík ho 
označuje za klenot mezi českými ležáky. Jeho cílem bylo 
narušit dominanci Svijanského Mázu a nabídnout alternativu 
pro nejnáročnější zákazníky. Výlučnost Šlika spočívá i v tom, 
že je určen výhradně pro gastroprovozy. Prvotřídní pivo totiž 
vyžaduje také prvotřídní péči a  servis. Letos se bude Šlik 
o ocenění Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chu-
ťovka ucházet spolu s řezaným pivem Svijanský fanda 11 % 
a  míchaným nápojem z  nealkoholického piva Svijanský 
Vozka Yuzu a Bergamot. 

5. Nealko nápoje se značkou Pivovar Svijany – Svijanela. 
Můžete jednotlivé druhy představit a uvést jejich charakteris-
tiku? A je u některých použit pivní základ? A jak si vaše limo-
nády vedou na trhu?

Když jsme před dvěma lety s  cílem vyjít vstříc vyšší 
poptávce po nealkoholických alternativách vhodných při 
sportu nebo v silničním provozu uváděli na trh první míchaný 
nápoj z  našeho nealkoholického piva Svijanský Vozka 
a  ovocné šťávy z  českého rybízu, popravdě jsme nečekali 
takový ohlas. Ale zákazníci si výrobek velmi oblíbili, proto 
jsme loni přišli s další variací a  smíchali Vozku se šťávou 
z exotického ovoce yuzu, oblíbeného především v Japonsku. 
Svijanský Vozka Yuzu a Bergamot je již nositelem celé řady 
různých ocenění, což nás přivedlo k  dalšímu rozšiřování 
nabídky nealkoholických nápojů. Celý sortiment limonád 
Svijanela, které již nejsou na bázi piva, jsme představili v pre-
miéře na červencových Slavnostech svijanského piva a reakce 
návštěvníků na ně byly velmi pozitivní. Postupně je zavádíme 
do našich restaurací a věříme, že se pro ty, kdo z nejrůzněj-
ších důvodů nemohou nebo nechtějí pít alkoholické nápoje, 
stanou stejně návykové jako naše míchané nápoje z nealko-
holického piva. 

6. Obaly, sklo, plech, PET. Co jako pivovarník upřednost-
ňujete a  jakou obalovou politiku prosazuje váš pivovar? 
A můžete uvést i svůj názor na vratnost obalů? Je současný 
stav v pořádku, nebo by to mělo být podle vás jinak? 

Absolutním imperativem pro nás vždy bylo, že nikdy 
nebudeme stáčet naše dobré pivo do plastu, protože pro ně 
prostě není vhodným a důstojným obalem. A jsme rádi, že se 
k tomu v posledních měsících odhodlaly i některé jiné velké 
pivovary. Sklo je samozřejmě skvělý obal, ale plech nad ním 
postupně i u nás získává navrch. Plechovky skvěle uchová-
vají kvalitu piva a jsou lehčí a skladnější, při dopadu na zem 
se nerozbijí a pivo se v nich rychleji vychladí. Proto po nich 
poptávka roste a bude růst dál, na což jsme již v roce 2017 
reagovali investicí přes 100 milionů korun do nejmodernější 
stáčecí linky na plechovky, na níž jako jediný český pivovar 
dokážeme do plechovek balit živé, tedy nepasterované pivo. 
V neposlední řadě mají plechovky jakožto stoprocentně recy-
klovatelný obal i ekologický přínos. 

7. Obal je to, co vedle své funkce udržet obsah napovídá spo-
třebiteli, aby po výrobku sáhnul a koupil si ho. A toto ozna-
čování by mělo mít svoji uniformitu, a  k  tomu nápaditou 
a pak funkční. Redesign balených piv je jedna z oblastí, jíž 
se nyní věnujete. Prozraďte víc o tom, jaké cíle tím sledujete? 

I když ve Svijanech nadevše dbáme na tradici, v tomto 
případě jsme se od odborníků loni nechali přesvědčit ke 
změně a přikročili k redesignu balených piv. Mnoho let po- 
užívané etikety byly již přece jen staršího data a design piv-
ních lahví ve světě i u nás se mezitím posunul dál. Kromě 
toho jsme chtěli i obalem vyjádřit, že Svijany nejsou běžné 
průmyslové pivo, ale že jsou výsledkem poctivé, řemeslné 
pivovarské práce. Věřím, že se to povedlo a výraznější, pře-
hlednější a v neposlední řadě také čitelnější etikety se zákaz-
níkům líbí stejně jako mně. 

8. Ptát se nyní na zajištění energiemi je možná provoka-
tivně módní otázka. Ale dávám ji. A co další plány rozvoje do 
budoucna? Bude Pivovar Svijany dále investovat? A v jaké 
oblasti? 

Výroba piva je, jak známo, energeticky náročná, proto 
na nás skokové zdražování energií, jehož jsme byli svědky 
v  uplynulých měsících, velice citelně dopadá. Nezbývá 
nám než věřit, že se situace na trhu s  energiemi začne 
i díky posledním krokům vlády postupně zlepšovat. Sami 
alespoň investujeme do zajištění vyšší energetické sobě-
stačnosti pivovaru pomocí instalace solárních panelů na 
střechách pivovarských budov. Naším cílem je zajistit si 

lokální bezemisní zdroj elektřiny s minimální délkou přeno-
sové sítě. Spolu s tím probíhají i další dílčí investice a orga-
nizační opatření s cílem maximálně využít potenciál úspor 
všech energií. 

9. Pivovaru Svijany patří také zámek, který absolvoval 
v minulých devíti letech významnou rekonstrukci. Letos ote-
vřené pivní lázně na Zámku Svijany patří k velkým atrakcím 
této nádherné kulturní památky. Můžete nám tyto lázně 
a režim v nich představit? A jaký je zájem hostů? 

Lázně v budově bývalé školy v zámeckém areálu jsou po 
kompletní rekonstrukci a zpřístupnění Zámku Svijany a ote-
vření hotelu a stravovacích kapacit naším zatím posledním 
počinem při obnově památky v těsné blízkosti pivovaru, jejíž 
záchrana byla mimochodem vůbec největší investiční akcí 
v celé historii pivovaru. Lázně návštěvníkům nabízejí mimo-
řádný zážitek v podobě horké lázně ve vířivých dubových 
vanách s kvalitní svijanskou vodou obohacenou o pivovarské 
kvasnice, slad a chmel. Součástí procedury je i konzumace 
kroužkovaného ležáku Zámek a  odpočinek na slaměném 
lůžku, během nějž se organismus uklidní a  harmonizuje. 
Pivní koupel má řadu prokazatelných léčebných účinků, akti-
vuje krevní oběh a příznivě působí na cévní soustavu, uvol-
ňuje svaly a prohřívá klouby. Ve svijanském pojetí uspokojí 
i tu nejnáročnější klientelu. Neobyčejný zážitek si v lázních 
opakovaně dopřává mnoho spokojených hostů a některé dny 
již pro ně bývá obtížné najít volný termín. 

10. Každoročně slaví pivovarníci a jejich štamgasti Svatovác-
lavské slavnosti, tedy svátky piva, na den patrona piva a naší 
země svatého Václava dne 28. září. Jaké budou tyto slavnosti 
letos ve Svijanech? 

Opět velkolepé. Vedle svatého Václava, který na nádvoří 
zámku dorazí na koni na minutu přesně hodinu po poledni, 
návštěvníky na zámku od desíti hodin dopoledne až do osmé 
hodiny večerní pobaví bohatý kulturní program, hudba a tra-
diční jarmark s  ukázkami řemesel a  dílničkami. Spolu se 
sládkem Petrem Menšíkem na nich také symbolicky nara-
zíme sud našeho jantarového silného piva Dux. Zájemci se 
pak budou moci také důkladně seznámit se všemi tajnostmi 
výroby svijanského piva a prohlédnout si celý pivovar. Na nej-
větší nadšence čeká i speciální prohlídka s Petrem Menšíkem. 
A pro ty, kdo už si pivovar prohlédli, budou připraveny pivní 
soutěže a degustace, škola čepování či módní přehlídka piv-
ních šatů. 

Za odpovědi děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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Ceny potravin 
v 1. pololetí 2022 
a vývoj kupní síly 

obyvatel
 

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,  
emeritní ředitel

Svazu pekařů a cukrářů v České republice, z. s.

Statistika je věda, která zkoumá, zpracovává a  vyhod-
nocuje data za účelem získání informací o určité ob-

lasti. Zejména v  dnešní hektické době, která je charak-
teristická řadou mediálních zkratek a dezinterpretací, je 
určitě potřebné, podívat se na základě přesných dat a čí-
sel z Českého statistického úřadu na cenový vývoj základ-
ních potravin v  naší zemi v  dlouhodobějším kontextu. 
Porovnat současnou úroveň cen s minulostí, srovnat teh-
dejší a dnešní kupní sílu obyvatel. Upozornit na příčiny 
dramatického růstu nákladů na výrobu potravin, porov-
nat úroveň odměňování, ale i  zahraniční obchod potra-
vinářských oborů. Těmto oblastem se bude „statistický 
seriál“ o vývoji v potravinářství v následujících dílech vě-
novat.

Cenový masakr nabírá na tempu

Ceny potravin patří spolu s energiemi k tahounům české 
inflace. Podle aktuálních dat ČSÚ se situace v zemědělství 
i v průmyslu stále zhoršuje a postupně se projevuje ve spotře-
bitelských cenách pro zákazníky.

Meziroční růst cen výrobců pokračoval v Česku i v červnu 
2022 a ve většině oborů navíc zrychlil. Nejvíce – o 42,5 pro-
centa se zvýšily ceny v zemědělství. V průmyslu zrychlil růst 
cen na 28,5 procenta z květnových 27,9 procenta.

Mírný pokles statistici zaznamenali u stavebních prací, 
kde meziroční nárůst zpomalil z 13,5 na 12,8 procenta. Ceny 
tržních služeb pro podniky byly v červnu meziročně vyšší 
o 6,2 procenta, zatímco v květnu stouply o 5,8 procenta. Ceny 
průmyslových výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spo-
třebitele.

V rostlinné výrobě došlo k růstu cen o 58,2 procenta. 
Kritická je situace u obilovin, které zdražily o 68,5 procenta. 
Výrazný růst cen zaznamenaly i olejniny a brambory.

Vysoké ceny z rostlinné výroby se přesouvají přes dražší 
produkci krmiv také do cen v živočišné výrobě. Ta podle sta-
tistiků meziročně podražila o 23,5 procenta, přičemž ceny 
skotu vzrostly o 32 procent a ceny mléka o 24,8 procenta. 
Výrazné zvýšení zaznamenaly i ceny drůbeže, vajec a jateč-
ných prasat. 

Rostoucí ceny zemědělských výrobců se budou logicky 
přenášet do cen potravin. Nejvyšší zdražení nás pravděpo-
dobně čeká u pekařských výrobků, které jsou náročné na spo-
třebu obilovin a energií.

Výrazně však budou zdražovat i další druhy potravin, 
což silně zatíží rodinné rozpočty.

U průmyslových výrobců se podle ČSÚ meziročně nej-
více zvýšily ceny rafinovaných ropných produktů. Ceny elek-
třiny, plynu a tepla stouply o 44,6 procenta. Chemické látky 
podražily téměř o 46 procent a kovy a kovodělné výrobky 
o necelou třetinu.

Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly 
proti loňskému červnu vyšší o 21 procent.

Podle dat českých statistiků v  červnu potraviny pro 
zákazníky meziročně podražily o 18 procent a přispěly tak 
nejvíce k celkové inflaci o rekordních 17,2 procenta. 

Při pohledu na celou Evropskou unii je takové tempo 
růstu cen vysoko nad průměrem – v celé EU podražily potra-
viny o 11,2 procenta.

Vývoj cen potravin a kupní síly obyvatel v ČR

Čas od času slyšíme, že se lidé za socialismu měli lépe. 
To bezpochyby! Ale jen určité a morálně flexibilnější sku-
piny obyvatel. Proto jsem se podíval na ceny potravin před 
revolucí a dnes a výsledek je velmi zajímavý! A jak myslíte, že 
dopadlo stravování za „totáče“?

Plánovaná ekonomika a  uzavření hranic směrem na 
západ měly ve světě gastronomie řadu úskalí: relativně drahé 
základní potraviny, časté výpadky dodávek a šedou ekono-
miku s podpultovým zbožím. Kuchaři tak byli vynalézavější, 
jídlem se v domácnostech neplýtvalo a masem se šetřilo. 

Výrobek

Rok 2022
Měsíc

1 2 3 4 5 6 Index
červen /leden

Hovězí maso přední bez kosti [kg] 139,27 141,82 150,86 160,77 164,92 166,53 1,20
Hovězí maso zadní bez kosti [kg] 176,43 177,95 184,65 192,18 198,50 199,00 1,13
Vepřová pečeně s kostí [kg] 68,84 70,37 74,97 86,26 84,89 83,09 1,21
Vepřová kýta bez kosti [kg] 71,54 72,85 78,32 88,76 89,55 86,48 1,21
Kuře kuchané I. tř. [kg] 38,82 39,64 40,23 45,98 49,36 54,68 1,41
Špekáčky [kg] 66,25 66,87 67,36 70,50 73,97 76,29 1,15
Šunkový salám [kg] 84,63 87,01 87,07 91,62 97,06 97,69 1,15
Dušená šunka [kg] 84,39 84,49 86,15 90,88 95,92 97,39 1,15
Salám Vysočina [kg] 91,01 92,11 91,99 97,80 104,05 103,12 1,13
Mléko polotučné [l] 12,98 12,97 13,18 13,46 13,80 14,08 1,08
Trvanlivé mléko polotučné [l] 11,10 11,64 11,73 11,90 12,63 13,40 1,21
Máslo [kg] 156,86 155,91 156,28 160,75 172,69 178,47 1,14
Eidamská cihla [kg] 98,05 101,35 103,46 108,85 117,55 120,27 1,23
Pšeničná mouka hladká 00 extra [t] 8 629,85 9 046,56 9 474,89 10 235,30 11 097,43 11 425,56 1,32
Pšeničná mouka hladká pekařská [t] 8 411,14 8 665,13 8 886,76 10 579,39 12 057,70 12 700,19 1,51
Pšeničná mouka chlebová [t] 7 764,13 8 287,98 8 833,00 9 760,63 10 827,23 11 342,66 1,46
Žitná mouka chlebová [t] 7 432,18 7 918,23 8 299,80 8 786,81 9 142,88 9 488,60 1,28
Chléb konzumní kmínový [kg] 18,20 19,08 19,67 20,37 22,16 22,71 1,25
Rohlík [kg] 30,54 32,24 33,38 34,72 37,90 38,81 1,27
Cukr krystal [t] 11 429,11 11 754,87 11 858,74 11 939,14 11 862,97 11 921,24 1,04
Jakostní víno červené [0,75 l] 52,08 52,41 53,47 53,18 53,94 52,94 1,02
Pivo sudové výčepní [hl] 2 222,29 2 219,68 2 200,82 2 276,05 2 283,35 2 314,68 1,04
Pivo sudové ležák [hl] 3 424,52 3 427,88 3 387,83 3 515,71 3 523,17 3 532,23 1,03

Výrobek

Rok 2022
Měsíc

1 2 3 4 5 6
Index 

červen/leden2. týden 7. týden 11. týden 15. týden 19. týden 24. týden

Vepřová pečeně [1 kg] 147,93 127,51 140,66 150,88 162,52 162,49 1,10
Mléko polotučné pasterované [1 l] 20,82 21,43 20,98 21,34 21,72 23,32 1,12
Eidamská cihla [1 kg] 183,30 190,50 191,36 184,99 201,06 207,85 1,13
Jogurt bílý netučný [150 g] 9,91 10,56 10,10 10,95 10,08 10,44 1,05
Vejce slepičí čerstvá [10 ks] 35,86 35,01 35,97 37,69 39,82 41,26 1,15
Máslo [1 kg] 214,95 204,76 220,07 227,20 242,82 245,63 1,14
Pšeničná mouka hladká [1 kg] 15,46 16,15 17,39 20,86 21,84 23,08 1,49
Chléb konzumní kmínový [1 kg] 30,34 30,71 31,14 34,84 35,15 35,68 1,18
Pečivo pšeničné bílé [1 kg] 54,89 55,66 56,43 60,84 61,62 62,10 1,13
Cukr krystalový [1 kg] 18,59 19,02 19,72 19,17 20,55 20,24 1,09
Pivo výčepní, světlé, lahvové [0,5 l] 12,82 13,02 12,93 12,57 12,88 12,88 1,00
Konzumní brambory [1 kg] 18,43 20,42 19,57 20,35 21,44 25,53 1,39
Jablka konzumní [1 kg] 35,65 36,04 37,02 35,35 36,03 35,36 0,99

Tabulka č. 2 Průměrné spotřebitelské ceny potravin

Tabulka č. 1 Průměrné ceny průmyslových výrobců vybraných potravinářských výrobků

Socialistická prodejna

Měřicí jednotka: Kč, území: Česká republika, období: 1. pololetí 2022 Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze

Měřicí jednotka: Kč, území: Česká republika, období: 1. pololetí 2022 Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&pvo=CEN02A3&katalog=31783&&c=v3~8__RP2022&str=v751&kodjaz=203
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&pvo=CEN02A3&katalog=31783&&c=v3~8__RP2022&str=v751&kodjaz=203
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Opravdu ale bylo tenkrát lépe?
Častým argumentem osob nostalgicky vzpomínajících 

na socialismus je, že všechno bylo levnější. V absolutních čís-
lech tomu tak bylo, ale takové počty jsou naprosto bezpřed-
mětné, pokud ceny nevztáhnete ke mzdám. 

Realistické srovnání nabízí Český statistický úřad se 
svým projektem „Pan průměrný nakupuje“. V tabulce č. 3 
jednoduše zjistíte, kolik si člověk s průměrným platem mohl 
dovolit nakoupit zboží a služeb.

Pro ilustraci se podíváme na několik základních 
potravin a vývoj jejich cen po roce 1989 až do loňského roku. 
Průměrná měsíční mzda v hrubém v roce 1989 byla 3 170 Kč, 
v roce 2021 pak 37 903 Kč.

Kolik jsme si s průměrným platem mohli dovolit:
●   Chléb konzumní kmínový (1 kg):  

720 kg  (1989)   vs.      1300 kg (2021)
●   Máslo (1 kg):  

79 kg (1989)    vs.       272 kg (2021)
●   Vejce čerstvá (plato10 ks):  

264 plat vajec (1989)  vs.     1482 plat vajec (2021)

●   Kuře kuchané celé (1 kg):  
106 kg (1989)    vs.   648 kg (2021)

●   Hovězí zadní bez kosti (1 kg):  
69 kg (1989)    vs.   173 kg (2021)

●   Mléko polotučné (1 l):  
1585 l (1989)    vs.  2105 l (2021)

●   Cukr krystal (1 kg):  
396 kg  (1989)    vs.  2880 kg (2021)

●   Mléčná čokoláda (100 g):  
244 ks (1989)    vs.  1847 ks (2021)

●   Pivo lahvové (0,5 l):  
1268 ks (1989)   vs.  3500 ks (2021)

●   Rum tuzemský (1 l):  
32 l  (1989)    vs.   157 l (2021)

Jak je tedy z tabulky zřejmé, mohou si dnes zákazníci 
po přepočtu kupní síly ze svého měsíčního platu pořídit 
mnohem větší množství základních potravin, než tomu bylo 
v roce 1989. Je důležité zmínit, že v období socialismu byly 
potraviny dotované státem – v obchodech stály méně, než za 
kolik je vyráběly potravinářské podniky.

 
Kupní síla Čechů se za 100 let znásobila

Kupní síla obyvatel České republiky je v současnosti 
mnohem vyšší než před sto lety, kdy vznikla československá 
měna. Například úředník si před zhruba 100 lety mohl ze 
svého platu koupit přibližně 464 kilogramů chleba, 53 kilo-
gramů másla nebo 684 litrů mléka. V současnosti je možné 
si z  průměrného platu koupit 1 300 kilogramů chleba, 
272 kilogramů másla nebo 2 105 litrů plnotučného mléka. 
Vyplývá to z  dostupných údajů od Českého statistického 
úřadu.  

                                             
Tabulka č. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků v roce 1936
        
 
                                  
 
 
                                  

 
 
  
 
 

Chléb (1 kg)         3,40 Kč
Brambory (1 kg) 0,95 Kč
Vepř. maso 16,90 Kč
Mléko (1 l) 1,95 Kč
Vejce (1 ks) 0,85 Kč 
Cukr (1 kg) 6,20 Kč

Košile pánská 24,90 Kč
Oblek pánský 698,30 Kč
Oblek dámský 571,60 Kč 
Boty 100,00 Kč
Jízdné tramvaj 1,20 Kč
Stříhání vlasů 4,00 Kč

 

Zatímco v roce 1921 stál kilogram chleba 5,90 koruny, 
v roce 1930 to bylo 2,60 koruny a v roce 1937 pak 2,25 koruny. 
Průměrná cena v letech 1921 až 1937 tak byla 2,80 koruny. 
Podobný vývoj měla cena másla. Jeden kilogram másla stál 
v roce 1921 téměř 49 korun, v roce 1923 zhruba 27 korun 
a v roce 1937 to bylo 12 korun. Průměr za první republiku 
tak činil 24,60 koruny. Obdobně klesala cena litru mléka  
z 3,30 koruny v roce 1921 na 1,45 koruny v roce 1937, průměr 
tedy byl 1,9 koruny.

Ceny byly relativně nízké i během hospodářské krize 
na počátku 30. let. Jedny z  nejstabilnějších cen pak měly 
vejce, která kromě let 1921 a  1922 stály kolem 80 nebo  

Rok Porovnání: 
Spotřebitelská cena 

/ Počet výrobků 
z měsíčního platu

1989 1995 2000 2005 2010 2015 2021

Průměrný plat 3 170 Kč 8 307 Kč 13 219 Kč 18 344 Kč 23 864 Kč 26 591 Kč 37 903 Kč

Výrobek              

Chléb konzumní 
kmínový [1 kg]

Spotřebitelská cena 4,40 Kč 10,97 Kč 14,13 Kč 14,99 Kč 18,36 Kč 22,46 Kč 29,15 Kč
Počet výrobků z platu 720 757 936 1 224 1 299 1 184 1 300

Pečivo pšeničné 
bílé [1 kg]

Spotřebitelská cena 6,67 Kč 22,03 Kč 25,24 Kč 32,96 Kč 33,71 Kč 39,61 Kč 43,09 Kč
Počet výrobků z platu 475 377 524 557 708 671 880

Mléko polotučné 
pasterované [1 l]

Spotřebitelská cena 2,00 Kč 9,56 Kč 12,18 Kč 14,46 Kč 16,02 Kč 19,61 Kč 18,01 Kč
Počet výrobků z platu 1 585 869 1 085 1 287 1 490 1 356 2 105

Máslo [1 kg]
Spotřebitelská cena 40,00 Kč 91,53 Kč 89,66 Kč 111,06 Kč 119,03 Kč 155,20 Kč 139,48 Kč
Počet výrobků z platu 79 91 147 165 200 171 272

Vejce slepičí 
čerstvá [10 ks]

Spotřebitelská cena 12,00 Kč 19,61 Kč 27,54 Kč 23,23 Kč 24,71 Kč 31,15 Kč 25,57 Kč
Počet výrobků z platu 264 424 480 790 966 854 1 482

Jemné párky 
[1 kg]

Spotřebitelská cena 25,00 Kč 71,20 Kč 73,43 Kč 90,07 Kč 96,98 Kč 134,19 Kč 167,32 Kč
Počet výrobků z platu 127 117 180 204 246 198 227

Kuře kuchané
 celé [1 kg]

Spotřebitelská cena 30,00 Kč 46,80 Kč 53,63 Kč 51,58 Kč 56,79 Kč 69,34 Kč 58,46 Kč
Počet výrobků z platu 106 178 247 356 420 383 648

Hovězí maso zadní 
bez kosti [1 kg]

Spotřebitelská cena 46,00 Kč 119,64 Kč 145,14 Kč 157,70 Kč 175,32 Kč 202,92 Kč 219,63 Kč
Počet výrobků z platu 69   69   91   116   136   131   173   

Cukr krystalový 
[1 kg]

Spotřebitelská cena 8,00 Kč 21,19 Kč 21,09 Kč 23,14 Kč 18,20 Kč 17,79 Kč 13,16 Kč
Počet výrobků z platu 396 392 627 793 1 311 1 495 2 880

Káva zrnková 
pražená [100 g]

Spotřebitelská cena 24,00 Kč 26,01 Kč 12,19 Kč 6,37 Kč 10,88 Kč 16,12 Kč 33,70 Kč
Počet výrobků z platu 132 319 1 084 2 880 2 193 1 650 1 125

Čokoláda mléčná 
tabulková [100 g]

Spotřebitelská cena 13,00 Kč 13,58 Kč 17,58 Kč 19,96 Kč 21,24 Kč 27,17 Kč 20,52 Kč
Počet výrobků z platu 244 612 752 919 1 124 979 1 847

Lahvové pivo 
[0,5 l]

Spotřebitelská cena 2,50 Kč 6,08 Kč 7,62 Kč 8,48 Kč 9,87 Kč 10,69 Kč 10,83 Kč
Počet výrobků z platu 1 268 1 366 1 734 2 163 2 418 2 487 3 500

Rum tuzemský 
[1 l]

Spotřebitelská cena 100,00 Kč 137,37 Kč 163,12 Kč 183,77 Kč 216,14 Kč 246,19 Kč 241,73 Kč
Počet výrobků z platu 32 60 81 100 110 108 157

Aplikace: Pan Průměrný nakupuje Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze  

Tabulka č. 3 Vývoj cen základních potravin a kupní síly obyvatel

70 haléřů. Košile stála za první republiky v průměru zhruba 
25 korun, boty kolem 100 korun a  pánský oblek kolem  
700 korun.

Podle informací na vládních webových stránkách si 
přitom úředník za první republiky průměrně vydělal 1 300 ko- 
run měsíčně. Horník měl kolem 1 000 korun. Lidé, kteří pra-
covali v průmyslu, si přišli na 600 až 700 korun. Tolik dostá-
vali také začínající učitelé. Ministerský plat činil po vzniku 
republiky zhruba 5 000 korun měsíčně.

Zhruba osmkrát víc než dělník, pětkrát víc než 
horník a čtyřikrát více než úředník vydělával před sto lety 
po vzniku Československa univerzitní profesor. Měl tak 
v začátcích první republiky stejný plat jako tehdejší minis- 
tři.

V  roce 2021 byla v  České republice průměrná mzda  
37 903 korun. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců 
na průměrný plat nedosáhnou. Za první republiky se prů-
měrná mzda nesledovala. V současnosti (červen 2022) podle 
údajů ČSÚ stojí kilogram chleba 35,94 Kč, kilogram másla 
249,54 Kč a litr polotučného mléka 24,02 Kč.

Porovnání výdajů Čechů s Evropou 

Největší část pravidelných výdajů ukrojí Evropanům 
včetně Čechů bydlení. Na druhém místě jsou náklady spo-
jené s dopravou a v těsném závěsu za nimi se drží útraty za 
jídlo a nealkoholické nápoje. 

Pro Čechy, kteří jen velmi neradi dojíždějí daleko za 
prací, je jídlo dokonce druhou největší položkou spotřebních 
výdajů. 

Podle studie projektu Evropa v  datech, která vychá-
zela z dat Eurostatu, Češi v průměru vydávají na potraviny 
a nealkoholické nápoje 16 procent z celoročních útrat. Ročně 
přitom zaplatí za jídlo v  obchodech 35  100 Kč na hlavu,  
3 800 Kč pak padne za nealkoholické nápoje. Na dalších  
15 200 Kč vyjdou útraty za stravování v restauracích či jídel-
nách. 

Odkolkova prodejna
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V součtu tak průměrný Čech utratí ročně za jídlo přes  
50 tisíc korun. Obecně platí, že v chudších zemích Evropy 
utrácejí lidé za jídlo větší podíl ze svých spotřebních výdajů než 
ti z bohatších koutů starého kontinentu. Jídlo a nealkoholické 
nápoje vyjdou ve srovnání s ostatními státy EU na nejméně peněz 
v Rumunsku. V Česku jsou potraviny podle šetření Eurostatu 
páté nejlevnější ze všech zemí EU, úroveň indexu cenové hla-
diny je na úrovni 84 procent unijního průměru. Nejdražší jídlo 
v EU je v Dánsku, kde vyjde na 130 procent evropského prů-
měru, v Norsku (není členem EU) to je dokonce 163 procent. 

V Česku jsou nad průměrem EU ceny olejů a tuků (101 % 
evropského průměru), poměrně drahé jsou také ryby (94 %). 
Levnější je u nás maso (76 %), ovoce a zelenina (78,6 %) 
a pekárenské výrobky (79,5 %). Sousední Slováci jsou ve 
všech oblastech podle dat Eurostatu o něco dražší. 

Evropský statistický úřad zjišťoval také to, kde v Evropě 
si domácnosti nemohou dovolit jíst obden maso, ryby nebo 
vegetariánský bílkovinný ekvivalent. V celé EU je to 7,2 pro- 
centa domácností. Tedy každá čtrnáctá rodina. Nej-
horší situace je v Bulharsku, kde si jídlo s masem nemůže 
každý druhý den dovolit skoro třetina domácností, naopak 
ve Švédsku to je jen 1,5 procenta. V Česku si maso obden 
nemůže dopřát 5,3 procenta domácností, ale třeba v případě 
rodin samoživitelek či samostatně žijících seniorů to je přes 
12 procent z nich. 

Závěrem

Čeští spotřebitelé měli dlouhodobě levnější základní 
potraviny než naši západní sousedé. Brali to za samozřejmost 
a často za uspořené peníze nakupovali věci naprosto zbytné 
(odhad ročních výdajů v ČR: hazard 130 mld., alkohol 95 mld., 
cigarety 84 mld., drogy 15 mld. Kč). O to bolestivější je pro 
ně návrat do „normality“. Letošní rok a dramatický nárůst 
nákladů způsobený válkou na Ukrajině a energetickou krizí 
začíná situaci měnit. Ceny potravin u nás prudce rostou a je 
těžké odhadnout, kde se zastaví. Pro potravináře je důležité, 
aby současnou krizi přežili a mohli v budoucnu nabízet našim 
spotřebitelům kvalitní tuzemské potraviny. A  to za cenu, 
která odpovídá vynaloženým nákladům a přiměřenému zisku 
pro rozvoj jejich firmy. Spotřebitelé si budou potravin více 
vážit, šetřit s nimi a omezovat zbytečné výdaje – stejně, jak to 
dělali naši moudřejší předci.

Příští statistický díl se bude věnovat vývoji nákladů 
a úrovni odměňování v potravinářských oborech. 



Dobrá je modrá ...

Nové zastoupení firmy REX

partner zpracovatelů masapartner zpracovatelů masa

www.fimex.cz

tvarování podle přání…řá

rotvarovovo ání podle přání…
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Zatímco v roce 1999 se brambory v Česku pěstovaly na 
30 000 hektarech zemědělských ploch, v roce 2021 to 

bylo už jen 22 800 hektarů. Podobně jsou na tom i další 
tradiční plodiny jako cibule, česnek nebo křen a ústup se 
nevyhnul ani některým chovům v živočišné výrobě. Vrátit 
tradiční české plodiny v dostatečné míře nejen na pole, ale 
také na talíře restaurací, si nyní dala za cíl nová Iniciati-
va České pole.

„Pěstební výměry brambor klesají na úkor plodin, jako je 
řepka či obilí. Pěstování brambor je totiž pro zemědělce obtížné. 
Svou roli hraje finanční náročnost, nejistota výsledku, slo-
žitá přeprava či skladování. Mění se také chování zákazníků, 
kteří preferují menší balení nebo hotové výrobky z brambor 
namísto dříve častého nákupu brambor na celou zimu a jejich 
uskladnění,“ říká místopředseda Českého bramborářského 
svazu Vlastimil Rasocha.

Ústupu tradičních plodin navíc napomáhá současná 
energetická a inflační krize. Kromě toho, že roste závislost 
Česka na přeshraničních dovozech potravin, má tento jev 

popisuje zakladatel Českého gastronomického institutu Filip 
Sajler.

V první fázi se Iniciativa České pole zaměří na české 
brambory a česnek. „Ve spolupráci s panem Rasochou a spo-
lečností Euro Agras jsme přijali konkrétní závazek – 10 mi- 
lionů Kč obratu syrových brambor na hranolky prodaných 
v makro a v současnosti dovážených z Holandska  změníme na 
10 milionů Kč obratu brambor odrůdy Agria vypěstovaných 
a sklizených v České republice,“ vysvětluje Jindra. V blízké 
budoucnosti navíc makro nabídne zákazníkům úplně nový 
produkt – chlazené nakrájené české brambory na hranolky. 

Bramborami ale úsilí Iniciativy určitě nekončí. Další 
důležitou plodinou je český česnek. V současnosti pochází 
z  dovozu až 70 % česneku prodaného v  České republice. 
Zbylých 30 % je sice česnek vypěstovaný v České republice, 
ale jde o zahraniční odrůdy, přestože české odrůdy existují. 
„Závazkem Iniciativy je nabídnout gastronomii a českým spo-
třebitelům tradiční českou a v České republice vypěstovanou 
odrůdu česneku. Už letos zasadíme přibližně tunu vybrané 
odrůdy českého česneku,“ doplňuje Jindra.

Dílčích projektů a  splněných cílů má v  rámci Inicia-
tivy České pole postupně přibývat také s tím, jak se budou 
k myšlence rozvoje tradičního českého zemědělství přidávat 
další a další partneři z řad producentů, distributorů, prodejců 
i spotřebitelů. Dlouhodobou vizí zakladatelů Iniciativy je pak 
konkurenceschopné české zemědělství, vyšší míra potravi-
nové soběstačnosti a bezpečnosti země a v neposlední řadě 
také stále dostupnější kvalita z  domácí produkce, kterou 
zákazníci na svých talířích ocení.

FleishmanHillard



Tradiční české plodiny a chovy ztrácejí 
svoje místo v zemědělství 

i na talířích restaurací. 
Změnit to chce nová Iniciativa České pole

dopady také na udržitelnost zemědělství. Brambory, cibule či 
česnek patří mezi plodiny, jež jsou vhodné pro české klima-
tické podmínky, přesto se stále více dovážejí, což se pojí se 
zvýšenými emisemi a zátěží životního prostředí.

Změnit současnou situaci chce nová Iniciativa České 
pole. Prvním společným krokem členů Iniciativy byl zářijový 
podpis memoranda, v němž se zavázali podporovat a rozvíjet 
tradiční produkty českého zemědělství a společně usilovat 
o jejich místo v české kultuře a gastronomii.  

„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit podpisu memoranda 
nově vzniklé Iniciativy České pole, které zavazuje k podpoře 
a rozvoji tradičních produktů našeho zemědělství. Cením si 
tohoto závazku, který bude dlouhodobě podporovat českou 
zemědělskou produkci. Pro zemědělce je naprosto zásadní, 
aby měli zajištěný odbyt. Jedině tak pro ně bude mít pěstování 
brambor smysl. Navíc tím podpoříme potravinovou bezpečnost 
naší země,“ doplňuje ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula.

Kromě Ministerstva zemědělství ČR a Českého bram-
borářského svazu se členy stali také Český gastronomický 
institut a  velkoobchod makro ČR. „Z  celkového objemu 
brambor, který ročně v makro prodáme, je 92 % z domácí pro-
dukce. Soběstačnost ČR se pohybuje okolo 80 %,“ říká Jan 
Jindra, vedoucí oddělení nákupu čerstvých potravin makro 
ČR.

Pestřejší nabídku produktů českého zemědělství by do 
svých menu ráda zařazovala také česká gastronomie, restau-
race i instituce jako školy, nemocnice a další. „Poptávka ze 
strany zákazníků po tradičních českých plodinách a  mase 
je. Jejich vyššímu zastoupení na talířích ale mnohdy brání 
nedostatečná distribuce, vhodný výběr, velikost balení, dru-
hovost nebo zpracování. Gastronomie a farmy by si měly jít 
maximálně naproti, ale klíčová je nabídka a  distribuce,“ 

Podepsané memorandum

Atila Yenisen při podpisu memoranda
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Světový 
mlékárenský 
summit 2022 

skončil  
s působivými 

výsledky

 

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Ve dnech 12.–15. září 2022 se v  indické metropoli Dillí 
uskutečnil letošní výroční summit Mezinárodní mlékař-

ské federace (IDF). K jeho konání došlo po koronavirové od-
mlce teprve po třech letech. Summit se konal pod ústředním 
heslem „Mléko pro výživu a živobytí“ a byl naplněn mnoha 
konferencemi, panelovými diskusemi, řadou doprovodných 
akcí, prezentací posterových sdělení, ale také kulturních 
a  společenských aktivit a  několika technickými exkurzemi. 
Odborný program byl seskupen do celkem 24 tematických 
vertikál, jako byly například globální situace a trendy v mlé-

kárenství, mlékárenská věda a farmářské techniky a inova-
ce, socioekonomické záležitosti, oblast výživy a  zdraví, ale 
také diskuse o udržitelnosti a klimatu, a u řečnických stolů 
se vystřídali specialisté z  celého světa. Kromě přítomných 
776 delegátů a  925 místních zemědělců probíhal summit 
také hybridní formou, takže se do konferencí a workshopů 
přihlašovali on-line další renomovaní řečníci z celého světa. 
Zahajovací ceremoniál, který se konal 12. září, poctil svou 
účastí premiér Indie Narendra Modi, 10 rezortních mini-
strů a  dalších 3 200 významných hostů. Program zahrno-
val různé panely integrované prestižními řečníky, z  nichž 
mnozí jsou významnými členy klíčových světových organi-
zací, jako jsou například FAO, Codex Alimentarius, WHO, 
OECD, UNEP, Světová banka a Global Children Nutrition 
Foundation.

Mezi celkem 120 řečníky a panelisty, kteří se zasedání 
zúčastnili, stojí za zmínku například indický ministr rybo-
lovu, chovu zvířat a mléka Shri Parshottam Rupala, ministr 
vnitra a spolupráce Shri Amit Shah, ministryně pro bezpeč-
nost potravin a související zemědělství Nového Zélandu paní 
Meka Whaitiri, komisař EU pro zemědělství pan Janusz Woj-
ciechowski (virtuální účast), úřadující náměstek amerického 
ministra pro farmářské a zahraniční zemědělské služby – 
USDA pan Jason Hafemeister (virtuální účast), pan Mayank 
Trivedi, Senior Vice-President & Head of Strategic Busi-
ness Unit Dairy ve společnosti Nestlé, pan R. S. Sodhi, člen 
boardu IDF a výkonný ředitel indické společnosti Amul. Pří-
tomní byli také četní novináři z Indie a dalších významných 
mezinárodních médií.

Generální ředitelka IDF paní Caroline Emond se 
v  médiích o  summitu vyjádřila takto: „IDF World Dairy 
Summit 2022 byl příležitostí pro globální aktéry a zúčastněné 
strany působící v mlékárenství setkat se a osobně diskutovat 
na aktuální témata světového mlékárenství, sdílet znalosti 
a inovace, identifikovat vzorce a trendy do budoucna a vytvářet 
nová spojení, ale i obchodní příležitosti. Byla to také příleži-
tost poznat indický mlékárenský sektor a poučit se z jeho zku-
šeností.“

Prezident IDF Piercristiano Brazzale k  tomu pozna-
menal, že na něj „obzvláště zapůsobila sofistikovanost a tech-
nologie, které indický mlékárenský hodnotový řetězec začlenil, 
což se odráží v jedinečném a zcela inspirativním modelu vytvá-
ření a rozvoje indického mlékárenského sektoru.“

Doprovodnou akcí summitu byla také tradiční mléká-
renská výstava, kdy se na ploše 6 900 m2 prezentovalo na  
114 národních i  mezinárodních vystavovatelů, jejíž spo-
jujícím prvkem byla digitalizace a  informační technolo- 
gie.

IDF u příležitosti svého výročního zasedání vydala také 
několik důležitých publikací, z  nichž připomenu zejména 
IDF World Dairy Situation Report 2022, IDF Annual Report 
2021–2022 a další dva tematické bulletiny, a to The IDF global 
Carbon Footprint standard for the dairy sector (Globální stan-
dard uhlíkové stopy v mlékárenském sektoru) a C-Sequ LCA 
guidelines for calcuating carbon sequestration in cattle pro-
duction system (Vodítka IDF pro výpočet sekvestrace uhlíku 
v systémech produkce skotu).

Mezinárodní mlékařská federace udělila také několik 
ocenění, například cenu IDF za inovace. Jedním z jejich nosi-
telů se stala v kategorii udržitelného zpracování také společ-
nost Brazzale Spa, a to za svůj zcela nový zrací a logistický 
sklad sýrů, který představuje v  této oblasti nejmodernější 
technologický zrací systém dnes instalovaný v Evropě. 

Zcela novým oceněním se stala také cena pro mladé 
vědce pojmenovaná po českém rodákovi prof. Pavlu Jelenovi 
(The IDF Professor Pavel Jelen Early Career Scientist Prize), 

jejíž první držitelkou se stala mladá veterinářka Dr. Angela 
Costa z italské univerzity v Boloni (na obrázku).

Nejvyšší ocenění IDF, tedy cenu IDF Prize of Excellence 
za významný celoživotní přínos světovému mlékárenství, 
získal v letošním roce Američan Nichlas Gardner, který se 
zabýval zejména mezinárodními potravinářskými standardy. 
Jmenovaný spolupracoval po celý život s Codex Alimenta-
rius a byl členem a funkcionářem několika výborů působících 
v rámci IDF.

Letošní summit rovněž potvrdil místo a datum příštího 
světového setkání mlékařů, které se uskuteční pod heslem 
„Be Dairy“ ve dnech 16.–19. října 2023 v americkém Chi-
cagu.

V  následujícím textu se budu věnovat nejprve indic-
kému mlékárenství.

Inspirativní příběh indického mlékárenství

Indická republika je země v jižní Asii, kterou na jihu ohra-
ničuje Indický oceán, na jihozápadě Arabské moře a na jiho-
východě Bengálský záliv. Indie je suverénní republika, která 
se řídí demokratickým parlamentním systémem. Je to velká 
poloostrovní země, která sdílí hranice s Pákistánem na západě, 
Čínou, Nepálem a  Bhútánem na severu a  Bangladéšem 
a Myanmarem na východě a Srí Lankou na jihu. Indie je smě-
sicí mnoha kultur a náboženství. Počet obyvatel země se dnes 
odhaduje na asi 1,41 miliardy. Indie se svou nesčetnou kul-
turou, dědictvím a tradicemi nabízí velmi mnoho turistických 
příležitostí – od zasněžených hor po pouště, široké bažinaté 
solné pánve až po oceán. Najdeme zde rozsáhlé lesy, široké 
řeky, bažinatá údolí a rozmanitou flóru a faunu pocházející 
z různých geologických struktur po celé délce a šířce země. 
Země je s rozlohou asi 3,3 milionu km2 sedmou největší zemí 
světa. Má rozmanité agroekologické zóny, které umožňují pro-
dukci široké škály plodin, jako jsou obiloviny, luštěniny, ovoce, 
zelenina, bylinky a koření, cereálie, plantážní plodiny, květiny 
atd. Známá je právě jako „Země koření a aromat“. Zeměděl-
ství a související sektory hrají v indické ekonomice zásadní roli, 
protože více než polovina celkové pracovní síly je zapojena 
do těchto sektorů, které představují asi 18 procent vytvářené 
hrubé přidané hodnoty země. Indie je největším světovým pro-
ducentem mléka, juty a luštěnin a druhým největším produ-
centem rýže, pšenice, podzemnice olejné, cukrové třtiny, čaje 
a ovoce a zeleniny. Indie vyváží širokou škálu produktů, jako je 
rýže (včetně oblíbené rýže Basmati), čerstvé ovoce a zeleninu, 
buvolí maso, mořské produkty a další.

„Duše Indie žije ve své vesnici“ – tento slavný výrok 
Mahátmy Gándhího, otce národů, platí i  po 75 letech 

nezávislosti Indie. Velká část Indů žije ve venkovských oblas-
tech. Indická venkovská populace je zdaleka největší mezi 
hlavními ekonomikami světa. Zemědělství zůstává hlavním 
zdrojem obživy pro venkovské domácnosti, přičemž většina 
zemědělských hospodářství je malá a okrajová. Chov hos-
podářských zvířat je v  indické ekonomice důležitým pod- 
odvětvím zemědělství, kde mlékárenství tvoří podstatnou 
část, a zejména produkce mléka je důležitá pro zaměstna-
nost, příjem a zabezpečení výživy rodin a vlastně celé země. 
Mlékárenství je proto uznávané jako účinný rozvojový sektor 
v rámci prosperity a rozvoje venkova a růstu marginálních 
oblastí.

Význam mlékárenství při zajišťovaní základních 
potravin a nutriční podpory obyvatelstvu je v Indii nesporný 
a  je zcela zřejmé, že výroba a zpracování mléka hraje klí-
čovou roli v  celém indickém ekonomickém rozvoji. Tato 

země se v  průběhu let přeměnila z  národa s  nedostatkem 
mléka na předního světového výrobce a  zemi s  absolutně 
nejvyšší mléčnou spotřebou. V současné době je Indie na 
prvním místě v celosvětové produkci mléka, na které se podílí  
23 procenty.

Indický mléčný sektor je výjimečný v mnoha ohledech. 
Má unikátní malochovatelský systém produkce mléka, ve 
kterém více než 70 % chovatelů vlastní pouze 1–2 zvířata. 
Za posledních šedesát let byla země svědkem více než troj-
násobného nárůstu produkce mléka ze 17 miliard litrů ročně 
v letech 1950–1951 na dosud rekordních 210 miliard litrů ve 
finančním roce 2020–2021 (finanční rok začíná vždy 1. 4. 
a končí 31. 3. následujícího kalendářního roku). Průmys-
loví experti připisují tento ohromný růst tzv. „Bílé revoluci“ 
a vládnímu programu „Operace Povodeň“, ale ještě mnoha 
dalším vládním aktivitám v oblasti mlékárenského rozvoje. 
Významné v tomto vývoji jsou ale i další faktory, jako je ros-
toucí populace, růst příjmů obyvatel a s tím související růst 
poptávky po mléce a výrobcích z něho.

Tento úspěch lze připsat k několika uskutečněným stra-
tegickým změnám. Za prvé, a to především, se jedná o posí-
lení postavení indických žen v prvovýrobě mléka – ženy se 
v tomto systému staly hlavními osobami ve výrobě mléka, ale 
také ve vlastnických vztazích v mléčné prvovýrobě. Za druhé 
došlo k přímé kontrole samotných farmářů nad celým hodno-
tovým řetězcem, od prvovýroby přes zpracování až po obchod 
a marketing mléčných výrobků, což dokládá zejména příklad 
největší indické mlékárenské společnosti Amul, která existuje 
již 75 let. A do třetice je nutné zmínit ještě postupné zdoko-
nalování technik a moderních mlékárenských technologií, 
což mimo jiné motivuje nové zájemce o podnikání v tomto 
oboru. Lidé na venkově, ale i ve městech si také uvědomují, 
že prvovýrobci mléka dnes mají stabilní tok svých příjmů 
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v porovnání s farmáři, kteří se věnují pouze rostlinné výrobě. 
A právě tyto zmíněné faktory a okolnosti vedly k nebývalému 
růstu a rozvoji mlékárenství.

Bílá revoluce

Až do roku 1964 čelila Indie akutnímu nedostatku 
mléka. To se však zcela změnilo podle nově zaváděného scé-
náře uskutečňovaného pod vedením Dr. Verghese Kuriena, 
známého také jako „Otce Bílé revoluce“ (Father of White 
Revolution) nebo jako „Mléčného muže Indie“ (The Milkman 
of India). Jeho inspirativní vize napomohla Indii stát se 
postupně největším svě-
t o v ý m  p r o d u c e n t e m 
mléka. Vše začalo v letech 
1964–1965, kdy byl ve 
státě Gujarat a postupně 
v celé Indii zaveden „Pro-
gram intenzivního roz-
voje skotu“ (Intensive 
Cattle Development Pro-
gramme), v  jehož rámci 
byl chovatelům dobytka 
poskytnut  podpůrný 
„balíček“ pro zlepšení 
chovu zvířat s cílem, aby 
v zemi doslova rozpoutal „Bílou revoluci“. Tato iniciativa 
pomohla mlékárenství stát se největším soběstačným prů-
myslem v zemi a současně největším poskytovatelem pra-
covních míst pro venkovské obyvatelstvo Indie.

„Operace Povodeň“ (Operation Flood)

Koncem šedesátých let minulého století Dr. Kurien, 
který byl zakladatelem a prvním předsedou Národní rady 
pro rozvoj mléka a mléčných výrobků (National Dairy Deve-
lopment Board – NDDB), vypracoval další projekt nazvaný 
„Operation Flood“ s cílem zrychlit uskutečňovanou Bílou 
revoluci v  zemi. Prostřednictvím této operace vytvořila 
NDDB celonárodní mlékařskou síť propojující producenty 
mléka po celé Indii se spotřebiteli, a to ve více jak sedmi stech 
městech, čímž se omezily sezonní a regionální cenové rozdíly 

a  zároveň se zajistilo, že chovatelé skotu a  výrobci mléka 
získávají zcela transparentním způsobem pravidelně spra-
vedlivou tržní cenu tím, že v celém dodavatelském řetězci 
odstraní zbytečné prostředníky.

Základem „Operace Povodeň“ se stala vesnická druž-
stva producentů mléka, která vykupují mléko pro družstevní 
mlékárny a zároveň poskytují služby farmářům (veterinární 
služby, inseminace, zajišťování jadrných krmiv apod.) a zpří-
stupňují svým členům moderní management a nové techno-
logie. Cíly „Operace Povodeň“ bylo zejména zvýšení mléčné 
produkce, zvýšení příjmů venkovských obyvatel a tím zlep-
šení životní úrovně farmářů, ale také zajištění rozumných cen 
pro spotřebitele.

Celý projekt byl po celé Indii realizován ve třech fázích. 
Zvýšení produkce mléka bylo podpořeno rovněž investi-
cemi ve výši 17 000 milionů rupií rozložených do 25 let, což 
představovalo největší vývojový program na světě. „Operace 
Povodeň“ se stala největším indickým programem zaměstna-
nosti a rozpoutala široký záběr rozvoje mlékárenství v oblas-
tech institucionální, technicko-ekonomické, průmyslové 
a sociální.

Dr. Kurien ve své vzpomínkové knize „I  too have 
a dream“ vydané v roce 2005 o tom všem napsal překrásná 
slova, která by měla být inspirací a posláním pro příští gene-
race:

„Prošli jsme cestu, na kterou se odvážil jen málokdo.
   Pokračujeme cestou, na kterou má stále málo lidí odvahu 
vstoupit.

   A musíme jít dále touto cestou, o které může mnoho lidí 
stále jenom snít.

   Přesto musíme jít, protože věříme cílům a  aspiracím 
milionů našich krajanů.“

Zářivá budoucnost indického mlékárenství

Ani po úspěších „Bílé revoluce“ ale neusnuli indičtí 
mlékaři na vavřínech. V současné době zaměřují svá úsilí 
zejména na uspokojování narůstající poptávky po mléce 
a mléčných výrobcích, na udržení indické mléčné soběstač-
nosti a na zajištění nutriční bezpečnosti co nejvíce udrži-
telným způsobem.

Indická vláda dále i nadále zavádí různé podpůrné pro-
gramy a  iniciativy zaměřené na další mlékárenský rozvoj 
v  zemi. Aktuální je například „Národní plán pro mléká-
renství (fáze I)“ (National Dairy Plan (Phase I) (NDP-1), 
a  „Centrální sektorový systém“ (Central Sector Scheme – 
CSS) s plánovanými výdaji 22 420 milionů rupií, který byl 
již implementován v 18 hlavních mlékárenských společnos-
tech s cílem zvýšení mléčné užitkovosti dojnic a tím přispění 

ke zvýšené mléčné produkci a uspokojení rostoucí spotře-
bitelské poptávky po mléčných výrobcích. Indická vláda ve 
spolupráci s ministerstvem pro chov skotu a mlékárenství 
otevřela v červnu 2020 fond na rozvoj infrastruktury s výdaji 
ve výši dvou miliard USD. Jde o systém úrokových subvencí 
na podporu investic ve velkých soukromých společnostech, 
ale také v malých a středních podnicích. Tento krok by měl 
napomoci vytvořit 3,5 milionu nových pracovních příleži-
tostí zejména na venkově. Do indického mlékárenství vstu-
puje rovněž zahraniční kapitál a celý sektor se tak stává velice 
atraktivním. Vedle rozvíjející prvovýroby mléka se zase zpra-
covatelský průmysl zaměřuje na výrobu produktů s vysokou 
přidanou hodnotou, jako jsou sýry, jogurty, konvenientní 
mléčné výrobky, výrobky pro gastronomii a další. Výrobci 
inovují a reformulují, velkou módou se stávají například pro-
biotické nápoje a při vývoji nových produktů mají výrobci na 
paměti požadavky a preference indických spotřebitelů.

Klíčová fakta o indickém mlékárenství

●   Indie je s  celkovým objemem 
209,96 miliardy kg na prvním 
místě v  celosvětové produkci 
mléka, na které se podílí 23 % 

●   Výroba kravského mléka před-
stavuje 110,72 miliardy kg  
(= 14,8 % světové produkce); 
počet dojnic je 58,4 milionu

●   Výroba buvolího mléka předsta-
vuje 107,48 miliardy kg (= 73,7 % 
světové produkce); počet doje-
ných zvířat je 48,2 milionu

●   V  uplynulém roce se výroba 
mléka zvýšila o 6,2 % a dosáhla 
současných 209,96 miliardy kg

●   Mezi indické státy (celkem 28) 
s nejvyšší mléčnou produkcí patří: 

Federální stát Objem mléka 
v miliardách kg

Podíl na indické 
produkci (%)

Uttar-Pradesh 31,5 14,9

Rajasthan 30,7 14,6

Madhya Pradesh 18,0 8,6

Guajarat 15,9 7,6

Andhra Pradesh 14,7 7,0

Tabulka:  Průmyslové zpracování mléka a  zahraniční 
obchod s  mlékem v  Indii v  roce 2021/2022* 
(v tis. tun)

Komodita Výroba Dovoz Vývoz

Konzumní mléko 14 524 0 11

Fermentované výrobky 995 0 1

Máslo a máselný olej 396 0 41

Sýry 114 2 8

SPM 84 0 2

SOM 373 0 48

*) Poznámka: fiskální rok začíná 1. 4. a končí 31. 3.

Graf 1  Dlouhodobý vývoj výroby mléka v Indii  
a dostupnost pro spotřebitele

Graf 2  Vývoj podílu Indie na celosvětové produkci  
mléka

V  příštím pokračování o  Indii se budu věnovat indickému  
sýrařství.  

1980/81  1990/91  2000/01  2010/11  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21

Výroba mléka (mil. tun)

Dostupnost na obyvatele (v g/den)

250 

200

150

100

50

0

500

400

300

200

100

0

20 %

22 %

19 %

16 %

13 %

10 %
2000        2005         2010         2015          2016        2017         2018         2019          2020

23,2 %

14,0 %

14,9 %

16,9 %

19,4 %
20,3 % 20,6 %

21,4 %

22,4 %



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t22 23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

6
/

2
0

2
2

Krize obilního trhu 
pokračuje 

i po nové sklizni

PAVEL FILIP, 
Svaz průmyslových mlýnů ČR

Průběh letošních žní byl výrazně rychlejší než v loňském 
roce. Umožnilo to především dostatečné vybavení země-

dělských podniků potřebnou technikou i  vysoké pracovní 
nasazení pracovníků v zemědělství. U nás je podle odhadů 
sklizeň dostatečná, a to jak z hlediska množství na pokrytí 
domácí spotřeby, tak i vyhovující kvalitou. Ve světovém mě-
řítku se ale očekává bilanční deficit u všech obilovin celkem 
i samostatně u pšenice a kukuřice. To bude ovlivňovat vývoj 
cen i světový obchod, Českou republiku nevyjímaje. Dokon-
ce se očekává, že vysoké ceny omezí růst světové spotřeby. 
Zatímco spotřeba potravin zůstane na svém novém vrcholu, 
používání krmiv bude vzhledem k  vysokým cenám a  mož-
ným alternativám klesat. Světový trh s  obilovinami výraz-
ně ovlivňuje světová potravinová krize, hospodářská post-
covidová krize a válka na Ukrajině. Pro nový marketingový 

rok se tyto vlivy výrazně nezmění, a proto nás čeká složité 
a těžké období, s kterým se budeme muset vyrovnat. Půjde 
o ceny vstupů i koncové ceny našich výrobků pro spotřebi-
tele. 

Česká republika

Výměra zemědělské půdy v roce 2022 činí 3 530 tis. ha, 
tj. o 627 ha více než v roce loňském. Výměra orné půdy zau-
jímá 2 481 tis. ha, což je zvýšení o 4 tis. hektarů proti roku 
předchozímu. Její podíl na zemědělské půdě je 70,3 procenta. 
Podíl trvalých travních porostů činí 28,4 procenta. Celková 
osevní plocha 2 456 tis. ha je meziročně o 3 tisíce hektarů 
vyšší (+0,1 procenta). Čtyři nejpěstovanější plodiny, pšenice, 
řepka, ječmen a kukuřice, pokrývají téměř tři čtvrtiny celkové 
osevní plochy (74,3 procenta). Obiloviny byly pěstovány na 
56,4 procenta osevní plochy (1 386 tis. ha), z toho nejrozší-
řenější obilovina pšenice ozimá tvořila 32,6 procenta osevní 
plochy, okopaniny 3,3 procenta, olejniny 17,8 procenta, píc-
niny na orné půdě 19,0 procent. 

Ve srovnání s loňským rokem se letos významně rozší-
řila plocha osetá sójou (29 tis. ha; +45,0 procent) a slunečnicí 
(22 tis. ha; +25,0 procent). Zvýšila se také plocha osetá ozi-
mými obilovinami na 989 tis. ha (+11,5 procenta) a luskovi-
nami na zrno, které se pěstovaly na 46 tis. ha (+5,9 procenta). 
Nejvýraznější propad byl zaznamenaný u  osevní plochy 
máku, v letošním roce se pěstoval na 26 tis. ha (−40,4 pro-
centa). Zmenšila se také plocha osetá jarními obilovinami na 
310 tis. ha (−11,1 procenta). Celková plocha osetá kukuřicí 
292 tis. ha byla ve srovnání s loňskem o 8,5 procenta nižší. 
Víceleté pícniny se letos pěstují na 210 tis. ha (−6,0 procent) 
a plocha určená pro pěstování zeleniny se zmenšila o 5,2 pro-
centa na 12 tis. ha. Plocha osázená bramborami se snížila na 
22 tis. ha (−5,0 procent) a plocha s cukrovkou na 58 tis. ha 
(−4,9 procenta).

Úroda základních obilovin se odhaduje ve výši 
7 807  tis.  tun (bez kukuřice na zrno). Je to o 568  tis.  tun 
více (+7,9 procenta) než loni. Odhadovaný hektarový výnos 
6,02 t/ha je meziročně o 0,25 t/ha nižší a v suchých oblastech 
zaostává proti průměru až o pětinu, ale převyšuje roky 2017 
až 2019, kdy dosahoval 5,3 t/ha až 5,65 t/ha.

Více se sklidí pšenice ozimé, ječmene ozimého a triti-
kale, naopak menší úroda je u žita, pšenice jarní, ovsa a všech 
druhů jarních obilovin. Sklizeň řepky 1 163 tis. tun s prů-
měrným výnosem 3,38 t/ha je vyšší než loni. 

Pro domácí zpracování do potravin je produkce obi-
lovin dostatečná. Také kvalita vypadá dobře, i když se vysky-
tují i nevyhovující partie bez ohledu na produkční oblasti. 
Část porostů byla zasažena suchem a přidaly se rovněž příva-
lové deště a kroupy, které poškodily i porosty obilovin. Kon-
krétně se to týká Jižní Moravy, Středních a Severních Čech. 
V České republice máme určitou výhodu v tom, že snížení 
výnosů v těch nejúrodnějších oblastech vlivem sucha nahradí 
vysoké výnosy v jiných oblastech. Letos se to potvrzuje, pro-
tože deště přišly pozdě pro Moravu a Střední Čechy, ale včas 
pro ostatní oblasti, kde jsou výnosy vyšší, než je obvyklé. 

Pšenice ozimá zůstává na českých polích nejpěstovanější 
plodinou, která letos zabrala téměř třetinu celkové osevní 
plochy (32,6 procenta). Odhadovaná sklizeň pšenice ozimé 
5 069 tis. tun je meziročně o 479 tis. tun vyšší (+10,4 procenta) 
díky rozšíření osevní plochy na 802 tis. ha (+13,0 procent). 
Průměrný hektarový výnos je v úrovni 6,33 t/ha, tj. o 2,2 pro-
centa nižší než loni. Pšenice jarní se sklidilo 271 tis. tun, při-
bližně o třetinu méně než v loňském roce (−27,1 procenta). 
Na poklesu se podílí zejména výrazně menší osevní plocha 
53 tisíc hektarů (−29,8 procenta). Hektarový výnos 5,14 t/ha 
byl překvapivě vyšší než loňských 4,93 t/ha. Výnos jar-
ních obilovin je stále ovlivňován suchem. Spotřeba pše-
nice na výrobu potravin se pohybuje dlouhodobě na úrovni 
1 200 tis. tun. Zhruba stejné množství jde do krmiv. Významný 
je ale export této komodity do zahraničí. Od 1. 7. 2021 do 
30. 6. 2022 bylo vyvezeno celkem 2 208 tis. tun pšenice. Export 
pšenice bude pokračovat i  v  novém marketingovém roce 
a stane se rozhodujícím parametrem pro vývoj vnitřních cen. 

Ječmene jarního, druhé nejrozšířenější obiloviny, se 
sklidilo 1 161 tis. tun, o 5,8 procenta více než v loňském roce. 
Důvodem je vyšší hektarový výnos 5,49 t/ha (+7,9 procenta). 
Ječmene ozimého se sklidí 774 tis. tun, o 3,6 procenta více 
díky rozšíření osevní plochy na 123 tis. ha (+10,5 procenta). 
Hektarový výnos 6,31 t/ha je o 7,5 procenta vyšší. Na výrobu 
potravin se spotřebuje cca 750 tis. tun ječmene. Do krmiv jde 
až 600 tis. tun. Export v uplynulém marketingovém roce byl 
na úrovni 350 tis. tun.

Úroda ovsa ve výši 182 tis. tun je meziročně o 6,7 pro- 
centa nižší kvůli výraznému poklesu osevní plochy 
na 45 tis. ha (−21,8 procenta). Hektarový výnos 4,11 t/ha je 
o 22 procent vyšší. V posledních letech roste spotřeba ovsa 
na potraviny až na 37 tis. tun. Je to z důvodu vyššího obsahu 
polyfenolitických látek, jako přírodních antioxidantů. Více 
ovsa jde do krmiv až 75 tis. tun. Také oves je významným 
exportním artiklem. Vyváží se kolem 60 tis. tun ročně.

Produkce žita ve výši 132  tis.  tun je meziročně 
o 4,4 procenta vyšší než loni. Na výrobu chleba a dalších 
pekařských výrobků je potřeba 120 tis. tun. Pokud k tomu 
připočítáme osiva a  další spotřebu, dojdeme k  závěru, že 
v  novém marketingovém roce je bilance napjatá. Každý 
rok se žito také vyváží (v uplynulém marketingovém roce 
34,6 tis. tun) i dováží (kolem 20 tis. tun). Loňskou úrodu navíc 
potkaly kvalitativní problémy způsobené porůstáním zrna. 
Zásoby na konci marketingového roku jsou proto nulové. 

Úroda tritikale 219 tis. tun je meziročně o 13,2 procenta 
vyšší díky vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 
5,46  t/ha (+15,4  procenta). Řepka zůstává po pšenici 
ozimé druhou nejrozšířenější plodinou, zabírá 14,0 procent 
z celkové osevní plochy. Letos se řepka pěstuje na 344 tis. ha, 
tedy na téměř stejné ploše jako v  loňském roce. Díky vyš-
šímu průměrnému hektarovému výnosu 3,38 t/ha se sklidilo 
1 163 tis. tun řepky, meziročně o 109 tis. tun více. 

Svět a Evropská unie

Celková světová produkce obilovin pro marketingový 
rok 2022/2023 se odhaduje na 2 248 milionů tun. Světová 
spotřeba má být v úrovni 2 279,9 milionu tun, z toho na potra-
viny půjde 753,7 milionu tun, na krmiva 1 026,2 milionu tun 
a na průmyslové použití 369,6 milionu tun. Konečné zásoby 
se mají podle prognózy snížit na 577 milionů tun.

Světová produkce pšenice je výši 778 milionů tun. 
Spotřeba klesne na 786 milionů tun. Vlivem sucha a horka 
byl snížen odhad sklizně pšenice v EU na 126 milionů tun. 
Negativní dopad horka měl i na produkci v Indii. Naopak 
vyšší výnosy pšenice hlásí Čína. Konečné zásoby klesnou na 
75 milionů tun. Přitom je ale 53 procent těchto zásob v Číně. 
Předpokládaná produkce pšenice tvrdé je v úrovni 33,4 mi- 
lionu tun, z toho v EU 7,5 milionu tun, oproti loňsku vyšší 
o 2,7 milionu tun. Konečné zásoby klesnou na 6,2 milionu 
tun.

Světová produkce kukuřice se odhaduje na 1 179 mi- 
lionů tun. Její spotřeba se podle prognóz klesne na 
1 204 miliony tun. Konečné zásoby budou v úrovni 265 mi- 
lionů tun. Produkce ječmene se sníží na 146,7 milionu tun. 
Zásoby se předpokládají ve výši 23 milionů tun. Produkce 
ovsa se odhaduje na 24,6 milionu tun, z toho v EU 7,5 milionu 
tun. Spotřeba ovsa se má zvýšit na 24,3 milionu tun.

Ukrajina odhaduje produkci obilovin ve výši 52,4 mi- 
lionu tun, z toho pšenice 18,2 a kukuřice 27,7 milionu tun. 
Export na světový trh se odhaduje v úrovni 40 milionů tun, 
z toho pšenice 25 milionů tun. V Rusku má produkce dosáh-
nout úrovně 87 milionů tun a exportní potenciál se odhaduje 
na 41 milionů tun. 

V Austrálii se odhaduje produkce pšenice ve výši 30,3 mi- 
lionu tun, produkce ječmene má dosáhnout 10,9 milionu tun 
a řepky 5,6 milionu tun. Jsou to jedny z nejvyšších hodnot 
v historii. Brazílie odhaduje produkci kukuřice ve výši 115 mi- 

SVAZ průmySloVých mlýnů Čr

Žně 2022 – postup sklizně
(celá ČR)

Stav ke dni: 
29. srpna 2022        

Pšenice 
ozimá

Pšenice 
jarní

Ječmen 
ozimý

Ječmen 
jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny 

*) celkem Řepka

Celkově ke 
sklizni (ha)*) 801 578 52 856 122 614 211 890 24 124 45 147 40 566 1 298 775 343 964

Sklizeno ke dni 
aktualizace (ha) 801 036 52 624 122 558 211 639 23 979 44 249 40 077 1 292 161 343 926

Podíl sklizených
ploch (%) 99,93 99,56 99,95 99,88 99,40 98,02 98,79 99,88 99,99

Celkově 
sklizeno (t) 5 069 135 270 641 773 662 1 161 390 132 186 181 710 218 630 7 807 353 1 163 354

Průměrný 
výnos (t/ha) 6,33 5,14 6,31 5,49 5,51 4,11 5,46 6,02 3,38

Poznámka: *) údaj o ploše osevů včetně kukuřice na zrno, směsek obilovin a ostatních obilovin (dle ČSÚ k 31. 5. 2022) Zdroj: SZIF

Vývoz v marketingovém roce 2021/2022
Obilovina
/měsíc 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022

Pšenice 
celkem 91 479,8 206 314 241 240,6 208 329,6 203 836,3 167 459,5 200 645 218 999 236 693 168 964 153 088 110 643

Žito 3 253,5 2 661,0 7 168,0 4 894,4 2 874,7 3 597,7 2 163 2 091 2 427 1 582 0,00 1 932

Ječmen 49 889,2 29 171 34 174,7 28 956,7 23 415,2 22 092,7 27 644 24 028 31 112 20 219 23 346 18 063

Oves 2 547,8 1 701 2 861,5 4 688,4 6 305,7 5 842,3 7 316 7 456 8 327 5 679 6 234 5 240

Kukuřice 21 806,9 21 973 10 381,2 41 799,7 88 719,9 55 670,9 48 286 43 780 59 899 39 095 43 786 32 976

07/2021–06/2022
Obilovina/měsíc 07/2021–06/2022
Pšenice celkem 2 207 692
Žito 34 644
Ječmen 332 112
Oves 64 199
Kukuřice 508 174
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lionů tun a  očekává její export v  úrovni 37 milionů tun. 
Odhad produkce sójových bobů představuje 124,3 milionu 
tun a počítá s exportem ve výši 75 milionů tun. Produkce pše-
nice má dosáhnout 8,4 milionu tun a na export má jít 1,5 mi- 
lionu tun. Indie odhaduje produkci pšenice na 106,4 mi- 
lionu tun, ale odhady snižuje na 100 milionů tun díky vlně 
veder v březnu a dubnu.

V  marketingovém roce 2022/2023 se předpokládá 
nárůst obchodu s pšeničnou moukou na necelých 15 milionů 
tun. Největším světovým vývozcem je Turecko, největšími 
dovozci jsou Irák, Spojené arabské emiráty, Afghánistán, 
Čína, Sýrie, Jemen, Srí Lanka, státy subsaharské Afriky, 
Súdán a Egypt.

Vzhledem k předpokladu nižší světové produkce obi-
lovin, v porovnání s  jejich spotřebou, by měly mírně kles-
nout i světové zásoby obilovin. Pokles zásob na konci roku 
se očekává v Kanadě, EU, Kazachstánu, Rusku, USA, Indii, 
Číně a na Ukrajině. Vzestup světových zásob se naopak oče-
kává v Argentině, Austrálii a Brazílii. Již v roce 2021 byl svě-
tový trh ovlivněn výrazným nárůstem cen vstupů (energie, 
hnojiva, ropa, zemní plyn), celosvětovou krizí následkem 
koronavirové pandemie a politickým napětím v souvislosti 
situací v Rusku a na Ukrajině, které vyústilo do válečného 
konfliktu. Přes rekordní úroveň sklizně obilovin zůstává stav 
celosvětových zásob obilovin i v novém marketingovém roce 
2022/2023 napjatý.

Trh s obilovinami 

Tržní situace v  České republice je stále mimořádně 
napjatá. Tuzemské ceny pšenice pro mlýnské zpracování 
jsou stále velmi vysoké, 8 000 až 9 000 Kč za jednu tunu. 
Extrémní ceny až 12 000 Kč za jednu tunu jsou naštěstí za 
námi, ale stále ovlivňují průměrnou cenu pšenice ke zpraco-
vání na mouky.

Masivní export pšenice a kvalitativní problémy u žita 
v marketingovém roce 2021/2022 ohrozily u nás vyrovnanou 
bilanci mezi produkcí a spotřebou. Již v únoru byly obavy 
s  dostatkem pšenice a  žita pro mlýnské zpracování. V  té 

době se ceny zvyšovaly podle evropských cen, tedy cen, za 
které probíhaly prodeje do zahraničí. Další zvýšení cen přišlo 
s  válkou na Ukrajině. Cenový vrchol zaznamenala burza 
Matif 16. 5. 2022 ve výši 438,25 eura za jednu tunu pšenice. 
Potom ceny klesaly až na 343 eur za tunu na konci července. 
Mlýnské podniky ale již od února nakupovaly zásoby, aby jim 
stačily až do nové sklizně, a to za uvedené vysoké ceny. Pokud 
by tak neučinily, hrozil by nedostatek pšenice pro domácí 
spotřebu. Naštěstí se export v posledních měsících marke-
tingového roku přibrzdil, a tak se na trhu objevovaly nabídky 
k prodeji zásob, s kterými již nikdo nepočítal. Projevilo se to 
i v cenách pšenice, které konečně začaly klesat. I přesto jsou 
ceny obilovin na tuzemském trhu nadměrně vysoké.

Až do konce srpna převažovalo zpracování pšenice ze 
sklizně minulého roku. V září je již pouze malé množství, 
průměrně 10 až 20 procent. Z technologických důvodů to 
ani jinak není možné, zrno z nové sklizně dozrává a stabi-
lizují se jeho uživatelské (pekařské) parametry. Nákupy 
pšenice z nové sklizně jsou zatím ojedinělé a jejich cena se 
pohybuje kolem 8 000 Kč za jednu tunu. Zemědělské pod-
niky vyčkávají a  nechtějí prodávat. Podle burzy Matif je 
aktuální cena pšenice pro mlýnské zpracování v  úrovni  
330 až 340 eur za jedu tunu, což odpovídá přibližně 8 100 až 
8 300 Kč, minus doprava 400–500 Kč za jednu tunu odpo-
vídá možné úrovni tuzemských cen ve výši 7 600–7 800 Kč za 
jednu tunu. I tato cena nemusí být konečná, protože v Evropě 
jsou letos výraznější rozdíly cen podle kvality, a to zejména 
podle obsahu dusíkatých látek a  také podle objemové 
hmotnosti zrna. Rozdíly v ceně jsou až 500 Kč za jednu tunu.

Představy zemědělských podniků o ceně potravinářské 
pšenice z nové sklizně v úrovni 9–10 tisíc korun za tunu jsou 
přehnané. Určitě je třeba uznat zvýšení nákladů na hno-
jiva a prostředky na ochranu rostlin i na potřebné pohonné 
hmoty a  další energie. Jistě bude záležet na poptávce ze 
zahraničí a na úrovni evropských cen. Podle toho lze před-
pokládat, že ceny mohou klesnout na 7–8 tisíc korun za 
tunu. Někteří analytici ale předpokládají opětovné zvy-
šování cen. Jejich argumenty uvádějí zápornou světovou 
bilanci obilovin a válku na Ukrajině. Světové agentury sice 
snížily odhady produkce a exportu obilovin z Ukrajiny, ale 

Pšenice svět

Vývoj světových cen pšenice
Cereálie svět

Největší producenti pšenice
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i tak počítají s  jejich exportem na světové trhy. K uvolnění 
exportu již došlo a projevilo se to v dalším poklesu světových  
cen.

Těžké období pro mlýny, které začalo již v březnu roku 
2021, nekončí. Vstupní náklady budou nadále vysoké a ceny 
pšenice se sice budou snižovat, ale není jisté, jak rychle a do 
jaké úrovně. Mlýnům se nepodařilo zachytit růst cen pše-
nice včas a  promítnout toto navýšení do cen mouky. Jak 
známo náklady na zpracovávané obilí tvoří u mlýnů až 80 % 

výrobních nákladů. Přibližně od května dosáhly mlýny na 
ceny, které zajišťují jejich rentabilitu. Přesto je zřejmé, že 
menší podniky utrpěly významné ztráty a je ohrožena jejich 
existence. K tomu se přidává také vliv zvýšených cen elek-
trické energie. Komplikuje to očekávané pohyby v cenách 
mouky. Je pravda, že některé mlýnské podniky již ukončily 
svou výrobu a další jí omezily. Jde přibližně o 500 tun denní 
výrobní kapacity, což odpovídá cca 10 % celkové výrobní 
kapacity mlýnů v České republice.

Kukuřice – vývoj exportních cen (fob)

Kukuřice svět

Pšenice – vývoj exportních cen (fob)

Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských 
a průmyslových výrobců u pšenice potravinářské v ČR v Kč/t



v ý ž i v a  /  p o t r a v i n o v á  b e z p e č n o s t28 29
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

6
/

2
0

2
2
n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Tržní regulace

Určitě znovu vystupují otázky, zda u tak strategických 
komodit, jako jsou obiloviny a u nás především pšenice, není 
nutné uplatnit určitou tržní regulaci, a to nejenom pomocí 
„intervenční ceny“, tedy minimální ceny, která má pokrýt 
náklady na jejich produkci, ale také stanovení „stropových 
maximálních cen“. Je třeba si uvědomit, že cena pšenice ovliv-
ňuje nejenom ceny mouky a pekařských výrobků, ale také ceny 
všech potravin živočišného původu, tedy masných výrobků, 
vajec a mléčných výrobků. Není přece normální, aby běžná 
cena pšenice v úrovni 4 000–4 500 Kč za jednu tunu vystou-
pala na 8 000 Kč za tunu před válkou na Ukrajině a po jejím 
vypuknutí na necelých 12 000 Kč za tunu. K tomuto nebo 
obdobnému cenovému růstu došlo v celosvětovém měřítku. 
V  této krizové situaci jsme byli svědky, že některé státy, 
členské státy EU nevyjímaje, zaváděly určitá tržní opatření 
s cílem snížit dopady inflačních cen na obyvatelstvo. Mezi tato 
opatření patří uzavření vnitřního trhu zastavením exportu, 
vytváření státních zásob a zastropování cen. Evropská unie 
tato opatření kritizovala a nabádala státy, aby tato opatření 
zrušily a umožnily fungování volného trhu. Je ale pravda, že 
to byl právě volný trh a světové burzy, které ceny šroubovaly 
vzhůru. Příčinou je skutečnost, že všechny komodity se mění 
na finanční deriváty, po kterých je právě v období světové hos-
podářské krize největší zájem finančních investorů. Prakticky 
se uměle zvyšuje poptávka, která nemá s fyzickými obchody 
nic společného. Proto jsou to právě oni, kteří na současné 
krizi dosahují největších zisků. To ale přece není v pořádku. 

Za poslední tři měsíce spadla cena pšenice na trhu 
téměř o pětinu, přiblížila se tak úrovni před začátkem války 
na Ukrajině. K poklesu ceny přispěla dohoda Ruska a Ukra-
jiny o exportu obilí z černomořských přístavů, kterou zpro-
středkovaly OSN a Turecko. Ale mohla být válka na Ukrajině 
skutečnou příčinou dalšího růstu cen obilovin? Ukrajina 
vyvážela běžně až 40 milionů tun obilovin, z toho 25 milionů 
tun pšenice. I  její 100% výpadek může nahradit produkce 
jiných států. Více než válka ovlivňuje růst cen obilovin vyšší 
spotřeba než produkce a především přehnané reakce na bur-
zách. Ano světový stav zásob je napjatý, ale není důvodem tak 
mohutného zvyšování cen.

Prognózy cenového vývoje na pařížské burze Matif sig-
nalizují další snižování úrovně cen potravinářské pšenice na 

331,75 eura za tunu v prosinci 2022, což odpovídá přibližně 
tuzemské ceně ve výši 7 800 Kč za jednu tunu. V květnu 2023 se 
má tato cena snížit na 326 eur za tunu, což odpovídá 7 650 Kč 
za jednu tunu. Na normální hladinu cen se podle těchto 
odhadů nevrátíme ani v marketingovém roce 2023/24. Rok 
2024 by mohl být již v nižších hodnotách. V praxi to ale může 
vypadat i jinak, protože skladování obilí něco stojí, a to jak 
vysokými cenami elektrické energie, tak úroky ze zásob. 
Může se to projevit příplatkem za každý měsíc skladování. 

Ceny mouky a pekařských výrobků

Naši spotřebitelé byli doslova šokováni nárůstem cen 
mouky a  pekařských výrobků. Mouka zdražila nejvíce ze 
všech potravin v červnu o téměř 70 procent, chleba zdražil 
o 28,6 procenta. Příčinou tohoto nárůstu cen je především 
potravinářská pšenice, ale přidávají se i cenové změny dal-
ších surovin a především růst cen energií. Elektrická energie 
se pro mlýny stává druhou nejvyšší položkou nákladů. Plyn 
pekárnám průměrně zdražil o  300 procent. Nárůst cen 
energií se ale projeví až v průběhu 2. pololetí letošního roku, 
protože dobíhají dohodnuté fixní ceny. „Kvůli prudkému 
zdražování energií a rostoucím cenám mouky ukončily činnost 
pekárny s ročním objemem výroby zhruba za miliardu korun, 
což představuje asi pět procent kapacity pekárenského prů-
myslu v ČR,“ uvádí výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů 
v ČR Bohumil Hlavatý. Pekařům vzrostly meziročně náklady 
o 75 až 80 procent, zatímco v obchodě se ceny zvýšily jen 
o čtvrtinu. Musíme se tedy připravit na jejich další zvýšení.

Ceny potravin podle Českého statistického úřadu 
v  červnu meziročně vzrostly o  18 procent. Kromě mouky 
a pečiva meziročně vzrostly o více než 42 procent také ceny 
trvanlivého mléka, ceny másla vzrostly o  55,8 procenta, 
ostatní jedlé oleje o 58,7 procenta a cukr o 41,3 procenta. 
Drůbeží maso zdražilo zhruba o třetinu. Inflace je nadále nej-
vyšší od prosince 1993.

Tato těžká situace skutečně vyžaduje opatření na úrovni 
vlády i na úrovni Evropské unie. Trh se rozpadl a na místě jsou 
i netržní přímé zásahy. Zde hovoříme o pšenici a energiích a je 
zřejmé, že inflace v této oblasti je vnesená ze zahraničí. Určitě 
vítáme připravovaná opatření vlády, tedy zastropované ceny 
energií a opatření v daňové oblasti. Tato opatření je třeba rea-
lizovat velmi rychle, aby naše podniky mohly přežít.  

Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských a průmyslových výrobců 
u pšenice potravinářské, pšeničné mouky v letech 2020–2022 v ČR v Kč/kg
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Luštěniny  
jako surovina  

pro výrobu 
cereálních produktů

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

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

Luštěniny jsou v mnoha ohledech velmi zajímavými potra-
vinami a potravinářskými surovinami, které vykazují pro-

kazatelné výživové benefity. Přesto je u nás, ale i ve většině 
států Evropské unie zatím jejich konzumace nižší než v ně-
kterých jiných částech světa. Zájem o  luštěniny v  poslední 
době roste zejména díky veganům a vegetariánům, zejména 
pro vegany jsou cenným zdrojem bílkovin. Obecně však luš-
těniny nehrají v našem jídelníčku zdaleka tak významnou roli 
jako například v minulosti. Tradičně se luštěniny u nás i v Ev-
ropě konzumovaly a konzumují ve formě vařených zrn jako 
příloha či luštěninové kaše, případně ve formě luštěninových 
polévek. Je pravda, že velká část populace nemá tyto pokrmy 
z různých důvodů v přílišné oblibě a té se luštěniny netěší ani 
u dětí. Důvodem je často i nadýmání, které takto upravené 
luštěniny často způsobují.

Jaké je vlastně chemické složení luštěnin a  co před-
stavuje zmíněné benefity? Například v porovnání s obilo-
vinami obsahují luštěniny větší podíl bílkovin (většinou 
přes 20 %), které jsou tvořeny převážně frakcemi albuminů 

a globulinů. Tyto bílkoviny obsahují aminokyselinu lysin, 
která je v případě obilovin limitní, naopak jsou chudší na 
sirné aminokyseliny, zejména methionin. Kombinace obil-
ných a luštěninových bílkovin tak přináší vyváženější obsah 
esenciálních aminokyselin ve stravě. 

Ve srovnání s  obilovinami vykazují luštěniny nižší 
podíl škrobu (kolem 50 %), jehož část se často vyskytuje ve 
formě rezistentního (nestravitelného) škrobu, a  relativně 
vysoký podíl vlákniny, jak extrahovatelné, tak neextrahova-
telné. Tyto faktory vedou k významně nižšímu glykemickému 
indexu luštěnin a jejich výrobků. Podstatně vyšší je ve většině 
případů také podíl oligosacharidů, které jsou zčásti součástí 
vlákniny. Některé z nich však, konkrétně některé α-galak-
tosidy, označujeme jako flatulentní oligosacharidy, tedy ty, 
které způsobují nadýmání. 

Srovnatelný nebo mírně vyšší je u luštěnin obsah lipidů, 
výjimkou jsou sója a podzemnice olejná, které obsahují lipi-
dické složky (především triacylglyceroly – oleje) ve značném 
množství, a slouží proto také jako olejnaté suroviny. 

Z  vitaminů jsou luštěniny (podobně jako obiloviny) 
relativně bohaté na vitaminy skupiny B, na rozdíl od obi-
lovin však obsahují také například vitamin C, byť v nízkých 
koncentracích. Podstatně pestřejší než v případě obilovin je 
zastoupení minerálních látek a stopových prvků. Luštěniny 
mohou být označeny za zdroj železa, fosforu, draslíku, hoř-
číku či manganu, ze stopových prvků stojí za zmínku napří-
klad molybden, kobalt, bor nebo selen. Některé minerální 
látky luštěnin stejně jako u obilovin jsou vázány do komplexů 
s kyselinou fytovou a jejich využitelnost je tak nižší. 

Luštěniny obsahují také některé antinutriční faktory. 
Vedle zmíněných flatulentních oligosacharidů to jsou některé 
inhibitory enzymů, které jsou bílkovinné povahy, nebo 
některé nebílkovinné sloučeniny, jako je například kyselina 
fytová. Negativní biologická aktivita látek bílkovinné povahy 
se účinně eliminuje tepelnou úpravou, při níž dochází k jejich 
denaturaci. U kyseliny fytové je její skutečná biologická akti-
vita předmětem výzkumu. Dnes se kloníme k  názoru, že 
v nízkých koncentracích může působit i příznivě.

Pokud shrneme tento stručný výčet chemických složek 
luštěnin s  nutričním významem, lze jednoznačně konsta-
tovat, co bylo uvedeno již úvodu, totiž že luštěniny před-
stavují žádoucí součást naší stravy, která by v ní měla hrát 
podstatně významnější roli.

Zahrnutí luštěnin do výroby pekárenských a  dalších 
cereálních produktů není nové. Luštěniny a mouky z nich 
vyrobené se používaly v různých částech světa stejně jako 

v Evropě i v historii, byť v Evropě spíše okrajově. Dnes se však 
na jejich potenciální význam v cereální technologii díváme 
nejen se znalostí jejich chemické podstaty, ale zejména 
s ohledem na některé aktuální problémy, které v naší výživě 
řešíme.

Na rozdíl od mnoha a  mnoha předchozích generací 
nastala zhruba od poloviny dvacátého století pro evropskou 
populaci nová situace a tou je přebytková energetická bilance 
ve výživě velké většiny populace. Na jedné straně došlo ke zvý-
šení dostupnosti a konzumace potravin s vysokým obsahem 
energie, na druhé straně k radikální změně životního stylu, 
a  to ve smyslu zásadního snížení výdeje energie. Ubylo 
a dále ubývá nároků na fyzickou práci a pohyb. Tyto změny 
vedou ke známým a, bohužel, prohlubujícím se zdravotním 
důsledkům, kterými jsou nadváha, obezita, cukrovka 2. typu, 
metabolický syndrom, hypertenze a v konečném důsledku 
kardiovaskulární choroby i jiná civilizační onemocnění.

Chlebové obiloviny a  tradiční pekárenské výrobky, 
které byly po dlouhá historická období zcela základním, 
dostupným zdrojem energie pro prakticky celou populaci, 
se staly v posledních desetiletích problémem. Vysoký obsah 
škrobu (v  zrnech obilovin kolem 70 %, v  běžných pekař-
ských moukách až 80 %) představuje pro konzumenta 
značný příjem energie a také zvýšení glykemie. Glykemický 
index u běžného chleba a pečiva dosahuje hodnoty 70 i více. 
Řešení tohoto problému, pokud zůstaneme pouze u chlebo-
vých obilovin, kterými jsou u nás pšenice a žito, je výroba 
a zpracování celozrnných a velmi tmavých mouk s vysokým 
obsahem obilné vlákniny. (Žito je v tomto ohledu poněkud 
příznivější než pšenice, protože i v běžných žitných moukách 
se významné množství vlákniny ve formě arabinoxylanů 
vyskytuje.) Existuje ale i další problém, který se týká pšenice 
a žita prakticky stejnou měrou. Tím je obsah lepku, který jak 
víme, představuje pro nezanedbatelnou část naší populace 
problém. Odhaduje se, že počet lidí trpících celiakií či jinou 
formou intolerance lepku se pohybuje v řádu jednotek pro-
cent (v případě celiakie 0,5–1 %).

Luštěniny představují, vedle některých pseudoobilovin, 
zejména pohanky, potenciálně velmi zajímavé suroviny pro 
výrobu speciálního i  bezlepkového pečiva nebo těstovin. 
Jejich obsah v cereálních produktech slibuje snížení obsahu 
škrobu, zvýšení obsahu bílkovin a v kombinaci s cereálními 
bílkovinami i vyváženější obsah esenciálních aminokyselin, 

zvýšení obsahu vlákniny i dalších výživových faktorů (některé 
vitaminy, minerální látky a stopové prvky).

Technologická problematika zpracování některých 
luštěnin do cereálních produktů se v  poslední době řeší 
v  mnoha výzkumných a  vývojových projektech v  Evropě 
i u nás. Zkusme si shrnout dosavadní základní výstupy tohoto 
výzkumu a vývoje. Jedná se o poměrně širokou škálu mož-
ností pro následné aplikace, z nichž se některé již realizují.

Nejjednodušší cestou je přímá výroba luštěninových 
mouk a jejich následné zapracování do těst a hmot. Výroba 
mouk z luštěnin je podstatně jednodušší, než je tomu kupří-
kladu u standardního mlýnského zpracování pšenice. Semena 
luštěnin se před dezintegrací často podrobují loupání, pří-
padně oddělení děložních lístků a následně se na jednom či 
několika málo mlecích chodech zpracují na krupice či mouky. 
Pro dezintegraci se používá jak úderových mlýnů (šrotov-
níků), tak válcových stolic. 

Přímé použití takových mouk do těst a hmot s sebou 
nese dva problémy, zaprvé ne vždy žádoucí dopad do senzo-
rických vlastností, zadruhé nemusí docházet k úplné deakti-
vaci antinutričních faktorů. Proto se zaměřujeme na procesy 
úpravy luštěnin před případným semletím, přičemž se může 
využít celé spektrum metod tzv. hydrotermické úpravy, nebo 
na sofistikovanější zpracování mouk před aplikací do těsta. 
Tím může být fermentace neboli příprava luštěninových 
kvasů. Naše pracoviště se v posledních letech oběma těmito 
cestami zabývá.

Do hydrotermické úpravy luštěnin zahrnujeme mnoho 
postupů, od jednoduchého máčení či naklíčení (právě naklí-
čení významně snižuje přítomnost flatulentních oligosacha-
ridů) přes různé režimy spolupůsobení vlhkosti a  teploty 
a také doby trvání úpravy. Využívá se nejčastěji teplot mezi 
50–80 °C. Tyto posledně jmenované postupy hydrotermické 
úpravy se používají tradičně pro zpracování cereálií do formy 
tzv. zápary. Dnes se těchto postupů hojně využívá pro výrobu 
vícezrnných chlebů a pečiva, přičemž obiloviny představují 
hlavní složku, často doprovázenou semeny jiných zrnin. 
Luštěniny se ve směsích pro přípravu zápar zatím vyskytují 
zřídka, ale potenciál je značný. 

Hydrotermická úprava typu zápara, také se dnes ujal 
pojem „aromatechnologie“, vede ke změnám ve vnitřní 
struktuře zpracovávaných zrn, rozvolňují se struktury tvo-
řené vlákninou, což vede ke zvýšení biologické dostupnosti 

Marcela Sluková  Pavel Skřivan

Ivan Švec
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šedého, které má tendenci přezrávat. Oteplování spíše umož-
nilo, že se v České republice může pěstovat více odrůd, např. 
Merlot.

Znovínu se nyní dařilo na mezinárodních soutěžích. Zís-
kali jste desítky medailí, v říjnu vaše Rulandské bílé z viniční 
tratě Weinperky v Miroslavi získalo titul absolutního šam-
piona na mezinárodní soutěži Mondial des Pinots 2021 ve 
Švýcarsku.

Letos jsme měli doslova medailové žně. Určitě to 
povzbudí celý náš tým, od vinohradníků, sklepmistrů až po 
obchodní zástupce. Ocenění potvrzují, že znovínská vína mají 
dlouhodobě stabilní kvalitu. Stačí si jen vybrat a ochutnat. 
Pořád zůstáváme v tuzemském vinařském pelotonu na špici, 
občas skočíme úplně do čela.

Znovín Znojmo byl před mnoha lety synonymem pro Tramín 
červený z vaší řady s Ještěrkou zelenou. Potvrzuje se to i teď, 
když pětice znovínských Tramínů získala v Jižní Africe na 
Michelangelo International Wine and Spirits Awards Home 
velkou zlatou medaili?

Tramín je černý kůň Znojemska a v České republice jsou 
vína z něj velice populární. Někteří vinaři o něj nechtějí roz-
šiřovat vinohrady, protože je pěstitelsky náročný. Znovín je 
intenzivně vysazuje. Disponujeme světovými podmínkami. 
Říká se, že Znojemsko je Alsasko východu. Tramínům vyho-
vuje střídání teplot a aromatické látky se lépe vyvíjí.

Proč jsou vína z Tramínu červeného většinou sladká či polo-
sladká? Zkusili jste vyrobit suchý Tramín?

Někdy je vyrobíme, ale pouze pro interní účely. Pokud 
uděláme sušší Tramín do deseti gramů zbytkového cukru, tak 
to naši zákazníci poznají, nejsou na to zvyklí. Letošní ročník 
nabádá k vyšším cukrům. Petr Drozd ze sklepa v Příměticích je 
specialista na Tramíny a nepouští je do vysokých alkoholů. Mají 
okolo jedenácti procent, aby alkohol nepřehlušil „tramínovost“.

Křížový sklep v Příměticích prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Co 
to znamená pro Petra Drozda a jeho tým? Zákazníci Zno-
vínu tento provoz znají z vašich Putování.

Dnes mají světové nástroje, které mohou použít k nasmě-
rování vývoje vína, aby se naplno využil jeho potenciál. Vždy 
ale říkám, že hlavní je sklepmistr a jeho tým. Oni svou peč-
livostí a  osobním přístupem dávají vínu charakter. Pokud 
někdo vyrábí vína podle univerzálního návodu, tak dostane 
globální víno. Duše sklepmistra musí přejít do duše vína.

Redakce
 

MVDr. Šotola s. r. o.
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Zapojení do mezinárodního systému 
testování způsobilosti laboratoří.

proVáDíMe:
 AnAlytikA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 
výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,

 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin, 

laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

 porADenstVí
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

a systému jakosti dle ISO 9001:2008, včetně vypracování 
dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře 
přímo v místě firmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních 
a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské firmy.

 ekonoMikA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

jejích složek a některých dalších nutričně významných dopro-
vodných látek. Dochází k  částečné enzymové hydrolýze 
škrobu a také bílkovin, což má významný vliv na senzorické 
vlastnosti, jak na chuť, tak na vůni a samozřejmě na konzis-
tenci zpracovaného materiálu. 

Vedle obilných směsí obsahujících různé podíly zrn luš-
těnin lze hydrotermické úpravě podrobovat i samotné luš-
těniny. Na našem pracovišti byl například úspěšně testován 
bezlepkový chléb s významným přídavkem cizrnové zápary.

Výše uvedené naklíčení luštěnin, které vede nejen 
k odbourání podstatné části flatulentních α-galaktosidů, ale 
i k dalším enzymovým reakcím, které mají příznivý dopad 
do senzorických vlastností, se často využívá před kulinární 
úpravou. (Typickým příkladem jsou fazole mungo.) Naklí-
čené luštěniny lze také zapracovat do směsí pro tvorbu zápar. 
Jinou zajímavou cestou pro zapracování naklíčených luštěnin 
do cereálních produktů je jejich usušení a následné zpraco-
vání na mouky. Přičemž režim, zejména teplota sušení, se 
může výrazným a zajímavým způsobem projevit v senzoric-
kých vlastnostech takových mouk. A před mlýnským zpra-
cováním se dají využít i  jiné režimy hydrotermické úpravy 
a následné sušení. Možností je mnoho. Speciálním případem 
hydrotermické úpravy je ve své podstatě také extruze, kterou 
lze využít jako finální krok tepelné úpravy výrobku, tak před 
výrobou mouk. Při vypracovávání podobných technologic-
kých postupů je třeba dnes mnohem více než dříve brát také 
ohled na jejich energetickou náročnost. 

Fermentace luštěnin a luštěninových mouk je zejména 
v Asii prastarou tradiční technologií výroby (nejen) sójových 
omáček, výrobků typu miso a podobně. V těchto případech 
se jedná o fermentaci cílenou k hydrolýze bílkovin. Pro cere-
ální technologii je zajímavý mnohem méně zavedený typ 

fermentace luštěninových mouk, a to mléčné kvašení, pří-
padně mléčné kvašení v kombinaci s etanolovým, tj. výroba 
luštěninového kvasu. Pohankové nebo čirokové či rýžové 
kvasy pro přípravu bezlepkových chlebů s kvasem nejsou 
dnes již ničím zcela neobvyklým a technologie výroby těchto 
kvasů jsou již poměrně propracované. Některé jsme ve spolu-
práci s dalšími pracovišti naší fakulty vypracovali i my. V pří-
padě luštěninových kvasů jsme však v počátcích. Co je však 
již ověřené, z některých vhodných luštěninových mouk lze 
s pomocí startovacích kultur takové kvasy připravit. Kvasy 
z  luštěnin vykazují podobné základní charakteristiky (tit-
rační kyselost, zastoupení hlavních organických kyselin) 
jako kvasy z obilovin či pseudoobilovin. Podobně jako kvasy 
pohankové mají specifické senzorické vlastnosti. 

Jak bylo uvedeno, luštěniny obsahují menší podíl 
škrobu, a tím i potenciálního substrátu (maltózy) pro kva-
sinky a bakterie mléčného kvašení než obiloviny. Proto bude 
jistě výhodou před výrobou mouk použít naklíčení nebo jinou 
formu hydrotermické úpravy, během kterých dojde k čás-
tečné hydrolýze škrobu. Technologické postupy výroby kvasů 
z luštěninových mouk představují zajímavou a potenciálně 
přínosnou problematiku. 

Dosud se vlastně v cereální technologii v praxi luštěniny 
uplatňují nejčastěji ve formě některých proteinových chlebů, 
jejichž součástí může být odtučněná sójová mouka nebo jiný 
luštěninový bílkovinný preparát. 

Zvýšení podílu luštěnin v naší stravě, zejména po vhod-
ných úpravách, které povedou k  pozitivním senzorickým 
dopadům do finálních výrobků, stejně jako k maximálnímu 
využití nutričního potenciálu luštěnin bude možné jistě i ve 
formě mnoha jiných speciálních typů chleba a pečiva.

Literatura je k dispozici u autorů. 

Merida_Inzerce_U_180x128_PRINT.indd   1 27.04.2022   12:54:21
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n a b í d k y  /  i n f o r m a c e

Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph. D.,  
prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D., 

AMBIS vysoká škola, a. s.

Úvod

Čokoláda patří mezi nejpopulárnější pochutinu s nezamě-
nitelným aroma a konzistencí, která umožňuje příjemný 

pocit originální chuti při rozpouštění v ústech. Čokoláda má 
široké využití v  gastronomii, může posloužit pro přípravu 
hlavních pokrmů (např. v  mexické kuchyni), ale také ji lze 
kombinovat s  mnoha potravinami a  surovinami. U  nás se 
nejčastěji využívá v  cukrářské výrobě při přípravě dezertů, 
ale také k dekoraci či dochucení pokrmů a nápojů. Používání 

čokolády v kulinářství se mění vlivem trendů. V současnosti 
se nejčastěji používá čokoláda ve formě kakaových prášků 
(kakaa), směsí kakaa s  cukrem, čokolád v  prášku, čokolá-
dové polevy a  hmoty, čokoládového krému, pěny, čokolády 
k přípravě nápojů, čokoládové dekorace, čokoládového fon-
tánu a čokoládového fondue. 

Původ čokolády

Vznik čokolády je spojen s  kakaovníkem, který roste 
v  tropických pralesech v povodí řek Amazonky a Orinoka 
[11]. Kakaovníky objevili Olmékové (před více než třemi 

Mléčná, hořká, bílá, oříšková, nugátová – čokolád je nepřeberné množství. Kvalita je ovšem různá a je třeba vybírat nejen podle 
chuti, ale i podle složení.  Foto: Šustová, 2022

Využití čokolády v gastronomické nabídce

Pavla Burešová Květoslava Šustová

Čokoláda je součástí mnoha cukrářských specialit, vánoční 
cukroví by bylo bez ní velmi ochuzené Foto: Šustová, 2022

POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Centra společnosti Brenntag pro 
potravinářské aplikace a vývoj
Společnost Brenntag Food & Nutrition chápe, že nalezení té 
správné funkční přísady pro vaše využití může být problém.  
Proto jsme se vám rozhodli podat pomocnou ruku ve světě  
potravin: dodáváme inteligentní řešení a inovativní přístupy, 
které dosahují správné rovnováhy, od chuti a textury produktu 
až po jeho vzhled a trvanlivost.

V popředí vývoje receptur  
a aplikací
Našich 28 vývojových center pro potravinářské aplikace najdete 
po celém světě, přičemž 13 z nich je v regionu Evropy, Blízkého 
východu a Afriky, včetně 3 provozů ve střední a východní Evropě. 

Jsme připraveni poskytnout vám tyto služby v našem aplikačním 
centru v Praze. 

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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Plněné čokoládové pralinky – hořká, mléčná, bílá a ruby čoko-
láda Foto: Šustová, 2022

Čokoládový dezert s ovocem, zmrzlinovým nokem a meduňkou
 Foto: Burešová, 2022

Pralinky z hořké, mléčné, bílé a růžové čokolády zdobené 23ka- 
rátovým jedlým zlatem Foto: Burešová, 2022

 Čokoládové krémy a mini dezerty Foto: Burešová, 2022

tisíci lety) při pobřeží dnešního Mexického zálivu. Kakaovník 
pojmenovali „kawawa“. V pěstování kakaovníku pokračovali 
také Mayové (300 n. l.). Ti se také zasloužili o rozšíření pěs-
tování kakaovníku do dalších oblastí Střední Ameriky. Plody 
kakaovníku byly dobrým obchodním artiklem, ale zároveň 
byly významné pro rituální účely – byly symbolem plodnosti. 
Mayové připravovali z usušených, rozdrcených kakaových 
bobů nápoj, který pojmenovali podle vlastností a chuti „xoco-
latl“ (hořká voda). Mayové a Aztékové začali vylepšovat chuť 
nápoje z kakaových bobů dalšími surovinami – kukuřičnou 
moukou, vanilkou, chilli, medem a  různými rostlinami. 
Vylepšený, nezaměnitelný a chutný čokoládový nápoj si tak 
získával stále větší oblibu a pronikal do dalších zemí [11, 4]. 

Evropané vděčí za čokoládu Hernánu Cortésovi (Španěl), 
který v roce 1528 přivezl z dnešního Mexika kakaové boby. 
Původně se z něj připravoval hořký nápoj, který měl povzbu-
zující účinek, ale nebyl příliš chutný. Teprve později Holanďan 
(chemik) Coenraad Johannes van Houten objevil způsob, jak 
oddělit kakaové máslo od prášku, a v roce 1815 založil továrnu 
na výrobu čokolády v Amsterdamu. O více než třicet let poz-
ději (1847) se začala vyrábět tuhá (tabulková) čokoláda, která 
obsahovala kakaové máslo, kakaový prášek a cukr. 

Čokoláda se dělí na hořkou, mléčnou, bílou podle 
obsahu základních surovin použitých při výrobě, přičemž 
rozhodující je obsah kakaa v čokoládě. Teprve v roce 2017 
byl objeven čtvrtý druh čokolády, a to čokoláda růžová. 

Hořká čokoláda

Hořká čokoláda je složena z kakaové hmoty, kakaového 
másla a cukru (příp. z dalších surovin – např. lecitinu, etyl-
vanilinu či vanilky), s minimálním obsahem 35 % až 99 % 
kakaové hmoty [12]. Kvalitní čokoláda obsahuje více než 50 % 
kakaové hmoty, vyšší obsah kakaové sušiny v  čokoládě 

zvyšuje hořkost v chuti. U levných čokolád se kakaové máslo 
nahrazuje rostlinným tukem. Tento druh čokolády se často 
využívá v gastronomii k výrobě kvalitních čokoládových bon-
bónů a pralinek, cukrářských polev a krémů. 

Mléčná čokoláda

Mléčná čokoláda se vyrábí z kakaové hmoty, kakaového 
másla, cukru a  mléka (sušeného nebo kondenzovaného) 
a  může obsahovat např. lecitin, etylvanilin nebo vanilku. 
Obsah kakaové hmoty u mléčné čokolády je od 18 % do 55 %. 
V  Evropě se nejčastěji používá k  výrobě mléčné čokolády 
kondenzované mléko (např. Nestlé). V USA se používá pro 
výrobu mléčné čokolády sušené mléko. Kvalita mléčné čoko-
lády závisí na vyváženém kakaovém aroma (propojení mléč-
ných výrobků s kakaovými boby) a rozpustnosti v ústech. 
Mléčné čokolády jsou obecně nejoblíbenější [12].

Bílá čokoláda

Bílá čokoláda je podobně jako mléčná složena z kakao- 
vého másla (18–30 %), cukru a mléka (sušené nebo kon-
denzované) a dalších přídatných látek lecitinu, etylvanilinu, 
vanilky aj. Tento druh čokolády neobsahuje kakaovou hmotu. 
Kvalitní bílá čokoláda obsahuje minimálně 25 % kakaového 
másla a nejméně 25 % mléka a měla by se lehce rozpouštět 
v ústech bez pociťování tučnosti [12]. 

Ruby – růžová čokoláda

O původu této čokolády se často vedou diskuse. Rubí-
nová čokoláda je nový druh čokolády, který v roce 2017 před-
stavila belgicko-švýcarská společnost Barry Callebaut. Podle 
výrobce je Ruby čokoláda největší inovací v čokoládovém 
průmyslu za posledních 80 let, která nabízí intenzivní, nový 
chuťový zážitek, který není hořký ani mléčný, ani sladký, ale 
poskytuje svěží chuť ovocných bobulí a  lahodné hladkosti 
[10]. Podle výrobce čokolády Nestlé (který uvádí, že jako první 
výrobce uvedl tento druh čokolády na trh) jde o inovativní 
produkt, který je zpracováván přírodním procesem z vybra-
ných Ruby kakaových bobů. Zdroj dále uvádí, že růžová čoko-
láda má přirozenou chuť bobulového ovoce bez další přidané 
chuti a barvy, pocházející ze 100% udržitelného kakaa [8]. 

Další druhy čokolády

V obchodech dnes můžeme nakoupit širokou škálu dal-
ších druhů čokolád, mezi které patří – ochucená čokoláda, 
porézní, čokoláda bez cukru, košer, biočokoláda, fairtrade 
čokoláda plněná aj. Plněná čokoláda je tvořená vnější vrstvou 
ze základních druhů čokolád (hořké, mléčné, bílé nebo ruby) 
s náplní z oříšků, nugátu, ovoce, marcipánu, mentolu, kara-
melu, ve formě tekuté (na bázi fondánu) nebo tuhé. Vnější 
čokoládový podíl musí tvořit nejméně 25 % celkové hmot-
nosti výrobku [12]. Biočokoláda (organická) je vyráběna 
pouze z  kakaových bobů pocházejících z  certifikovaných 
farem, bez používání pesticidů a hnojiv při pěstování kaka-
ovníků [4]. Ochucené čokolády jsou hořké, mléčné, ruby 
a bílé čokolády s různým aroma – kupříkladu kávou, mátou 
a kořením, karamelem, ovocem (pomerančem, banánem, 
jahodou aj.), zeleninou (červená řepa), alkoholem, kaka-
ovými boby, oříšky, solí, strouhankou a pečivem. Porézní 
čokolády jsou rovněž hořké, mléčné a bílé čokolády s bublin-
kami vzduchu. Čokoláda bez cukru neobsahuje cukr, ten je 
nahrazen umělými sladidly (např. aspartamem, sorbitolem, 
maltitolem) [2]. Košer čokoláda, tak jako všechny ostatní 
košer potraviny, splňuje nároky na židovské standardy. Jde 
o čokoládu, která je vyrobená z ingrediencí nejvyšší kvality. 
Pravidelně tyto čokolády sbírají různá ocenění [4]. Fairtrade 
čokoláda je vyrobena z kakaových bobů od malých pěsti-
telů, kteří splňují normy sociální, ekonomické i ekologické. 
Důvodem tohoto trendu je podpora malých zemědělců z roz-
vojových zemí [4].

Chemické složení,  
fyzikálně-chemické vlastnosti čokolády

Jednotlivé druhy čokolád se mohou lišit také chemickým 
složením, které souvisí s použitím kakaových bobů, podílu 
kakaové hmoty obsažené v  čokoládě a  způsobu a  metodě 
použitého technologického procesu při výrobě čokolády. 
Kakaové boby obsahují v průměru 90 % sušiny, 14 % dusí-
katých látek (neplnohodnotných bílkovin – absence methio-
ninu a tryptofanu), 46 % tuku, 6 % škrobu, 3 až 8 % tříslovin, 
2,5 % kyselin, 1,5 % theobrominu a 1 % cukrů [3].

Využití kakaa při výrobě  
čokoládové hmoty a polevy 

Kakaový prášek (kakao) je „potravina získaná z praže-
ných kakaových bobů zbavených slupek, upravených do formy 
prášku, obsahující nejméně 20 % kakaového másla v sušině 
a nejvýše 9 % vody“ [12]. Čokoláda v prášku je vyrobená ze 
směsi kakaového prášku a cukru, s minimálním obsahem  
32 % kakaa. Uvedené produkty jsou vhodné pro účely 
potravinářských provozů, ale také pro kuchyňské zpraco-
vání. Ve většině případů jde o konvenience, které mohou 
být použity při výrobě velkého množství cukrářských 
výrobků, zmrzlin, polev, krémů, pěn, náplní a při přípravě  
nápojů.

Příprava čokoládových polev spočívá ve smíchání kakao- 
vého prášku (20 %), náhrad kakaového másla (41 %), cukru 
(30 %), sušeného odtučněného mléka (8,7 %) a emulgátoru 
(0,3 %). Poleva z hořké čokolády musí obsahovat minimálně 
35 % celkové kakaové sušiny, 31 % kakaového másla a 2,5 % 
tukuprosté kakaové sušiny. Poleva z mléčné čokolády podle 
vyhlášky č. 76/2003 Sb. „musí obsahovat nejméně 31 hmot-
nostních % celkového tuku (kakaové máslo a mléčný tuk)“. 
Složení čokoládových polev a hmot závisí na množství vody, 
které se pohybuje od 2 do 3 %, dále na množství sacharózy 
(o maximálním obsahu 47,5 %) a v neposlední řadě také na 
množství písku a popela v kakaové sušině. U mléčných čoko-
ládových polev a hmot je důležité množství laktózy. V gastro-
nomii jsou čokoládové polevy nejčastěji využívány pro výrobu 
nejrůznějších dekorací a dále pro polévání dortů, dezertů, 
zákusků, řezů a dalších cukrářských výrobků [6]. Čokolá-
dové (modelovací) hmoty jsou často využívány pro potaho-
vání dortů a zákusků.

Čokoládové krémy

Čokoládové krémy jsou využívány v cukrářské výrobě 
pro přípravu dortů, řezů, rolád, mini dezertů, pohárů a dal-
ších zákusků. Další využití čokoládových krémů je při 
pekařské výrobě sladkého pečiva. Ve vybraných restauracích 
jsou zařazovány do nabídky v menu oblíbené dezerty ve formě 
chocolate mousse (čokoládová pěna). Pravá čokoládová pěna 
původem z Francie (mousse au chocolat) se vyrábí výhradně 
z velmi kvalitní hořké čokolády s obsahem minimálně 70 % 
kakaa. Čokoládová pěna může být podávána ve formě pohárů 
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 Lámaná čokoláda v gastronomické nabídce – brunche
 Foto: Burešová, 2022

Čokoládové pěny  Foto: Burešová, 2022Čokoládový dezert Foto: Šustová, 2022

v kombinaci s ořechy, ovocem, sušenkami a hustou šlehanou 
smetanou. Rovněž může být tvarována do rozmanitých tvarů 
s využitím tvořítek a pak je podávána na talíři. Pěny mohou 
být dochuceny kávou, likéry a mohou být vyrobeny také z bílé 
čokolády, mléčné čokolády a různých kombinací. 

Čokoláda k přípravě nápojů

„Čokoládou k přípravě nápoje (také slazeným kakaem, 
slazeným kakaovým práškem) se rozumí potraviny vyrobené 
ze směsi kakaa a cukru obsahující nejméně 25 % kakaa“ [12]. 
Čokoládové nápoje jsou v nápojové gastronomii často připra-
vovány ze směsí. Nejčastěji se připravují horké čokoládové 
nápoje z hořké, mléčné i bílé čokolády, které lze doplnit dal-
šími příchutěmi, jako např. oříškovou, vanilkovou, karame-
lovou, mátovou. Podobně mohou být připraveny chlazené 
čokoládové nápoje, nejčastěji ve formě mixovaných nebo při-
pravených v rámci barmanské praxe. 

Čokoládové dekorace

Čokoláda nachází využití při dekorování pokrmů a cuk-
rářských výrobků. Různé formy hotových čokoládových 
dekorací mají velmi snadné použití. Cukráři si často vyrábějí 
vlastní originální čokoládové dekorace v tekuté či tuhé formě. 
Ke zdobení výrobků lze využít rozpuštěnou čokoládu, kterou 
se vytvoří rozmanité tvary – písmena, znaky, květy, zvířata, 
postavy aj. Také čokoládové dekorace mohou být oboha-
ceny o další ingredience – kávu, suché plody a ořechy, ovoce, 
bylinky, květiny, sůl a koření.

Čokoládové fontány a fondue

Čokoládové fontány a  fondue tvoří teplá rozpuštěná 
čokoláda. Fondue znamená v překladu z francouzštiny tavená 
a původně šlo o zahřátí a roztavení tvrdého sýra v Savojsku 
a Švýcarsku, kde se stalo fondue národním jídlem. Čokolá-
dová fondue vznikla později a nejčastěji se využívá při osla-
vách. V současnosti je oblíbená čokoládová fontána, zejména 
při společenských událostech s účastí většího počtu osob. 

Čokoládovou fontánu lze běžně zakoupit, ale také zapůjčit. 
Čokoládová fontána je sestavená z několika částí do vysoké 
pyramidy, po kterých se roztéká teplá čokoláda, která může 
být hořká, bílá, mléčná, případně s různými příchutěmi. Pro 
fungování fondue, ale i fontány je důležitý tepelný zdroj zajiš-
ťující neustálý ohřev s přesně senzorem hlídanou teplotou od 
33 až 35 °C. Do proudící čokolády se namáčejí připravené 
ingredience ve formě čerstvého sezonního ovoce (nejčastěji 
jahod, nakrájených kousků banánů, kiwi, citrusových plodů). 
Podobně lze obalit v čokoládové fontáně piškoty, sušenky, 
sušené ovoce, želé. Čokoládová fondue podobně jako sýrová 
je připravena ve speciálním fondue setu, ve kterém se roz-
pustí čokoláda. Do teplé čokolády, kterou lze různě ochutit 
např. kořením, se za pomocí speciálních vidliček nebo špejlí 
namáčejí kousky ovoce, piškoty, sušenky aj. Fondue set může 
mít různé tvary a velikosti. Ohřev čokolády obstarává buď 
lihový kahan s možností regulace plamenu, nebo také čajová 
svíčka doporučená pro keramickou variantu setu na čokolá-
dového fondue [1].

Foodpairing a čokoláda

Foodpairing znamená v  českém pojetí kombinování 
potravin, které vzniklo na základě vzájemné vhodnosti a posi-
lování senzorických vlastností, zejména chutí potravin. Gas-
tronomie a kulinářství využívá metodu foodpairing v rámci 
molekulární gastronomie. Molekulární gastronomii a food-
pairing prosazuje světově proslulý šéfkuchař Heston Marc 
Blumenthal, nositel Řádu britského impéria, majitel restau-
race The Fat Duck, která je oceněná třemi michelinskými 
hvězdami. Heston Blumenthal je známý hledáním neobvyk-
lých kombinací potravin, zkoumáním vlastností a kuchař-
ských metod. Blumenthal zkoumal využití čokolády a zjistil, 
že vynikající chuťové vlastnosti čokolády se zvýší v kombinaci 
se slanými přísadami. Příkladem uplatnění čokolády v netra-
dičním slaném spojení je kombinace kaviáru s bílou čoko-
ládou, výsledkem je nalezení společných aromatických složek 

u naprosto odlišných potravin. Blumenthal potvrdil hypotézu 
„různé potraviny se mohou dobře kombinovat, pokud sdílejí 
hlavní aromatické složky“ [3]. 

Mezi oblíbené párování čokolády patří spojení s ovocem, 
mléčnými výrobky, pečivem, zeleninou (květákem, ředk-
vičkou, cibulí, česnekem), kořením (např. chilli), masem 
(kuřecím, vepřovým, hovězím), s  alkoholickými nápoji 
(šumivá vína, červená vína, fortifikovaná vína, koňaky, 
ovocné destiláty, rumy, likéry) a kaviárem [5].

Využívání čokolády v gastronomii

Gastronomická výroba – kulinářství a cukrařina se ne- 
ustále vyvíjí. Významní kuchaři a cukráři z celého světa při-
stupují k přípravě jídla (vaření) vědecky, učí se nové metody, 
techniky, technologie a  rozvíjejí také svou tvůrčí činnost 
při vytváření nových, netradičních, inovativních způsobů 
kuchařského umění. V  posledních letech lze v  kulinářství 
zaznamenat zcela nové, netradiční způsoby využívání čoko-
lády. Čokoláda se dnes nepoužívá pouze pro výrobu slad-
kých pokrmů, dezertů a cukrovinek, ale i dalších specifických 
surovin (např. masa, zeleniny, soli, koření – chilli, zelený 
pepř), jejichž kombinace mohou být stěží představitelné. 
Vybraní šéfkuchaři a šéfcukráři experimentují s netradičním 
využitím čokolády v kombinaci např. s chřestem, houbami, 
ředkvičkou nebo s olivami. Kombinace čokolády s olivami 
má neobyčejnou chuť (pikantní hořkoslaná chuť oliv je zjem-
něná chutí čokolády). Mezi méně obvyklé použití čokolády 
patří kombinace čokolády s hmyzem, moučným červem nebo 
cvrčkem, z nichž lze připravit čokoládové bonbóny. Čokolá-
dové pralinky s hmyzem nabízejí vybrané luxusní restaurace. 
I když může pro někoho kombinace hmyzu s čokoládou způ-
sobovat nedůvěru a rozpaky, využití hmyzu ve stravě je od 
roku 2011 podporováno Organizací spojených národů pro 
výživu a zemědělství v boji proti hladu [7]. 
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a k t u a l i t y a k t u a l i t y

V loňském roce proběhl jubilejní 30. ročník Mlékárenské-
ho dne v  Přibyslavi, jehož cílem je propagovat kvalitní 

české potravinářské výrobky, vyrobené z  kvalitního mléka 
vyprodukovaného v  naší zemi. Kromě spokojeného spotře-
bitele, který má možnost výběru z celé škály kvalitních sýrů, 
tvarohů, krémů i nápojů, je třeba vidět i celý řetězec neméně 
důležitých článků. Tím základním je výchozí surovina mléko 
a jeho produkce, která souvisí s pěstováním a výrobou kva-
litních krmiv pro zajištění chovu dojeného skotu, koz a ovcí. 
V silném konkurenčním prostředí a tlakem na efektivnost vý-
roby nelze opomenout téma citlivého přístupu k chovaným 
zvířatům s ohledem na ekologii i etiku. 

Velký význam mají i farmáři a drobní zemědělci, protože 
zejména oni dobře sdílejí prostředí venkova a dokážou lépe 
než kdokoliv jiný pečovat o přilehlou krajinu a životní pro-
středí. Symbióza člověka a přírody začíná právě na venkově.

Firmy i farmáři

Mlékárenský den v  letošním roce podpořila dvacítka 
vystavovatelů, mezi nimiž nechyběly větší mlékárny, jako 

jsou MADETA a. s., České Budějovice, Savencia Fromage 
& Dairy Czech Republic a. s. nebo Moravia Lacto a. s., Jih-
lava. Mezi vystavovatele patří i drobné rodinné farmy, které 
zpracovávají kozí nebo ovčí mléko. Ani jejich mléčné výrobky 
nikterak nezaostávají v kvalitě, ba naopak mnohé z nich spl-
ňují limity pro tzv. biopotraviny.

Město Přibyslav jako hlavní pořadatel tradiční výstavy 
spolupracuje s významnými subjekty v oblasti mlékárenství. 
Oblast zájmu odborné i laické veřejnosti o originální a již tra-
diční „mlékárenskou přehlídku“ úspěšně rozšiřuje z regionu 
Vysočiny na území téměř celé České republiky. Ke spolupráci 
u příležitosti této události se zapojují rovněž firmy působící 
v Přibyslavi nebo z oblasti regionu. Zajímavá je spolupráce 
s firmou ACO Industries, k. s., která se zabývá odvodňova-
cími systémy a nabízí rovněž hygienická řešení pro potravi-
nářský průmysl.

Tisková konference s hosty

Součástí slavností je rovněž tisková konference 
u  příležitosti Mlékárenského dne v  Přibyslavi za účasti 

Mlékárenský den v Přibyslavi – hodnocení výrobků 7. 9. 2022

                         1. mléčné nápoje a zakysané mléčné výrobky Body

1 MilkColáda ananas a kokos 450 g Moravia Lacto a. s., Jihlava 74,67
2 BIO Matylda jahodová 125 g POLABSKÉ MLÉKÁRNY a. s., Poděbrady 69,53
3 Opočenské jogurtové smoothie ananas BOHEMILK, a. s., Opočno 69,33

2. Čerstvé a tvarohové sýry, tvarohy a pomazánky včetně tavených sýrů (slané)

1 Balkánský sýr s rajčaty 180 g Mlékárna Polná spol. s r. o. 77,33
2 Panýr s bylinkovou marinádou 230 g Moravia Lacto a. s., Jihlava 74,67
3 Bryndzová pomazánka s česnekem STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o. 73,33

3. Deserty a pomazánky sladké

1 Lipánek tvarohový, Lipánek tvarohový vanilka, 
Lipánek tvarohový kakao 130 g MADETA a. s., České Budějovice 74,67

2 Pribináček Mixík kakao/vanilka 80 g Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, 
a. s. 69,33

3 Mlsni.si Vla s vanilkovou příchutí s jahodami Mlékárna Hlinsko, a. s. 68,00

4. přírodní sýry zrající

1 Gran Moravia Mini Snack Brazzale Moravia a. s., Tři Dvory 74,67
2 Sýr na pánev s uzeným sýrem 2 ks – 100 g MADETA a. s., České Budějovice 73,33
3 Bryndza ovčí STATEK HORNÍ DVORCE s. r. o. 72,33

Mlékárenský den v Přibyslavi prezentuje 
kvalitní české výrobky již tři desetiletí

představitelů Českomoravského svazu mlékárenského, 
Ministerstva zemědělství ČR, Agrární komory ČR, Potra-
vinářské komory ČR, Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze i Kraje Vysočina. Právě špičkoví odborníci z VŠCHT 
v Praze nominují členy do odborné hodnotitelské komise, 
která hodnotí mléčné produkty vystavovatelů přihlášené 
do soutěže ve čtyřech kategoriích. Výsledky hodnocení 
a získávání ocenění je určitou motivací pro vystavovatele 
a  zároveň přínosnými informacemi pro odbornou veřej-
nost. Právě spolupráce s  odborníky řadí Mlékárenský 
den k mimořádným výstavám v rámci celé České republi- 
ky.

Svoje místo na Mlékárenském dni v  Přibyslavi má 
i divácká soutěž o nejhezčí expozici vystavovatelů a vítězi, 
který získá nejvíce hlasů od návštěvníků výstavních prostor, 
je udělen Přibyslavský krajáč. 

Atraktivní výstavní prostory

Využití atraktivního prostředí radničního sklepení již 
kapacitně nestačilo a po dohodě s Římsko-katolickou far-
ností se výstava rozšířila do farní stodoly. Farní stodola pro-
slula jako kulturní prostor pro pořádání hudebních festivalů 
a výstavy umění mnoha žánrů.

Mlékárenský den je nejprestižnější akcí, kterou pořádá 
město Přibyslav, a je doplněn řadou doprovodných akcí, mezi 
něž je zařazena možnost návštěvy místních muzeí, památek 
i atrakcí pro děti. Událostí žije celé město a do pořadatelství 
se kromě pracovníků městského úřadu zapojují dobrovolníci 
i celé neziskové organizace (kulturní zařízení města, dobro-
volní hasiči, skauti, farnost, dobrovolníci Českého červeného 
kříže, základní škola, aeroklub).

Gastronomické zážitky jsou nepochybně oblastí, která 
má své jisté místo v zájmech široké veřejnosti hned vedle ces-
tovaní za kulturními i přírodními pozoruhodnostmi.

Mlékárenský den zve všechny příznivce mléčných pro-
duktů k návštěvě některého z příštích ročníků. V příštím roce 
by se měl uskutečnit 9. září a bude již 32. v pořadí.

PŘIBYSLAVSKÝ KRAJÁČ –  
VÝSLEDKY DIVÁCKÉ SOUTĚŽE 2022

Divácká soutěž o nejhezčí expozici mlékárny/sýrárny
1. Savencia Fromage 187
2. Farma Bezděkov 97
3. Dvorský statek Olešenka 94

Michael Omes, 
místostarosta města Přibyslav 
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6 měsíců zrající tvrdý sýr prémiové kvality

www.mleko.cz
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Na bývalém statku v  pražských Hrdlořezech proběhla 
zabijačka, ne ale ledajaká. Nad vepřovou půlkou se tu 

sešel hodinový řezník Michal Gerber a v kalmuku oděný 
Petr Čtvrtníček alias Čeňek Strnad. Celá akce, při které 
se vyráběly jaternice, jelita nebo třeba guláš, se natáče-
la a brzy bude ke zhlédnutí na youtubovém kanále firmy 
Maso-Profit, na první díl série se tam diváci mohou ale 
podívat už teď.

Na místě jsme se sešli už před rozedněním, tak jak 
je to na zabijačkách zvykem. Chladný hrdlořezský vzduch 
protínaly hlasy filmového štábu, který připravoval „plac“ na 
první klapku. Ta záhy klapla a zábava mohla začít. Oba řez-
níci se do práce pustili s vervou, každý po svém. 

Začalo se jak jinak než bouráním, které probíhalo za 
odborného komentáře protagonistů. Potom přišel na řadu 
guláš, škvarky a  sádlo následované ovarem s  vejmrdou. 
Chybět nemohla tlačenka, světla i tmavá. Následovaly jater-
nice, kroupová jelita a  prdelačka. V  posledním ze sedmi 
dílů řezníci představili produkty na zabijačku, se kterými 
pracovali a které jsou k mání na masoprofit.cz. 

„Už dlouho jsme si u nás chtěli udělat pořádnou zabi-
jačku, jak má být. Tak jsme si řekli – proč to nenatočit?“ říká 
šéf marketingu Maso-Profitu Martin Kužniar. Jednotlivé díly 
sedmidílné série se budou na Youtube objevovat v průběhu 
zabijačkové sezony. Tak uvidíme! 

Jak je to dnes se zabijačkami v Česku?

„Doby, kdy si každý na vesnici v chlívku vykrmoval prase, 
jsou pryč. Ubylo tak klasických domácích zabijaček, jejichž 

hlavním účelem bylo vytvoření zásob masa na zimu,“ říká tech-
nolog Maso-Profitu František Kopal. 

Na druhou stranu ale vzrostl zájem o řeznické produkty 
k zabijačce určené, jako jsou domácí plničky, nože, sekáče, 
řezačky masa, koření a další. To je dáno převážně tím, že 
spousta lidí dnes bere domácí výrobu jako koníček.

„Pořídí si pouze vepřovou půlku s droby a výrobu mas-
ných výrobků bere jako zábavu, mnohdy společně s  přáteli 
nebo rodinou,“ vysvětluje Kopal. Tím stoupl i zájem o vepřová 
šlemovaná střeva, která se z půlky prasete zkrátka nevytěží. 
Doma si pak tito nadšenci rádi vyrobí veškeré produkty spo-
jené se zabijačkou, jako je tlačenka, jaternice a jelítka, ale 
i různé druhy uzených klobás a uzených mas.

Maso-Profit s. r. o.



Pražská zabijačka: 
Nože se chopil i Petr Čtvrtníček
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Samoobslužné váhy na  samoobslužných úsecích nejsou 
žádnou novinkou. Není ani tajemstvím, že zde dochá-

zí ke značným ztrátám. Často totiž dochází k  záměně zbo-
ží, to může být neúmyslné či úmyslné. Zákazníci si sami váží 
zboží, a je tak čistě na nich, co vyberou z katalogu, jaký pro-
dukt váží. Zde často dochází k chybovosti výběru. Zákazník 
se splete a označí podobný produkt či úmyslně vybere levněj-
ší produkt a tím vznikne ztráta obchodníkovi.

Zabezpečit tuto část, aby k tomu nedocházelo, je někdy 
složité a často i nákladné. Můžete postavit obsluhu, aby byla 
zákazníkům nápomocná a zároveň hlídala tento úsek. Nebo 
můžete namířit na samoobslužné váhy kamery. I v tomto pří-
padě ale musí být někde obsluha, která dohlíží na dění okolo 
samoobslužných vah. A ani to nemusí být optimální řešení, 
abyste zabránili ztrátám.

Novum Global nabízí optimální řešení založené na umělé 
inteligenci. Váha DIGI SM 6000SSP smart se zabudovanou 
kamerou a umělou inteligencí je vhodná pro samoobslužné 
úseky. Tato váha automaticky detekujte produkty pouhým 
položením na misku váhy. Váha s umělou inteligencí používá 
integrovanou kameru k detekci předmětu a automatickému 
získávání informací o PLU. Je schopna rozpoznat jak volně 
položené, tak sáčkované produkty. Poskytuje vysokou přes-
nost a rychlost rozpoznávání produktu.

Jak pomáhá umělá inteligence v retailu

Kamera snímá prostor váhy a  identifikuje produkt, 
který se na váhu pokládá. Zákazník tak nemusí složitě hledat 
v katalogu produktů a rovnou kliká na tlačítko správného pro-
duktu, které mu váha sama na dotykové obrazovce nabídne. 

Umělá inteligence tak eliminuje chybovost a urychluje 
vlastní proces vážení. To se pozitivně odrazí v zákaznické 
spokojenosti a zároveň tím obchodník sníží ztráty. Jde o opti-
mální řešení pro tyto úseky s minimálním zásahem obsluhy. 
Zákazník již nemá šanci udělat chybu, natož vybrat z kata-
logu levnější produkt.

Váha SM 6000SSP smart nemusí být nutně použita jen 
v samoobslužném úseku. Pomůže i v obchodech s ovocem a zele-
ninou, kde váhu obsluhuje personál. Obsluha nemusí vyhle-
dávat produkty z katalogu, jednoduše jen klikne na obrazovce 
na produkt, který nabídne umělá inteligence skrze počítačové 
vidění. Celý proces vážení je rychlejší, což jistě zákazníci ocení.

Novum Global nabízí umělou inteligenci i na samoob-
služných pokladnách či ve váhoskenerech. 

Díky umělé inteligenci ušetříte čas i peníze. Nákupní 
a vážící proces je rychlejší, pohodlnější, diskrétnější a zabez-
pečenější. 

Novum Global, a. s. 

 

Novum Global, a.s,
28 Pluku 11, Praha 10

www.novumglobal.eu
+420 267 997 111

DIGI SM 6000 SSP SMART — váhopokladna
s inteligentním rozpoznáváním produktů

Umělá inteligence s kamerou, 
pro rychlou identifikaci
Rozpozná zboží na váze a zobrazí 
správný výběr
Minimalizuje chybovost při výběru
Významně zrychluje vážení
Rozpoznává i v průhledném obalu
Vestavěná LED dioda eliminuje 
zhoršené světelné podmínky

•

•

•
•
•     
•

Benefity:

Integrovaný modul Al s kamerou  
pro rychlé rozpoznání.

Zpracování obrazu pomocí  
Edge computingu.

Samoobslužná váha s minimem úkonů.

Minimalizuje chybný výběr a snižuje ztráty.

Rozpoznání produktů  
i v různých ekologických obalech.

Vestavěná LED dioda zajišťuje optimální detekci 
i za špatných světelných podmínek.

Perfektní team
Kompletní řešení pro  
sbírání,balení a paletizaci

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Průmyslové roboty, CNC stroje  
a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo  
a vyrobeno v Japonsku

Silný partner pro kompletní manipulační proces
Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou nabídku. Nejširší produktová řada v průmyslu umožňuje FANUC 
poskytovat vše, co potřebujete pro zrychlení, zpružnění a zefektivnění Vašich manipulačních procesů. 
Ideální roboty pro sbírání, balení a paletizaci umožňují perfektní synchronizaci a hladký průběh procesů 
od prvního do posledního kroku. Nezáleží, zda je Vaše zboží velké nebo malé, lehké nebo těžké, robustní či 
křehké, vždy máme perfektní řešení pro všechna průmyslová odvětví a aplikace.  WWW.FANUC.CZ
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Nové, přísnější požadavky na čistotu výrobních a skla-
dových provozů v potravinářském průmyslu vstoupi-

ly v  platnost v  září 2022. V  nové verzi 9 mezinárodního 
standardu Světové normy pro bezpečnost potravin (BRC 
Global Standard) se zvyšují hygienické požadavky na čiš-
tění manipulační techniky. Od roku 2023 je budou muset 
dodržovat všichni výrobci, kteří mají zájem na světových  
trzích obstát. Jsou vaše výrobní provozy připraveny?

Povinné čištění průmyslových vozíků

V normě se poprvé počítá s tím, že průmyslové vozíky 
budou muset být před vstupem do výrobních prostor čištěny. 
Konkrétně jsou požadavky specifikovány takto: 

„Mobilní zařízení (např. vysokozdvižné vozíky, paletové 
vozíky, nůžkové zvedáky a  žebříky) používaná v  otevřených 
výrobních prostorách nesmí představovat riziko pro výrobek. 
Pokud se použití mobilního vybavení ve venkovních prostorách 
nelze vyhnout, musí být toto vybavení před vstupem do výrob-
ních prostor vyčištěno a vydezinfikováno.“ 

Bod 4.6.6 v dokumentu „Global Standard Food Safety 
Issue 9 Draft for Industry Consultation (December 2021)“.

Vozíky převážejí i kontaminaci 

Cílem nových norem je minimalizovat míru kontami-
nace při výrobě potravin. Kola i válečky motorových, ruč-
ních paletových a  elektrických vysokozdvižných vozíků 

Jste připraveni na zpřísnění hygienických 
požadavků pro potravinářské provozy?

Kontaminace
nemá šanci
Se systémem Profi lGate® budete na certifi kační audit 
připraveni!

Čisticí a
dezinfekční zóny
pro výrobní provozy

● zvyšují hygienickou úroveň vašeho provozu

● vylepšují ochranu zdraví a bezpečnost

● snižují počet reklamací

● snižují náklady na úklid

● nevyžadují zdroj energie

● mají nosnost až 40 tun

Více na: www.cistyprovoz.cz a tel. 602 244 146

Kontaminace
nemá šanci
Se systémem Profi lGate® budete na certifi kační audit 
připraveni!

Čisticí a
dezinfekční zóny
pro výrobní provozy

● zvyšují hygienickou úroveň vašeho provozu

● vylepšují ochranu zdraví a bezpečnost

● snižují počet reklamací

● snižují náklady na úklid

● nevyžadují zdroj energie

● mají nosnost až 40 tun

Více na: www.cistyprovoz.cz a tel. 602 244 146

www.milcomservis.cz
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: + 420 274 016 140

• Parametry: tuk, bílkoviny, vlhkost, 
kolagen, sůl, popel, sacharidy, 
energie, sodík, vodní aktivita,

• AOAC schválená metoda.

• Parametry: tuk, hmotnost, cizí tělesa
• pro syrové čerstvé nebo mražené maso,
• standardizace šarže s přesností 1 % na 

tuku.

Pro laboratoř
Do výroby

www.milcomservis.cz
VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: + 420 274 016 140

• Parametry: tuk, bílkoviny, vlhkost, 
kolagen, sůl, popel, sacharidy, 
energie, sodík, vodní aktivita,

• AOAC schválená metoda.

• Parametry: tuk, hmotnost, cizí tělesa
• pro syrové čerstvé nebo mražené maso,
• standardizace šarže s přesností 1 % na 

tuku.

Pro laboratoř
Do výroby



50 51
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
6

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

6
/

2
0

2
2

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

Z  praxe: Výroba masných a  lahůdkářských výrobků 
s čistícími zónami ProfilGate®

Společnost VÁHALA a spol. s r. o. má na trhu mas-
ných a lahůdkářských výrobků své pevné místo. Denní pro-
dukce přesahuje 25 tun, v sezonních obdobích i 50 tun. 
Rodinná výrobní firma má tradici již od roku 1933 a stále si 
zakládá na vysoké kvalitě produktů. Svoje masné a lahůd-
kářské produkty dodává nejen na trh v České republice, ale 
i do Německa, Rakouska, Itálie a Maďarska.

Požadavky na čistotu a hygienu potravinářských pro-
vozů se řídí pravidly standardů IFS a BRC. BRC Global 
Standard od září 2022 zvýšil nároky o  povinné čištění 
průmyslových vozíků. Mobilní vybavení musí povinně od 
roku 2023 procházet očistou a dezinfekcí před vstupem 
do výrobních prostor. Nařízení vychází ze zjištění, že kola 
vozíků a podrážky obuvi pracovníků jsou významnými pře-
našeči možné kontaminace potravin. 

Rodinná výrobní firma VÁHALA si kvalitu svých 
produktů hlídá a proaktivně eliminuje potenciální rizika 

ve výrobě. I  přes vyšší počáteční investici si pro čištění 
a dezinfekci provozu mezi balírnou a skladem zvolili čis-
ticí systém ProfilGate®, vyvinutý pro automatické čištění 
kol manipulační techniky i obuvi zaměstnanců bez použití 
energie. Patentovaný systém roštů s kartáčovými lištami je 
schopen dlouhodobě zajistit stálou čistotu a minimalizaci 
kontaminace.

„Inovativní varianta očisty a  dezinfekce s  čistícími 
zónami ProfilGate® nás velmi zaujala. V rámci přístavby 
nové haly pro balení a  skladování výrobků jsme se roz-
hodli investovat do zlepšení systémů čištění provozů. Dez-
infekční zóna je instalována na přechodu z manipulačního 
skladu do čistých prostor s balením produktů. Po přibližně 
půl roce užívání oceňujeme u zóny ProfilGate® efektivní čiš-
tění kol elektrických i ručních vozíků, čímž je zvýšen hygi-
enický standard celé haly s  balicím provozem. Současně 
zůstávají čisté i podlahy ve skladu,“ komentuje svoje zku-
šenosti Bc. Renata Ressel, manažerka kvality VÁHALA 
a spol. s r. o., výroba a prodej masných a lahůdkářských  
výrobků.

významně přispívají k  šíření nečistot a  bakterií z  nečis-
tých do čistých prostor, nejen například při zpracování  
masa.

Každý výrobní provoz má svá specifika. Při plánování 
bezpečného řešení pro přechod z nečistých do čistých prostor 
je třeba zvážit nejen umístění a rozměry budoucího zařízení, 
ale i potřebu mokrého nebo suchého čištění a způsob prová-
dění dezinfekce. 

Rošty s aktivním mechanickým čištěním

Pro mokré i  suché potravinářské provozy jsou 
výhodným řešením čisticí zóny ProfilGate® od německé 
firmy Heute. Byly vyvinuty pro automatické čištění pne-
umatik vozidel a  podrážek obuvi bez nutnosti přívodu 
elektrické energie. Skládají se z pevného nosného roštu, spe-
ciálních kartáčových lišt a nerezového zásobníku (vany). Při 
pohybu vozidel či osob přes čisticí zónu se díky mechanic-
kému napětí rozvibrují kartáčové lišty a aktivně čistí vzorek 
pneumatik či podrážek obuvi. Ve variantě ProfilGate® 
aqua, určené pro čištění mokrým procesem, dochází k na- 

nášení mycího nebo dezinfekčního prostředku vzlínáním 
po kartáčových štětinkách. V  rámci jedné čisticí zóny lze 
kombinovat rošty pro mokré i  suché čištění pro odstra-
nění hrubších nečistot před průjezdem dezinfekční částí, 
a  zajistit tak i  částečné osušení po dezinfekci. V  nabídce 
jsou i speciální sušicí rošty vybavené absorpční tkaninou. 

Se systémem ProfilGate® se z obyčejné rohožky stává 
aktivní čistící plocha. Rošty zachytí až 80 % nečistot již při  
3 otáčkách kol vozidel. 

Odbourání přenosu až 99 % bakterií

Je prokázáno, že při použití vhodné dezinfekce dokáže 
systém ProfilGate® s mokrým čištěním odstranit cca 99 % 
bakterií a přibližně 90 % plísní. Aktivně tak předchází křížové 
kontaminaci a přenosu zárodků. Snižuje také počet rekla-
mací produktů z důvodu znečištění.

Intuitivní a bezbariérový průchod

Systém ProfilGate® se instaluje do podlahy přímo v mís-
tech průjezdu manipulační techniky či průchodu osob. Je 
vhodný do vjezdových vrat výrobních hal i vstupních chodeb. 
Pro zaměstnance je tento způsob čištění výhodný, protože 
nemění jejich zavedený pracovní postup ani nezabírá další 
pracovní čas. Další možností je instalace na povrchu s nájez-
dovými rampami, vhodná především jako dočasné či mobilní 
řešení.

Pro vozidla až do 40 tun

Rošty ProfilGate® jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli 
a navrženy pro dlouhodobé použití pro vozidla až do 40 tun. 
Podle hrubosti jsou vhodné pro malá kolečka, velká kola 
i válečky ručních paletových vozíků. 

Náklady končí instalací

Náklady na provoz systémů ProfilGate® jsou minimální. 
Údržba se podle náročnosti provozu provádí přibližně 1x 
měsíčně a spočívá ve vysátí nečistot ze zásobníku nebo vypuš-
tění dezinfekčního roztoku. Rošty jsou vyrobené ze žárově 
zinkované oceli a v provedení pro potravinářství jsou z nere-
zové oceli, což zajišťuje jejich zdravotní nezávadnost a téměř 

neomezenou životnost. Hrubé i  jemné nečistoty propadá-
vají do zásobníku, a neomezují tak pohyb kartáčových lišt. 
Kartáče mají tedy stálý, efektivní výkon při čištění na rozdíl 
od rohoží, jejichž vlákna se zanášejí a účinnost se snižuje 
již od prvního použití. Kartáčové lišty mají certifikaci FDA 
pro kontakt s potravinami a vynikají vysokou životností cca  
500 000 průjezdů. Není třeba pravidelně vyměňovat součásti 
čisticí zóny ani nakupovat spotřební materiál, takže nevzni-
kají dodatečné náklady s likvidací obalového materiálu ani 
zbytečné emise.

První kontroly hygieny již v únoru 2023

První audity podle BRC verze 9 budou provedeny již 
v únoru 2023. Pro úspěšnou certifikaci je třeba chránit pře-
chody z nečistých do čistých výrobních provozů a zabránit 
křížové kontaminaci. Systém ProfilGate® zaručuje, že čistota 
výroby není ponechána náhodě.

Více o čisticích systémech ProfilGate® na 
 www.cistyprovoz.cz 

DURWEN CZ s. r. o.

 

http://www.cistyprovoz.cz/
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Vysoce automatizovaná kompletní linka 
na zpracování a balení slaniny

Weber wePRESS s automatickým přiváděcím dopravníkem 
jako součást linky na veletrhu IFFA 2022. Vlevo na zařízení 
navazuje skener weSCAN 5000 a nářezový stroj TEXTOR.

Inteligentní kompletní řešení linek z  jednoho zdroje: 
Weber na IFFA 2022 ukázal, jak sofistikované koncep-

ty linek vytvářejí skutečnou přidanou hodnotu pro zákaz-
níky.

Weber je již více než 40 let silným partnerem potravi-
nářského průmyslu. Během této doby si společnost stanovila 
za svůj hlavní úkol vyvíjet inovativní a vysoce výkonná řešení 
pro zpracování a  balení potravinářských výrobků, řešení, 
která vytvářejí a přidávají skutečnou hodnotu pro zákazníky. 
Dnes Weber nabízí širokou škálu produktů, včetně komplet-
ních řešení pro výrobu studených nářezů a balení – od pří-
pravy surového produktu až po hotové, testované primární 
balení. Vše z  jednoho zdroje, hladce integrované a  inteli-
gentně propojené v síti. 

Weber kombinuje výkonné řadové komponenty do ještě 
výkonnějších řešení v kompletních linkách, vše v  jednom. 
Tato systémová řešení mají vždy holistický přístup a jsou při-
způsobena zákazníkům a jejich individuálním požadavkům. 
Na svém stánku na veletrhu IFFA 2022 představil Weber svě-
tovému publiku zpracovatelů potravin dva koncepty linek. 
Oba zaujaly několikanásobně více, pokud jde o  inovace 
a integraci. Weber také sdílel inovativní řešení, která měla 
„světovou premiéru“. Jedním z nich bylo vysoce automatizo-
vané kompletní řešení Weber pro zpracování a balení slaniny.

Optimální příprava pro maximální výtěžnost: 
Weber wePRESS

Tento koncept linky demonstroval novou úroveň inte-
grace a automatizace pro větší efektivitu při výrobě slaniny. 

Efektivita a přesnost jsou nepřekonatelné a kvalita je bez-
konkurenční. To je docíleno mnoha chytrými inovacemi spo-
jenými v této lince, počínaje inovativním formovacím lisem 
Weber wePRESS 5000. 

Vyšší výkon, vyšší výtěžnost, ještě vyšší automatizace, 
nepřetržitá výroba: wePRESS je ideálním rozšířením pro-
duktové řady Weber za účelem ještě dále rozšířit kompe-
tence řešení lídra na trhu a být schopen nabídnout výrobcům 
potravin holistická liniová řešení z jednoho zdroje. Zejména 
produkty, jako je prorostlá slanina z boku, hřbetní slanina, 
sušená šunka, ale i čerstvé maso, lze s wePRESS 5000 dát 
do dokonalé formy. Díky dynamické a plně elektrické tech-
nologii víceosého lisu poháněného servomotorem jsou suro-
viny tvarovány šetrně a v souladu s produktem, ale přesto 
výkonně. 

Rohy a hrany produktu jsou plně tvarované, zatímco 
výška roste kontrolovaným způsobem, dokud není dosa-
ženo příslušných specifikací. Vytváří se tak dokonale tvaro-
vané produkty, které vedou k vynikajícímu výsledku krájení 
v dalším následném kroku. Formovací lis Weber ohromuje 
úžasným výkonem: v závislosti na aplikaci dokáže wePRESS 
5000 tvarovat až 15 výrobků za minutu.

Při vývoji wePRESS věnoval Weber zvláštní pozornost 
energetické účinnosti a udržitelnosti. Z tohoto důvodu Weber 
upustil od hydrauliky a pneumatiky ve prospěch energeticky 
úsporné technologie servopohonu. Vytápění nebo chla-
zení nádrží na zásobování olejem nebo hydraulických čer-
padel elektrickým předehřívačem nebo externím chladicím 
médiem je proto zbytečné, což zákazníkům přináší významné 
úspory energie a tím i nákladů.

Pro dokonalou integraci wePRESS do řady Weber nebo 
TEXTOR vyvinul Weber inteligentní zakládací dopravník, 
který rozvine svůj plný potenciál v kombinaci s nářezovými 
stroji Weber nebo TEXTOR s technologií odděleného pří-
sunu produktu k  noži Vario. Navíc kromě převzetí vytva-
rovaných produktů a jejich předání k následnému skeneru 
nebo nářezovému stroji ve vstupní výšce je zvedací nakládací 
dopravník schopen převzít inteligentní distribuci do stopy 

Weber wePRESS 5000

Fast Set-up
Times

Weber Hygienic
Design

Industrial 
Internet of 

Things
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Zakladač Weber weLOAD 7500 

Hlubokotažný balicí stroj 
Weber wePACK 7000

Celkový pohled na automatickou linku na lisování, krájení a balení různých forem slaniny

1 nebo stopy 2 s dvojnásobným krájením produktů různých 
hmotností nebo délek, jako je právě slanina. Aby se dráha 
naplnila menším počtem porcí, zdvižný nakládací dopravník 
automaticky distribuuje delší nebo těžší produkt do příslušné 
stopy, která má být pokaždé dokončena. Pomocí této samo-
-optimalizační technologie je dosaženo zvýšení výkonu a kva-
lity i snížení počtu zaměstnanců linky. V rámci této řady byl 
na IFFA 2022 poprvé představen také nový Weber Scanner 
weSCAN 5000. Nový weSCAN využívá laserovou techno-
logii, která umožňuje absolutní přesnost skenování při maxi-
mální rychlosti. S mnohem přesnějším měřením je současně 
možný větší výkon a tím i vyšší propustnost za minutu. Vyšší 
výnosy a perfektní výsledky krájení jsou výsledkem tohoto 
technického mistrovského úspěchu – rozhodující výhoda 
zejména u nerovných přírodních produktů, jako je slanina. 
Dokonalá souhra těchto komponentů Weber optimálně při-
pravuje syrový produkt ke zpracování v nejvyšších výkon-
nostních úrovních s maximální výtěžností. 

Jedinečný ve své třídě:  
TEXTOR Slicer TS700

Celosvětově rostoucí ceny surovin vyžadují nejvyšší 
efektivitu při jejich zpracování. Nářezový stroj TEXTOR 
Slicer TS700 krájí produkty jednotlivě, a proto vždy dosáhne 
optimální hmotnosti porce. Toho je dosaženo pomocí dvou-
stopého podávání produktu VarioFeed: neomezená kom-
penzace délky produktu zajišťuje nejvyšší možnou výtěžnost 
– dokonce i u přírodních produktů různých délek, jako je sla-
nina. Výtěžnost lze okamžitě ještě dále zvýšit pomocí tech-
nologie vakuových drapáků, která je nyní k  dispozici pro 
TS700. Výsledkem je snížení koncových kusů („patek“) cen-
ných produktů na minimum, což znamená větší zisk a efek-
tivitu pro zákazníky. Přednosti vybavení, jako je srpovitý nůž 
Weber Durablade Performance, také zajišťují nejlepší kvalitu 
krájení. Nůž v srdci nářezového stroje pochází z vlastního 
vývoje a výroby Weber. Každý nůž Weber Durablade proto 
zahrnuje nejvyšší úroveň know-how od světového lídra na 

trhu nářezových strojů. Přestože nářezový stroj TEXTOR 
TS700 s extrémně kompaktním designem zabírá velmi málo 
místa, dosahuje maximálního výkonu díky velkému prů-
chodu produktu a velmi krátkým dobám doplňování. Díky 
kazetovému systému lze přestavby provádět rychle a  bez 
použití nářadí. Nový princip rychlé výměny držáku produktu 
bez použití nářadí dělá práci ještě ergonomičtější a snadnější 
pro obsluhující personál. 

Další výhoda vyplývá z důmyslného hygienického kon-
ceptu: v nekompromisně otevřeném designu nejsou abso-
lutně žádné dutiny. Tento otevřený design nastavuje nový 
hygienický standard i v rámci vysokých hygienických poža-
davků při zpracování potravin a zajišťuje dobrou dostup-
nost pro čištění, údržbu a seřizovací práce. Zejména silné 
spojení mezi nářezovým strojem a jeho navazujícími kom-
ponenty jasně demonstruje komplexní integraci tohoto lini-
ového řešení. TS700 je schopen nezávisle optimalizovat 
rychlost linky a automaticky zrychlovat následné kompo-
nenty, jako je zakladač, v závislosti na požadavku. S citli-
vými porcemi slaniny je bezpečný transport bez poškození 
a  přesné vkládání každodenní výzvou ve výrobě. Pomocí 
této dokonalé interakce je tedy dosaženo viditelného zvýšení  
kvality.

Specialista na aplikace  
2 na 2 porcí citlivých na přepravu

Pro přepravu a vkládání citlivých porcí slaniny je ide-
ální volbou nový zakladač Weber weLOAD 7500. Hori-
zontální přeprava produktů, dokonalá rychlostní sekvence 
napříč všemi dopravníkovými jednotkami: jako specialista 
pro aplikace 2 na 2 pro porce citlivé na přepravu byl důsledně 
vyvinut právě pro tento úkol a vybaven chytrými funkcemi. 
Inteligentní rozdělování stop v zařízení weLOAD optimálně 
připravuje porce pro další zpracování. Tímto způsobem je 
minimalizováno give-away a maximalizována výtěžnost dob-
rých porcí. Pomocí automatické korekce otáčení je porce 
slaniny přesně vložena do obalu – pro méně manuálních 

zásahů a více hygieny. Prázdné obaly již nejsou v této řadě 
problémem: prázdná místa vytvořená přísunem produktu 
Vario se jednoduše zaplní nezávislými vyrovnávacími doprav-
níky rozdělenými na dvě části. Díky komplexnímu propojení 
se všemi komponenty linky je weLOAD schopen regulovat 
svou rychlost nezávisle na ostatních složkách linky. Doko-
nalá integrace této výkonné linky je zřejmá také v připojení 
zakladače k balicímu stroji: díky chytré mechanické integraci 
je weLOAD podepírán baličkou wePACK. V důsledku toho 
není v oblasti balicího stroje potřeba žádná samostatná pod-
pěrná noha stroje.

Balení bezpečným  
a udržitelným způsobem

Nejvyšší výkon, kvalita a také snadná údržba a servis: 
za poslední tři roky inspiroval hlubokotažný balicí stroj 
Weber wePACK 7000 zákazníky po celém světě. Na IFFA 
2022 se balička představila v dále vyvinuté verzi s mnoha 
novými chytrými detaily. Jeden z  působivých vrcholů se 
odhaluje uvnitř stroje: zdvih nástroje se servopohonem vyvi-
nutý speciálně pro požadavky potravinářského průmyslu. 
Rychlý, silný, přesný: zdvih nástroje vyrobený z nerezové 
oceli nastavuje nové standardy s  obvyklým hygienickým 
designem Weber a  nepřekonanými rychlostmi pro maxi-
mální výkon. Moderní servotechnika je standardem u Weber 
wePACK, čímž se do značné míry obejde bez drahého stla-
čeného vzduchu. S ohledem na výkon přesvědčí také nový 
systém podélného řezání na principu rychlé výměny. Spodní 
nože lze vyměnit za maximálně pět minut a asi jen jednu 
minutu potřebujete pro výměnu hřídele horní čepele – 
žádný jiný krájecí systém na trhu nelze přeměnit tak rychle 
a snadno. Přitom je zaručena vysoká bezpečnost práce díky 
předmontovaným břitům ve výměnné kazetě a také jedno-
duchá a snadná obsluha – i pro minimálně vyškolený per- 
sonál. 

Díky automatickému nastavení ideálního přítlaku se 
zkracují prostoje a časově náročné přestavování je minulostí. 
Řízení umístění porcí je zvláště cenná funkce, která je imple-
mentována díky komplexnímu propojení a integraci kompo-
nentů linky. Pokud porce leží v oblasti sváru obalu, wePACK 
se automaticky zastaví. Kromě toho jsou do nářezového 
stroje a zakladače přenášeny korekční zprávy pro řízení ten-
dence přesnosti plnění v procesu proti proudu. S pomocí této 
technické vyspělosti je výrobní proces průběžně a automa-
ticky optimalizován a šetří se personál linky pro ruční korekce 
v oblasti vkládání.

Témata jako udržitelnost, recyklovatelnost a ochrana 
zdrojů jsou přítomnější a aktuálnější než kdy předtím. Proto 
byl pro tuto linku na IFFA 2022 použit tepelně tvarovatelný 
alternativní obalový materiál na papírové bázi, který nejen 
snižuje poplatky za spotřebu plastů podle vyhlášky o obalech, 
ale zároveň jsou splněny nové požadavky prodejců potravin. 
Aby se nezhoršily ochranné vlastnosti a vlastnosti obalu pro-
dlužující trvanlivost, mohou být obaly formovány bez vakua, 
takže nejsou ovlivněny vlastnosti obalových materiálů na bázi 
vláken. Jako flexibilní a na budoucnost orientovaný koncept 

linek lze wePACK přirozeně také rychle přeměnit na jiné typy 
fólií.

Tuto popisovanou linku doplnil nový seřazovač balíčků 
weSORT 5000 s  integrovaným vytřiďováním prázdných 
a špatných balení. Několik stop lze sloučit do jedné pomocí 
weSORT. Pro snížení plýtvání a zvýšení spolehlivosti procesu 
lze také nastavit až pět různých kritérií pro třídění balených 
výrobků, aby se z procesu vyřadily prázdné balíčky a defino-
vaná špatná balení. U weSORT vyplývají rozhodující výhody 
opět také z integrace: kontrolní prvek weSORT je integrován 
do balicího stroje wePACK, což vede nejen k úspoře nákladů 
tím, že se ušetří další hardware pro kontrolu, ale také umož-
ňuje společné provádění změn programu s baličkou wePACK. 
Výsledkem je zkrácení doby přechodu a také eliminace zdrojů 
chyb při změně programů.

Nekompromisně integrované  
a síťově propojené 

Kromě inovativní a  výkonné technologie přinášejí 
zejména možnosti integrace a  síťového propojení mno-
hostranné výhody a přidanou hodnotu pro potravinářské 
podniky. Ty sahají od zvýšení efektivity, transparentnosti 
a  spolehlivosti procesů až po snížení personálních poža-
davků na lince. Nerušený tok dat přes celou linku umož-
ňuje například cílené sledování porcí pro zvýšení efektivity 
procesu. Obsluhující personál vždy vidí, kde se která porce 
nachází a  v  jakém je stavu. Dále se lze svobodně roz-
hodnout, jak naložit s  porcemi, které mají nesprávnou 
váhu. Veškeré informace, programy a  nastavení lze kdy-
koli a  odkudkoli vyvolat na jednom z  ovládacích panelů. 
Pomocí technologie Weber OneControl je dokonce možné 
řídit celou linku z libovolného obslužného terminálu. Kon-
zistentní a  intuitivní rozhraní HMI také zajišťuje snadné  
ovládání.

Tato inteligentní, vícesměrná komunikace komponentů 
zajišťuje komplexní budoucí spolehlivost linky. Ale to není 
vše: v kombinaci s novými Weber Digital Factory Solutions 
lze opět výrazně zvýšit efektivitu výroby a zajistit komplexní 
transparentnost výrobního procesu. To je skutečná integrace, 
skutečně holistická.

WEBER CZ s. r. o. 
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Mnoho tváří  
čínské kuchyně

Mgr. ONDŘEJ PLAČEK, 
zemědělský diplomat v Pekingu

Tisíce let se vyvíjející čínská kultura zanechala ve světě vý-
razný otisk. Za nejznámější z nehmotného kulturního dě-

dictví Číny, který zná celý svět, se dá označit čínská kuchy-
ně. Pronikla samozřejmě i k nám, Číňan by ale svou domácí 
kuchyni v provedení, s jakým se s ní u nás dá setkat nejčas-
těji, asi nepoznal. Čínská kuchyně je však natolik rozmani-
tá, že si našla své místo napříč různými kulturami, k čemuž 
samozřejmě mnohdy přispěla i  početná čínská diaspora ve 
světě. Na druhou stranu, s  tím, jak se Číňané vydávali do 
světa, měnila se i podoba jejich kuchyně. Zejména Američa-

né mohou být z  autentických čínských jídel zklamaní, pro-
tože mnohé pokrmy, které doma považují za symbol čínské-
ho kulinářského umění, v  samotné Číně zkrátka nenajdou. 
Vznikly díky vynalézavosti imigrantů. Například známé for-
tune cookies neboli koláčky štěstí nemají s Čínou nic společ-
ného. Jejich původ je však možné vystopovat do Japonska. 
Typické pro čínské stolování jsou také kulaté stoly s  otoč-
nou deskou, díky které se mohou všichni stolující pohodlně 
dostat ke všem pokrmům. Ani tento důmyslný vynález však 
nepochází z Číny, vznikl v Americe, i když se díky své prak-
tičnosti již stal běžným vybavením restaurací i v Číně. Spo-
lečné stolování je pro čínskou kulturu charakteristické a svůj 
význam si zachovává do dnešních dní. Budete-li s  Číňany 
chtít vést například obchodní jednání, tou nejdůležitější částí 
bude společné jídlo, při kterém se obě strany vzájemně lépe  
seznámí.

Pro nás je čínská kuchyně všeobjímající pojem popisu-
jící veškerá jídla pocházející z Číny nebo, jak už jsem uvedl 
výše, nabízená v čínských restauracích, ať už je jejich původ 
jakýkoli. V Číně je však jejich členění pestřejší. Díky její roz-
loze, která se dá srovnat s evropskou, a různorodým klima-
tickým podmínkám se v  různých částech země rozvinulo 
pěstování rozdílných plodin, což se promítlo i do pestrosti 
lokálních specialit. 

V posledních desetiletích se v Číně v důsledku rychlého 
ekonomického rozmachu prudce zvedala životní úroveň, což 
vedlo i ke zlepšování kvality a pestrosti stravy. Vidět to lze 
na zvyšující se konzumaci masa. Data OECD ukazují, že se 
čínská spotřeba masa na osobu zvedla z 20,5 kg v roce 1991 
na 45,2 kg v roce 2021. Nejpopulárnější je v Číně maso vep-
řové, dokonce se uvádí, že ročně spotřebuje polovinu jeho 
světové produkce. Není se tedy čemu divit, že tvoří základ 
dlouhé řady čínských pokrmů.

Druh masa Spotřeba na osobu (2021)
Vepřové 23,7 kg
Drůbeží 14 kg
Hovězí a telecí 4,1 kg
Skopové 3,4 kg

Zdroj: OECD

A g r á r n í  d i p l o m a t é
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Pokud chceme Čínu rozdělit na základě stravovacích 
a kulinářských preferencí, můžeme jako dělicí čáru použít 
Dlouhou řeku a všimnout si rozdílů mezi severem a jihem. 
Zatímco jih je bohatý na srážky a vhodný pro pěstování rýže, 
na sušším severu se pěstovala převážně pšenice, z jejíž mouky 
se vyráběly nudle a různé druhy taštiček a knedlíčků. Ačkoli 
je Čína největším světovým producentem brambor, s jejich 
použitím v čínské kuchyni se můžeme setkat pouze v malé 
míře. Čínská vláda vidí ve větší konzumaci brambor cestu ke 
zvýšení potravinového zabezpečení pro 1,4miliardový národ, 
což vedlo ke kampaním, jejichž snahou bylo z brambor udělat 

další ze základních potravin v  Číně. Jejich efekt však byl 
minimální. Obecně se v Číně dle regionů rozpoznává takzva-
ných osm velkých kuchyní – sečuánská, šan-tungská, kan-
tonská, ťiang-suská (obzvláště její varianta – chuaj-jangská 
kuchyně), chu-nanská, če-ťiangská, an-huejská a fu-ťienská. 
Nejužší členění zahrnuje pouze čtyři prvně jmenované, ty se 
zároveň těší největšímu respektu.

Sečuánská kuchyně – klenot čínské kultury

Z našeho pohledu je asi nejvíce lidí obeznámeno právě 
s  kuchyní sečuánskou. Hlavní město provincie Sečuán, 
Čcheng-tu, díky svému kulinářskému umění a tradici jmeno-
valo UNESCO v roce 2010 dokonce jedním z hlavních měst 
gastronomie. Tamější kuchyně je proslulá svou pálivostí, 
za kterou vděčí hojnému používání čili papriček a sečuán-
ského pepře. Ten se v Číně a jihovýchodní Asii používá při 
vaření již po staletí. Nejde o blízkého příbuzného černého 
pepře, ale o plod rostliny žlutodřev. Nejčastěji se zpracovává 
sušením a následným odstraněním semen, při vaření se tedy 
využívá pouze jeho vysušená slupka. Je možné jej nadrtit, ale 
mnohdy se přidává do jídel vcelku. Jeho chuť je velmi speci-
fická, mnohdy označována za citrusovou, a v ústech vzbuzuje 
pocit brnění a znecitlivění. V rozemleté podobě je součástí 
směsi pěti koření nazývané také koření pěti vůní, hojně vyu-
žívaného v jihočínské i vietnamské kuchyni. Je to směs seču-
ánského pepře, badyánu, fenyklu, hřebíčku a mleté skořice. 

Přestože jsou pálivé čili papričky velice úzce spjaty 
s čínskou kuchyní, dostaly se do Číny až v druhé půli šest-
náctého století zřejmě na lodích z Portugalska. Popularitu si 
získaly jako koření zejména u chudších obyvatel, kteří jimi 
nahrazovali dražší sůl nebo právě sečuánský pepř. Zároveň 
jim však konzumace pálivých jídel pomáhala s termoregu-
lací v horkém počasí. Časem se však čili papričky a seču-
ánský pepř začaly doplňovat. Kombinace sečuánského pepře 
a čili papriček je v Číně velmi oblíbená, jde o příchuť, kterou 

můžeme nalézt i u celé řady čínských snacků. Společně se 
jejich chuť v čínštině označuje slovem málà. Důležité ingredi-
ence sečuánské kuchyně představují také šalotka, česnek, fer-
mentované černé sójové boby a zázvor. Za nejznámější pokrm 
z této oblasti se dá označit takzvaný horký kotlík neboli hot 
pot. Přitom to však není tak úplně hotový pokrm, ale způsob 
přípravy a servírování jídla. Objednáte-li si v restauraci horký 
kotlík, postaví před vás kotlík s vývarem obsahujícím směs 
místních koření, zejména čili papriček a sečuánského pepře, 
který se po celou dobu udržuje ve varu. Je poté na vaší volbě, 
jaké další ingredience si do něj budete chtít přidat. Může to 
být maso, zelenina, houby, nudle, knedlíčky a další. Ingre-
dience vložíte do kotlíku a po jejich uvaření je z vývaru opět 
vylovíte, samotný vývar se nekonzumuje. Jak je zřejmé, vývar 
je v autentickém provedení velmi pikantní. Aby si jej mohlo 
vychutnat více lidí, některé restaurace servírují kotlík rozdě-
lený na dvě poloviny, jedna je pálivá, druhá je nepálivá. Pro 
cizince jde o unikátní kulinářský a kulturní zážitek.

Mezi další charakteristické pokrmy Sečuánu se řadí 
světoznámé kuřecí kung-pao, mapo tofu či restované zelené 
lusky.

Šan-tungská kuchyně – pramáti čínských jídel

Název šan-tungské kuchyně je odvozen od místa jejího 
původu, jímž je provincie Šan-tung v severní Číně. Provincií 
protéká Žlutá řeka, kolem které vyrostly základy čínské civi-
lizace, díky čemuž se v očích Číňanů těší téměř posvátné 
úctě. Není divu, že z této oblasti pochází také nejstarší kuli-
nářský systém, ze kterého se vyvinuly další významné čínské 
kuchyně. Na základech šan-tungské kuchyně stojí i kuchyně 
pekingská. Vyhlášená pekingská kachna má mít svůj původ 
taktéž v šan-tungské oblasti. V čínštině se tamější kuchyně 
nazývá zjednodušeně Lu-cchai podle dávného království Lu, 
které se nacházelo na území současného Šan-tungu v době, 
kdy vznikla tamní kulinářská tradice. Byla zde vyvinuta řada 
technik, jejichž používání se rozšířilo po celé Číně a někdy 
i za její hranice. Hojně používaná je zde technika pao stir fry, 
kdy se pánev wok rozpálí na silném ohni, čímž se olej zahřeje 

na velmi vysokou teplotu. Jídlo udělané touto metodou je 
připravené ve velice krátkém čase (pokud nepočítáme dobu 
přípravy), zachová si svou křehkost, chuť a neobsahuje velké 
množství oleje. O čínské kuchyni se dá obecně říci, že nej-
více času zabere příprava. Veškeré ingredience je potřeba 
dopředu nakrájet, protože jejich tepelné zpracování pro-
bíhá rychle. Je úlohou kuchaře, aby jídlo připravil v podobě, 
v  jaké může být přímo konzumováno hůlkami. Podobně 
jako u kantonské kuchyně, šan-tungští kuchaři se snaží zvý-
raznit původní chuť jídla a je pro ně klíčové zvolit správnou 
kombinaci koření. Díky své poloze u moře zdejší kuchyně 
samozřejmě často pracuje s mořskými plody, jako jsou napří-
klad mořské okurky, mušle, olihně a krevety. Již po staletí se 
zde tradičními metodami vyrábí speciální druh octa, který 
někteří místní kvůli jeho komplexní chuti konzumují i samo-
statně.

Kanton – vstupní brána do světa čínské kuchyně

Mluví-li se o  kantonské kuchyni, v  čínštině označo-
vané jako Jüe-cchai, mají se na mysli pokrmy tradiční pro 
oblast jihovýchodní Číny. Za její centrum je považováno 
město Kanton (jinak také Kuang-čou) a typická je i pro blízký 
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Hongkong a Macao. Právě s tímto typem kuchyně je zbytek 
světa velmi dobře obeznámen a není se čemu divit. Kanton 
byl historicky významným přístavem a centrem námořního 
obchodu. Právě odsud také pocházela velká část emigrantů 
směřujících na západ. Ti, kteří se rozhodli v nové domovině 
otevřít restauraci jako zdroj obživy, pochopitelně začali vařit 
jídla, která znali nejlépe. Díky svým častým kontaktům se 
zbytkem světa byla zdejší kuchyně zároveň obohacena o nové 
ingredience. Suroviny používané pro zdejší kuchyni jsou 
velmi pestré, zužitkovávají neobvyklé druhy zvířat a  jejich 
části těl. Příkladem jsou kuřecí pařátky, šneci, hadi a vnitř-
nosti. Právě ze zkušeností s kantonskou kuchyní vyplynuly 
různé nelichotivé stereotypy, které si někteří obecně spo-
jují s Čínou. Díky přímořské poloze Kantonu hrají v tamější 
kuchyni důležitou roli ryby a  další mořské plody. S  těmi 
se však můžete setkat v různých regionech Číny, ačkoli je 
třeba brát v potaz otázku jejich čerstvosti, leží-li oblast hlu-
boko ve vnitrozemí. Jak jsem již zmínil, na jihu Číny před-
stavuje dominantní potravinu rýže a rýžová mouka, která je 
základem mnoha místních specialit, a to v podobě plněných 
knedlíčků, bochánků a závitků kolektivně nazývaných dim 
sum. Dim sum mohou být vařené, napařované, smažené či 
jinak zpracované, mohou být plněné masem, zeleninou či 
něčím sladkým, kreativitě se v tomto případě meze nekladou. 
V Kantonu se tradičně podávaly jako lehké občerstvení spo-
lečně s čajem, nyní se dají objednat ve většině restaurací.

Oproti té sečuánské je kantonská kuchyně střídmější 
v používání koření. Využívá se zde v omezené míře, aby spíše 
posílilo originální chuť použitých surovin, ne aby ji změnilo. 
Zároveň je strava také díky menšímu obsahu oleje a cukru 
dietnější. Přímo v oblasti Kantonu se stravovací preference 
mění sezónně. Místní v létě dávají přednost lehkým jídlům 
a v zimě těm těžším.

Chuaj-jangská kuchyně – poezie na talíři

Chuaj-jangská kuchyně je pouze subkategorií větší 
kuchyně ťiang-suské, ale její věhlas je díky kvalitě pod-
statně větší, čímž si vydobyla místo mezi čtyřmi nejvlivněj-
šími kuchyněmi Číny. Ťiang-su je přímořská provincie na 
jihu země sousedící se Šanghají. Domovem chuaj-jangské 
kuchyně jsou města Chuaj-an, Jang-čou a Čen-ťiang, která 
leží ve zmíněné provincii. Charakteristické pro tuto kuchyni 
jsou svěžest, střídmost, velký důraz na výběr těch nejkvalit-
nějších a nejvhodnějších surovin a pečlivost jejich následné 
přípravy, protože právě to je zdrojem chuti pokrmu. Také 
způsob krájení surovin má velký vliv na finální produkt. 

Tento typ kuchyně zpravidla nebývá pikantní, spíše inklinuje 
ke sladké chuti. Z kolébky této kuchyně také pochází jeden 
ze čtyř nejznámějších čínských octů – čen-ťiangský ocet. Ten 
je pochopitelně i důležitou ingrediencí při přípravě taměj-
ších pokrmů. Jedním z nejznámějších je smažená rýže Jang-
-čou obsahující maso, mořské plody a zeleninu. Ani zde však 
nechybí různé druhy taštiček.

Západní stravování v Číně

Je nezpochybnitelné, že pro Číňany je jejich kuchyně 
jednou z  nejdůležitějších součástí vlastní kultury. Čínští 
turisté přijíždějící do Česka musí mít cestu naplánovanou 
takovým způsobem, aby měli možnost stravovat se v čín-
ských restauracích. Rádi naši českou kuchyni vyzkouší, ale 
dlouhodobé stravování tímto způsobem by jim nevyhovo-
valo. Na druhou stranu čínská společnost bohatne a chce 
si dopřát i zahraniční kuchyni. Bližší je jim samozřejmě ta 
asijská, ať už korejská, japonská, či vietnamská, ale západní 
pokrmy pro ně mají také své kouzlo. Tím nejsou myšleny 
pouze západní restaurace vyšších cenových kategorií, dobře 
se v Číně daří i mezinárodním řetězcům rychlého občers-
tvení, jejichž úspěch dokonce nastartoval rozvoj řetězců 
domácích. KFC bylo v roce 1987 prvním fast foodem, který 
vstoupil na čínský trh, a v minulém roce mělo přes 8500 res- 
taurací v 1700 čínských městech. Restaurace McDonald’s se 
v Číně objevila prvně v roce 1990 a v současnosti zde má 
přes 3500 poboček. Jako mnohé další zahraniční značky 
se vydaly tyto řetězce cestou lokalizace. Jejich produkty 
jsou uzpůsobeny místním chutím a  zvyklostem. I  v  čín-
ském McDonald’s koupíte klasický BigMac, ale kromě toho 
zde naleznete jídla, která jsou specifická pro Čínu. Ve sní-
daňovém menu si můžete například vybrat tradiční čín-
skou rýžovou kaši. Západní restaurace vyšší úrovně Číňani 
vyhledávají nejen kvůli nevšednímu zážitku, ale i  kvůli 
demonstraci sociálního postavení. Dokonce při jednom 
z  nejdůležitějších čínských svátků, kterým jsou Svátky 
středu podzimu, bylo možné vidět italskou restauraci plnou 
čínských hostů, kteří dali přednost západní stravě před tra-
dičnější oslavné večeři v úzkém kruhu rodinném.



A g r á r n í  d i p l o m a t é

Konkrétně nabízíme:
  výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu    výkup zástavového skotu k výkrmu

Máme svoje stálé obchodní partnery a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.
S důvěrou se na nás obraťte!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 
upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

Kamille s. r. o., V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ
Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek, tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104, kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

 Velikost EURO, nebo ISO 
 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  
 Verze jen nohy nebo i ližiny

BIGBOXY  
PEVNÉ

PALETY  
PLASTOVÉ 

 Perfektně stohovatelná 
 Optimalizováno pro automatizovanou logistiku 
 Možnost potisku 
 Atest na styk s potravinami

EURO PŘEPRAVKY 

 Velikost EURO nebo ISO  
 Stohovatelnost zajištěna  
 Jednoduše čistitelné
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MVDr. JOSEF RADOŠ

Nadbytek živočišné výroby a rychlé tempo růstu spotře-
by masa v Československu v druhé polovině minulého 

století a  také nedostatek kapacit fyzicky a  morálně opo-
třebovaného masného závodu v  Táboře vedly k  výstavbě 
nového průmyslového objektu, jehož cílem bylo nahradit 
původní společenstevní jatky, masnou výrobu a  konzer-
várnu.

Masný průmyslový závod 
v Plané nad Lužnicí oslaví v lednu 2023 

své padesátiny

Skupina učňů se stavovským praporem

Autorem projektu byla skupina projektantů z oborové 
projekce Masného průmyslu, vedená Janem Divišem. Gene-
rálním dodavatelem stavby byl závod Vodních staveb v Táboře 
v  čele s  ředitelem Františkem Kratochvílem. Vedoucím 
výstavby za investora, kterým byl Jihočeský průmysl masný, 
byl pověřen Josef Radoš, pozdější ředitel nového závodu. 

Závod s  tehdejším tradičním označením „masokom-
binát“ byl umístěn do průmyslové zóny v Plané nad Luž-
nicí. Výstavba byla zahájena v  červnu roku 1967 a  trvala  
63 měsíců. Zkušební provoz byl zahájen v lednu roku 1973. 
Investiční náklady činily 106 mil. korun (původně plánováno 
pouze 45,1 mil. korun) a z provozních prostředků národního 
podniku bylo investováno ještě dalších 10 mil. korun. 

Nový závod měl charakter kombinátního typu s pro-
pojením jatek, bouráren, masné výroby a  konzervárny. 
Významnou součástí závodu byl samostatný objekt pro 
výrobu náročných druhů polokonzerv určených pro vývoz. 
Výroba v tomto provozu byla zahájena 1. února 1975. Celý 
závod získal jako první ucelený objekt masného průmyslu 
v České republice licenci k vývozu polokonzerv do Spojených 
států a všech druhů mas a výrobků z masa do zemí tehdejšího 
Evropského hospodářského společenství.

ACO. tvoříme budoucnost odvodnění

ACO štěrbinové žlaby

potravinářských provozů

Odvodnění 

A4_potravinarsky zpravodaj 2022.indd   1 10.01.2022   10:05:42
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Výstavba masokombinátu měla původně navazovat na 
síť podobných satelitních závodů, které měly být mimo jiné 
dodavateli výrobků z masa pro zásobování Prahy. Tato úvaha 
později padla a nahradil ji plán na výstavbu dvou samostat-
ných masných závodů – Praha jih a Praha sever, včetně dis-
kutabilních porážkových kapacit. Státní správa trvala ze 
strategických důvodů na dvou závodech se zásobovacími 
oblastmi rozdělených řekou Vltavou. Výstavba jateční fáze 
u obou závodů vycházela z naivního tvrzení, že nejlépe rozdělí 
surovinu potřebnou pro výrobu výsekových mas a masných 
výrobků anatomie těl jatečných zvířat. Jednalo se o  relikt 
plánovaného hospodářství, které počítalo i do budoucna se 
zásobováním jednotlivých oblastí podle plánovaných tržních 
fondů.

Definitivní investiční záměr výstavby Masokombinátu 
Planá nad Lužnicí vycházel z potřeby rozšíření výrobní kapa-
city pro zásobování okresu Tábor a část přilehlých okresů 
Písek, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, jakož i  jižní části 
okresu Benešov ze Středočeského kraje. Stanovená kapacita 
závodu měla krýt zásobování podle perspektivního plánu pro 
144 500 obyvatel. Během příprav výstavby došlo i v tomto pří-
padě k určitým korekcím. Počítalo se např. i s přímými dodáv-
kami zejména masných výrobků do hlavního města. 

Po výstavbě masokombinátu mělo dojít ke zrušení 
následujících táborských provozů: jatky, masná výroba, 
koňská výrobna, učňovská škola a sklad kůží. V Soběslavi pak 
sanitní jatky. Také pronajaté prostory, např. bourány a sklepy 
v národním podniku Mrazírny a balíčkárna na táborském Žiž-
kově náměstí, měly být vypovězeny. Ke zrušení koňské výroby 
však v souvislosti s její věhlasností a popularitou nedošlo.

Základní roční úkoly nového závodu byly v  porovnání 
s původním stavem zhruba čtyřnásobné:
   hovězí porážka –14 230 t živé hmotnosti
   vepřová porážka –15 694 t živé hmotnosti
   telecí porážka – 968 t živé hmotnosti
   bourárna výsekových mas – 4100 t
   masná výroba – 3100 t
   konzervárna – 800 t
   škvařírna a tavírna tuků – 867 t

Pro zajištění plánované výroby byl v úvodním projektu 
stanoven počet pracovníků 349 (starý závod 235), který byl 
pak v  investičním úkolu zvýšen na 365. Nutno připome-
nout, že závod měl vlastní dopravu a údržbu. Z původního 

táborského závodu přešel celý pracovní kolektiv, což bylo pro 
úspěšné zahájení provozu masokombinátu podstatné. Nový 
závod měl k dispozici cca 60 % vyučených řezníků a uzenářů 
z celkového počtu zaměstnanců, což se s ohledem na sou-
časný stav jeví jako sen. Plánovaná produktivita práce v sek-
torových jednotkách na jednoho pracovníka měla dosáhnout 
k oborovému průměru indexu 154, na jednoho dělníka pak 
indexu 141.

Plánovaná kapacita jatek, bouráren a  masné výroby 
byla dosažena již během zkušebního provozu, a to zhruba 
do tří měsíců od zahájení činnosti nového závodu. Bylo to 
umožněno zejména tím, že podnikový ředitel pověřil svého 
výrobně-obchodního náměstka zajištěním předpokladů pro 
nákup jatečných zvířat, přesunů mas v jateční a bourárenské 
úpravě a tržních fondů pro realizaci produkce mimo jiho-
český kraj se značným předstihem. Zároveň bylo rozhod-
nuto, že náměstek bude později jmenován ředitelem nového 
masokombinátu. Po dosažení hrubé stavby závodu byl 
budoucí ředitel pověřen dokončením výstavby a řízením sta-
rého závodu v Táboře, což byl dobrý strategický tah, protože 
ředitel později předával starý závod sám sobě.

Organizační struktura vedení masokombinátu byla v té 
době dosti neobvyklá. Sestávala z  funkce ředitele závodu, 
ekonoma, vedoucího výrobního útvaru (logistika) a vedou-
cího technicko-technologického útvaru. Činnost poslední 
funkce měla za úkol zabraňovat určitým složitostem při 
zavádění nového strojního zařízení nebo nových výrobních 
postupů. Za tento proces včetně výkonových norem zodpo-
vídal vedoucí tohoto útvaru. Toto organizační uspořádání 
bylo umožněno využitím dobře připraveného vedoucího pra-
covníka pro tuto odbornou problematiku. Ředitel závodu pak 
osobně zajišťoval prostřednictvím vedoucích středisek nákup 
základní suroviny a pomocného materiálu, odbyt hotových 
výrobků, personalistiku a řízení útvaru jakosti a hygieny.

První sestava vedení závodu byla následující: 
   ředitel – Josef Radoš
   ekonom – František Ženíšek (pozdější starosta města 

Tábor)
   vedoucí výrobního útvaru – Jan Kanov
   vedoucí technicko-technologického útvaru – Ferdinand 

Hoffmann

Závod byl organizačně rozdělen na samostatně hos-
podařící střediska. Operativní vyhodnocování ekonomiky 
středisek bylo prováděno měsíčně dobře propracovaným sys-
témem tzv. limitních listů. Náklady středisek, které nebyly 
měřitelné, byly rozdělovány na střediska podle pomocných 
kriterií.

Po špatných zkušenostech se zapracováním dělníků 
na již fungujících masokombinátech, kteří do nového pro-
středí přinášeli zpravidla některé nežádoucí návyky zejména 
na úseku hygieny a  technologie, rozhodlo vedení nového 
závodu zapracovat si svoje spolupracovníky samo. Bylo to 
umožněno tím, že členové vedení byli mimo jiné i slušnými 
řemeslníky a měli k dispozici i zkušené mistry ze starého 
táborského závodu.

Pro rozvoz výrobků byl pořízen v dostatečném před-
stihu zahraniční program optimalizace dopravy. Technický 
útvar generálního ředitelství Masného průmyslu vyšel snaze 
vedoucích pracovníků závodu vstříc a přidělil podniku pro 
masokombinát jednotný vozový park sestávající ze čtyř 
druhů vozidel. Všechna vozidla byla opatřena sektorovými 
barvami s velkými logy masokombinátu. Pracovníci zásobo-
vání byli vzorně oblečeni a odlišovali se od ostatních pracov-
níků bílými omyvatelnými klobouky.

Část vepřové porážkové linky o denní kapacitě 600 kusů prasat

Veterinární kontrola kvality a vychlazení vepřových kýt

Vedoucí míchač Stanislav Douda

Vedoucí pracovníci s obřím salámem

Muzeum uzenářských strojů učiliště

Fotbalové mužstvo závodu s trenérem československé repre-
zentace Ježkem

Hokejové mužstvo závodu Průvod řezníků masokombinátu se stavovským praporem
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Ecolab GmbH, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

Důraz byl kladen na činnost samostatného sanitačního 
střediska, které zásadně nesmělo půjčovat své pracovníky 
k plnění jiných než sanitačních úkolů. K vyvrcholení činnosti 
tohoto střediska docházelo při pravidelných prověrkách hygie- 
nické úrovně závodu veterinárními inspektory ze Spojených 
států a Evropského hospodářského společenství.

Jakost hotových výrobků byla řízena a  kontrolována 
oborovým systémem vypracovaným generálním ředitel-
stvím Masného průmyslu. Velká pozornost byla věnována 
smyslovému a laboratornímu hodnocení jakosti jednotlivých 
druhů masných výrobků a konzerv. Hodnotitelská komise 
včetně vedoucích příslušných výrobních středisek se schá-
zela pravidelně ráno v  laboratoři a  každý člen vypracoval 
jednoduchý protokol o svém hodnocení. Vedoucí středisek 
pak byli povinni přenést poznatky získané při hodnocení 
na odpovědné pracovníky. Výrobky určené k pravidelnému 
hodnocení předkládala hodnotitelům včetně svých poznatků 
vedoucí útvaru jakosti Ing. Zdena Peterová. 

S čistým svědomím a se znalostí problematiky mohu 
doložit, že současná globální jakost masných výrobků zda-
leka neodpovídá jakosti výrobků vyráběných v  minulosti 
podle závazných státních, oborových a podnikových norem 
s přesně stanovenou technologií výroby, včetně podílu jed-
notlivých druhů základních surovin a  pomocných mate-
riálů. Zakladatelem těchto norem byl významný technolog 
Jaroslav Bezděk, který při jejich tvorbě vycházel z prvore-
publikových receptur předních českých výrobců. Přesto se 
však i v tomto minulém období vyskytovaly závady v jakosti 
masných výrobků, které však vyplývaly převážně ze snížené 
jakosti dlouhodobě skladovaných solených mas při nedo-
statku mrazírenských kapacit. Tento nepříznivý stav se pro-
jevoval u  uzenářských výrobků zvýšenou slaností a  chutí 
„po stařině“. Dlouhodobé skladování masa bylo organizo-
váno státem prostřednictvím Federálních hmotných rezerv 
a Ústředních skladů masného průmyslu. Mělo tak vyrovnat 
mimo jiné i nepravidelnou produkci jatečných zvířat země-
dělskými producenty. Obměna zejména solených mas zda-
leka neodpovídala objemům výroby masných výrobků, 
a proto docházelo k technologickému stárnutí těchto zásob. 
Závazná výrobní pravidla byla bez adekvátní náhrady zru-
šena v roce 1993. 

Současné neodborné a spíše deklarativní podněty na 
zvýšení jakosti výrobků z  masa prostřednictvím finanční 
podpory ze státních prostředků nemají na celkovou jakost 
prakticky žádný vliv. Např. značka Klasa s vysokou roční 

podporou cca 150 mil. korun se prezentuje jen přiblížením 
se zanedbatelného množství výrobků k  průměrné jakosti 
podle bývalých českých norem jakosti. Také tzv. České 
cechovní normy, jako produkt Potravinářské komory, jsou 
spíše dokladem neznalosti potravinářské historie. Začlenění 
produktů zemědělské rostlinné výroby do kategorie cechů je 
sice velmi úsměvné, ale naše zemědělství ve své organizaci 
nikdy cechy nemělo. A tak máme mnoho rostlinných výrobků 
ověnčených legračními názvy, jako např. modrý mák vyro-
bený podle ČCN.

Současně vyráběným uzenářským výrobkům chybí 
zejména typická vůně a chuť, drobným na ohřívání pak nedo-
statek charakteristické lahodné šťávy. Je proto nutné reha-
bilitovat uzenářský kouř jako přírodní produkt a pracovat 
na zvýšení jeho kvality a čistoty. Je nezbytné se také zabývat 
revizí používání problematických plastových (polymerních) 
uzenářských obalů, které sice zabraňují vzniku přirozených 
technologických ztrát, ale o nichž je známo, že při tepelné 
úpravě z nich přecházejí zejména do tukové složky výrobků 
nízkomolekulární látky, jako jsou např. antioxidanty, plas-
tifikátory a změkčovadla. Tomuto zdravotnímu riziku lze do 
budoucna předejít vývojem a výrobou uzenářských obalů na 
bázi přírodních surovin, jako je kolagen, dřevo a bavlna.

Dobrým pomocníkem při získávání mladých pracov-
níků do nového závodu byla rozsáhlá sportovní aktivita. 
Závod vlastnil jezdecké koně, měl úspěšné fotbalové i hoke-
jové mužstvo. (Hokejisté jezdili k zápasům i do Německa.) 
Pěstovala se lehká atletika, zápas, odbíjená, veslování i jiné 
sporty. Řada oborových turnajů se z tohoto důvodu pořádala 
v Plané nad Lužnicí. Celou novodobou historii řeznicko-uze-
nářského řemesla na Táborsku doprovázel stavovský sport – 
řecko-římský zápas a zápas ve volném stylu. Řada zápasníků 
dosáhla i vysoké mezinárodní úrovně. 

Také společenské akce pořádané vedením masokom-
binátu, jako např. plesy, sportovní utkání a různé soutěže, 
byly velmi oblíbené a hojně navštěvované. O činnosti maso-
kombinátu natočil známý český kameraman Stanislav Milota 
film s názvem „Dvacet minut v masokombinátu“. Není bez 
zajímavosti, že tento autor nesměl v tehdejším období poli-
tické diskriminace působit v kulturní oblasti. Vedení závodu 
mu pro tento účel zajistilo kameru od krajského televizního 
redaktora sídlícího v Táboře.

Dne 1. září 1984 bylo zahájeno vyučování v nově vybudo-
vaném Středním odborném učilišti potravinářském v Táboře, 
které bylo součástí Masokombinátu Planá nad Lužnicí až do 
23. června 1991, kdy učiliště přešlo delimitací pod Minister-
stvo zemědělství ČR. Po dalším převodu na krajského zřizo-
vatele došlo z důvodu chybného řízení vzdělávacího procesu 
státem k nedostatku učňů a k jeho uzavření. Kapacita učeben, 
internátu a samostatné bourárny v masokombinátu odpoví-
dala 280 místům pro chlapce i děvčata. 

Žáci učiliště používali k rekreaci a lyžařskému výcviku 
chatu masokombinátu v  šumavské obci Kvilda. Pro další 
sportovní a  kulturní aktivity, jako byly např. letní tábory 
a zájezdy na různá sportovní utkání, měli k dispozici autobus 
závodu. Významnou aktivitou přesahující povinnosti uči-
liště bylo založení dvoudenní vědomostní a pracovní soutěže 
o „Řeznickou sekyru“, které se účastnila družstva řady čes-
kých škol masného oboru.

Po zrušení Jihočeského průmyslu masného v roce 1990 
se masokombinát osamostatnil a na převzaté majetkové pod-
statě fungoval až do privatizace v roce 1993. V současnosti je 
závod součástí Kosteleckých uzenin a. s. holdingu Agrofert. 
Výrobní činnost závodu doznala značné specializace a pod-
statného zvýšení produkce výrobků z masa. 



Část hovězí bourárny

www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz

Už 30 let dodáváme software úspěšným výrobním podnikům. 
Jsme v tom s vámi.

30
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Krabičky, 
problematický 

trend 
ve stravování

Ing. IVAN JEMELKA

Restauratérům utíkají peníze do krabiček. Jednak do 
těch, které rozvážejí specializované služby, jako na-

příklad Dáme jídlo, a pak do těch, v nichž si lidé nosí obě-
dy do práce z domova sami. Čím hlouběji do kapsy, tím 
častěji. 

Jídlo z domova nebo dovezené  
je prý lepší

Pandemie covid-19, respektive opatření proti šíření 
této virové choroby a  v  důsledku toho zavřené restau-
race ovlivnily stravovací návyky lidí skoro po celém světě 
– i u nás. Když se po ústupu infekce pohostinská zařízení 
znovu otevřela, ne všichni, kteří je původně navštěvovali, 
se do nich vrátili. Platí to zejména pro čas obědů. Potvrdil 
to průzkum Českého gastronomického institutu, jehož 
výsledky letos v  červenci představil jeho místopředseda 
Luboš Kastner. Podle této sondy do stravovacích zvyklostí 
Čechů v produktivním věku jich denně v práci obědvají dvě 
třetiny. Jen jeden z deseti z nich během týdne mimo domov 
neobědvá. Ovšem jídlo připravené doma do krabičky, jak se 
to lidé naučili v době nouzového stavu, díky růstu životních 
nákladů, zůstává populární i dnes. Kolik se dá ušetřit na 
„home made“ obědě, demonstrovala například TV Nova. 
Její reportérka si v zaměstnanecké kantýně koupila do sva-
činového boxu těstoviny se špenátem a  kousky lososa za  
145 korun. Stejný pokrm připravený v odpovídajícím množ-
ství z těch surovin zakoupených v obchodě ji stál 31 korun.

Kromě toho, díky reklamním kampaním rozvážko-
vých firem, hlavně mladší strávníci a ženy věří, že pokrm 
připravený do krabičky doma nebo v provozovně specializo-
vaného servisu má lepší nutriční parametry než jídla v běž-
ných restauracích. Fakt, že krabičky s jídlem, které si lidé nosí 
z domova nebo nechají do práce dovézt, jsou stále oblíbe-
nější, potvrdila i letošní analýza údajů o provedených trans-
akcích z platebních karet eStravenka. 

Korporáty staví kuchyňky a krabičkám se daří

Jídelní zóny na pracovištích, kam předem objednané 
obědy dovážely ve zvláštních obalech specializované služby, 
se rozšířily již v  čase protiepidemických opatření. Velmi 
často rovněž tohoto servisu využívali zaměstnanci na home 
office. S návratem zpět do kanceláří si své nové stravovací 
návyky „přinesli s sebou“ a zaměstnavatelé je vesměs akcep-
tovali. Navíc, rozvozové služby se prostřednictvím marke-
tingu a reklamy usilovně snaží, aby se na tom nic nezměnilo, 
a proto se obědovým krabičkám v současné době daří.

„Za změnou je kombinace různých důvodů. Během covidu 
lidé na obědy chodit nemohli, navíc si začali víc osvojovat prin-
cipy zdravého stravování. A v současnosti se přidal vliv silné 
inflace, kdy ceny obědů v restauracích poměrně hodně rostou,“ 
hádal například obchodní ředitel personální společnosti 
Předvýběr.cz Kamil Bareš. Dodejme, že „principy zdravého 
stravování“ tvoří jádro propagace rozvážených pokrmů. A je 
to propagace velmi úspěšná. 

Podle společnosti, která se zabývá rozvozem jídel Dáme 
jídlo, objem peněz, které jdou přes tyto služby, letos vrostl 
o  46 procent. Průměrná útrata za využití tohoto servisu 
dosahuje okolo 350 korun, protože jídla si často objednává 
několik zaměstnanců společně. 

Během pandemie počet položek v  hromadné objed-
návce u rozvážky stoupl o 10 až 15 procent. Po rozvolnění 
protiepidemických opatření pak zůstal na stejné úrovni jako 
během lockdownů.

„Pozitivním dopadem je výrazné zkvalitnění rozváženého 
jídla (pozn. autora: jak jinak, že?). Zatímco v minulosti se 
dovoz jídla týkal především pizzy a obecně fastfoodové stravy, 
v posledních měsících začaly jídlo s sebou nabízet i špičkové 
restaurace, které si zakládají na kvalitě a čerstvosti surovin,“ 
nechal se slyšet Stéphane Nicoletti, generální ředitel spo-
lečnosti Up Česká republika, která se specializuje na péči 
o zaměstnance. Jak ještě poznamenal, zvýšila se nabídka, 
zlepšily obalové a přepravní materiály, zvýšilo se množství 
rozvozových firem i konkurence mezi nimi. „To vše přispívá 
k tomu, že se standard rozvážené stravy zvýšil a že je o něj větší 
zájem,“ jásal Nicoletti. 

Jistě, jídlo, které vám odněkud jasnozřivě přivezou 
v krabičce, je přesně to, co vaše tělo potřebuje…

Nestíháte? Vsaďte na krabičky!

Názorným příkladem přesvědčování veřejnosti o výho-
dách „krabičkových jídel“ může být text v gastronomickém 
titulu apetitonline.cz.

Rádi byste si v práci dali něco dobrého ke svačině či 
obědu, ale nestíháte, a tak sáhnete po sušence nebo zaběh-
nete do fastfoodu pro něco rychlého? Pak se není čemu divit, 
že jdou kila plíživě nahoru.

Nespoléhejte se na to, že něco k jídlu seženete během 
dne. Připravte si večer předem jídlo do skleničky nebo kra-
bičky. Budete mít domácí stravu a ušetříte čas i peníze.

Pokud se naučíte připravovat si do práce krabičkové 
obědy, můžete se těšit na několik výhod. Nejen že se vyhnete 
čekání v restauraci a ušetříte peníze, ale budete přesně vědět, 
z jakých surovin se váš oběd skládá, budete mít pod kontrolou 
i velikost porce a oběd si přizpůsobíte tomu, co máte rádi a na 
co máte chuť. 

Je asi třeba ještě doplnit, že formou reklamy na téže 
stránce vám pak některá rozvozová firma sdělí, že přesně 
tohle se vším pohodlím a v „super“ kvalitě udělá za vás. 

Třeba takto: Nechte se inspirovat našimi tipy a  při-
pravte si zdravý a chutný oběd do krabičky. Určitě znáte kla-
sické krabičkové stravování, kdy vám jednou denně kurýr 
přiveze jídlo na celý den. Jenže paleo krabičky nejsou jako 
každá jiná krabičková dieta. Jak už bylo řečeno, cílem není 
zhubnout, ale naučit se jíst správně a dlouhodobě si udržet 
zdravé stravování, které povede k vyšší kvalitě života. Cílem 
paleo krabiček je: 1. zlepšení zdravotního stavu; 2. zbavení se 
špatných stravovacích návyků, jako je přejídání a hladovění;  
3. omezení průmyslově zpracovaných jídel; 4. zvýšení sebe-
důvěry, životní energie a spokojenosti. A tak dále.

Restauracím se propadají tržby

Pokles příjmů v době oběda samozřejmě restauratéři 
už zaznamenali. Jídla na poledním menu sice ve srovnání 
s minutkovou kuchyní podražily méně, ale úbytek hostů je 
přesto významný. „Vidíme velký propad počtu transakcí i sou-
visející propad tržeb. Pozorujeme také velké poklesy v ponděl-
ních a úterních tržbách, naopak na konci týdne si lidé více 
dopřejí,“ uvedl již zmíněný Luboš Kastner z Českého gastro-
nomického institutu.

S poklesem tržeb v úvodu týdne možná souvisí snaha 
lépe zužitkovat nevyužité jídlo z víkendu. Řada zaměstnanců 
si nejspíš v pondělí a v úterý nosí pravidelně do práce kra-
bičku s tím, co jeho rodina v sobotu a v neděli nesnědla.

Příčiny, kvůli nimž se nechodí do restaurací tolik jako 
před pandemií, jsme již zmínili. Kromě toho lidé více pracují 
z domova a někteří se dokonce naučili i z nouze vařit. 

„Za zmínku také stojí skutečnost, že restaurace zdražují 
pozvolna a často i s určitým zpožděním. V posledních měsících 
řada z nich zdražila o deset až dvacet procent a zdražování 
bude pokračovat,“ zaspekulovala si Jana Kohoutová, mluvčí 
společnosti SaltPay, která vytváří restaurační systém Sto-
ryous. Patrně tím myslela, že hosté odpadají postupně, pro-
tože zvýšení cen jim přece jen jednou dojde, ačkoli majitelé 

gastropodniků možná očekávají opak, jako s tou žábou, která 
se bez odporu uvaří ve zvolna ohřívané vodě.

I krabičky jsou nakonec drahé

Ne dosti na tom, že lze ušetřit na jídle do krabičky. Lidé 
už nechtějí zbytečně platit ani za samotné obaly. Takže při-
jdou do restaurace a žádají, aby jim vybraný pokrm prodali 
do jejich vlastní přinesené nádoby. Ale to je pochopitelně 
problém, protože i na krabičce se dá něco vydělat, a tak byla 
povolána na pomoc jinak v gastronomii nepříliš oblíbená 
hygiena.

V tiskové zprávě společnosti dTest, zabývající se tímto 
problémem, se uvádí, že hygienické požadavky na provoz 
stravovacích zařízení příliš neumožňují přijímat do kuchyně 
donesené nádoby zákazníků. V takových případech by prý 
museli v příslušném podniku zajistit nejen jejich vymytí, ale 
také zajistit dezinfekci prostor, ve kterých se krabičky na jídlo 
nacházely, tedy hlavně kuchyni.

Podnik, který by přijímal krabičky zákazníků bez řád-
ného dodržení hygienických pravidel, by mohl podle dTestu 
způsobit zdravotní závadnost vydávaných pokrmů a kromě 
toho by riskoval i trest za přestupek. Jako řešení navrhuje 
dTest zálohované krabičky, ale upozorňuje, že v  takovém 
případě by bylo nutné zajistit oddělené vymytí přijatých 
zálohovaných obalů od kuchyňského provozu a pracovník, 
který by dával jídlo do krabiček, by musel nejdříve projít dez-
infekcí.

Jsou země, kde předat zákazníkům jejich nesnědené 
jídlo s sebou v jednorázových obalech ukládá zákon. Platí to 
například od července 2021 ve Francii a od ledna 2023 by to 
tak mělo být i ve Španělsku.

Plastovým krabičkám zvoní umíráček

Celá věc se ještě poněkud komplikuje kvůli ochraně 
životního prostředí. Nově podepsaný zákon zakazuje v EU 
výrobu a prodej jednorázových plastových příborů, talířů, 
brček i krabiček na jídla. Výrobci nyní mají dva roky na to, aby 
definitivně přešli na ekologičtější, ale, jak se dá předpokládat, 
nákladnější alternativy. Přirozeně, že krabičky z dražších, 
ekologicky nezávadných materiálů se promítnou do cen 
prodávaných jídel. V České republice se ročně spotřebuje 
kolem 50 milionů plastových obalů na jídla z  rychlého 
a rozvážkového občerstvení. Obvyklou náhradou by mohl být 
například papír, jenže papírenské firmy nemají dostatečné 
výrobní kapacity.

Takže ke slovu se opět dostávají zálohované obaly 
a mnohé restaurace, kavárny i benzinové pumpy skutečně 
už do svého sortimentu zařadily zatím alespoň opakovaně 
využitelné skleněné, silikonové či keramické termo kelímky 
a hrnky. Jak se vypořádaly s hygienickými předpisy, o tom 
není nikde zmínka.

Výrobci zase zvažují používání silnějších papírových, 
kompostovatelných obalů, které jsou uvnitř potaženy kuku-
řičnou fólií. Potíží jsou ovšem opravdu náklady. Zatímco cena 
jednoho plastového kelímku se pohybuje kolem 90 haléřů, 
u kompostovatelného to může být od dvou do pěti korun. 

Možná si tedy brzy budeme kupovat jídla z restaurací ve 
vratných obalech jako dneska nápoje v obchodech. Na jed-
norázové krabičky nebo na ty z domova donesené si už pak 
sotva někdo vzpomene. Ostatně se džbánem pro pivo už také 
nikdo moc nechodí. 
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Etapa beskydská
LADISLAV STEINHAUSER

Z Ostravy míří historická slezsko-moravská hranice více-
méně proti proudu řeky Ostravice až do přehrady Šance 

a dále jako Černá Ostravice k Bílému Kříži pod vrcholem bes-
kydského kopce Súľov na rozvodí Odra-Dunaj. Celkem okolo 
sedmdesáti kilometrů. V Ostravě až legračně historická hra-
nice prokličkuje Vítkovickými železárnami dokonce napříč 
některými budovami a  hurá dále na jih přes Kunčice, Vra-
timov, Paskov až do Frýdku-Místku, kde ostravský výběžek 
Moravy, který byl i jen čtyři kilometry široký, konečně nabí-
rá na síle. Zde řeka od sebe oddělovala moravský Místek od 
slezského Frýdku. Obě města byla spojena až za nacistické 
okupace v  roce 1943 jako Friedek a  po poválečných disku-
zích rozhodlo ministerstvo vnitra o  názvu města Frýdek-
-Místek v roce 1955. Město má dodnes dvě historická centra. 
Frýdku  se přezdívalo  slezské Lurdy  a  patřil k  nejznáměj-
ším poutním místům ve Slezsku. Velkolepý kostel povýšený 
Janem Pavlem II. na baziliku Navštívení Panny Marie se 
dvěma věžemi stojí na mírném návrší a  legendami je opře-
dená metrová socha Panny Marie Frýdecké, která zbavova-
la poutníky trápení a  neduhů. Necítil jsem ten den žádné, 
což mě dost překvapilo. Že by? Nedaleko baziliky a náměs-
tí se tyčí Svatojánská věž farního kostela Jana Křtitele, od-
kud je nádherný výhled na město. Vyšlapal jsem uváděných  
211 schodů jako mladík a nahoře dýchal jak v posledním ta-

žení. Chlapi s věkem rozum tratí. Rozhlédnout, vyfotit, dole 
převléct na hřbetu propocené tričko a  hurá bez šlápnutí 
z kopce do Místku. Ten nemá náměstí Zámecké, ale Svobo-
dy, jistě aby ve stínu shora shlížejících Frýdečáků zdůraznil 
svoji historii. Přehlédnout jistě nelze kostel svatého Jakuba 
Většího, ani reprezentativní radnici přebudovanou na zá-
kladní uměleckou školu, ale v Místku je ojedinělý památník, 
žulový blok s  českým lvem a  textem: „Zde kladl se zbraní 
v ruce 8. pěší pluk Slezský dne 14. března 1939 odpor němec-
kým okupantům.“ Chybí v  něm detail „jako jediný“. Byl to 
opravdu jediný vojenský odpor proti vojákům wehrmachtu, 
kteří vstoupili do pomnichovského Česko-Slovenska. Krátká 
přestřelka se do historie zapsala jako bitva o Czajankovu ka-
sárnu. Němci spěchali, aby zabránili možným akcím armá-
dy Polska, které si dělalo nároky na zbývající část Těšínského 
Slezska, a proto most do Místku překročili již 14. března ve-
čer. Po půlhodinovém boji se spojil kapitán Karel Pavlík s ve-
litelstvím, které mu dalo rozkaz ke kapitulaci, a ve tři hodiny 
ráno dostala armáda rozkaz prezidenta republiky Emila Há-
chy tlumočený rozhlasem generálem Syrovým: „Armáda ne-
smí klást nejmenší odpor!“ 

Posadil jsem se kousek od pomníku a pátral v mobilu 
po zajímavostech kraje. Liška Bystrouška, Hukvaldy a slavný 
rodák Leoš Janáček. Podívat se na sochu lišky v oboře, kde se 
skladatel inspiroval ke světoznámé opeře, a doplnit si obraz 

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

Beskydy

Náměstí Frýdek
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Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide.

Na baziliku povýšil kostel ve Frýdku papež Jan Pavel II. v roce 
1999.

s Těsnohlídkovou Bystrouškou z Bílovic nad Svitavou? Vše se 
stihnout nedá. Kousek za nádražím se do Ostravice vlévá řeka 
Morávka a podél ní vede cyklostezka do nedalekých Nošovic, 
přímo k pivovaru. Sladká chuť medového snacku Marlenka 
už byla ta tam a hořká prohlídka nejen lákala, ale i zlákala. 
Stála za to. Vždyť se jedná o jeden z největších českých pivo-
varů a osvěžit si technologii není nikdy na škodu. Osmnáct 
mi už kdysi bylo, a tak jsem dostal na závěr dvě malá. Kdepak 
ve sklepě! Na věži a s vyhlídkou na Beskydy. Jó, kde se pivo 
vaří, tam se dobře daří. Páni, jakou já měl pak chuť na krajíc 
čerstvého chleba a pár plátků voňavé slaniny. Polknul jsem 
naprázdno. Naproti pivovaru stojí obrovská fabrika. Hyundai 
na ulici Hyundai. Bylo úterý, exkurze se konaly a jedno místo 
se nějakým zázrakem našlo. „Příště se musíte objednat elektro-
nicky,“ usmívala se slečna za pultem. Asi se jí líbilo moje cyk-
listické tričko a uměla anglicky, jinak si to vysvětlit nedovedu. 
„Never underestimate an old man with bicycle“. Kýval jsem 
hlavou jako kůň a pozoroval její prsty ťukající do klávesnice. 
Fešanda to možná ví: „Nikdy nepodceňuj starého muže.“ 
Lístek jsem dostal a na oplátku se zaculil, jak jen to pod vrás-
kami šlo. Fabrika, či science fiction? Je fantastické, jak málo 
je zde ruční práce, jak bezvadně vše funguje a do sebe zapadá. 
Tik tak, tik tak. Seřízené hodinky. Bratři Čapci by koukali. 
Karel vymyslel labora (labor znamená latinsky práce), Josef 
asi od středověké roboty robota. Ten zněl lépe a na světě byla 
hra R.U.R., dnes už překlopená do R.R. (robotické reality). 

Mezi auty osamělé kolo bylo, kde jsem je nechal, nasedl jsem 
a přes Bašku se zase vrátil na hranici. U Frýdlantu nad Ostra-
vicí byla moravsko-slezská hranice původně určená hře-
benem hory Ondřejník, a Frýdlant tak ležel na slezské straně. 
Na řeku Ostravici nechal hranici přenést Přemysl Otakar II. 
v roce 1256, vládl totiž oběma stranám. Frýdlant se tak ocitl 
na moravské straně. Přes řeku stál od sedmnáctého století 
dřevěný Harcovský most. Přecházeli přes něj kopáči železné 
rudy nazývaní harceři a vozila se přes něj z Malenovic ruda 
do frýdlantské arcibiskupské železárny. Dnes je samozřejmě 
most nový a betonový. 

Zelená masa Moravskoslezských Beskyd se přede mnou 
stále více přibližovala a zvedala. Ještě projet Čeladnou a… 

Jenže když jsem uviděl hotel Miura, vzpomněl jsem si na 
ten špek. Co už takhle neblbnout a najíst se nejen řádně, ale 
i pořádně? Zvládnout to se zdejším excelentním kuchařem 
je nejen hračka, ale i pastva a pohlazení pro všechny vjemy. 
Michal Göth je v gastronomii pojem, je to Brňák a nepo-
zdravit ho bych pokládal za neslušnost. Kdo tedy mohl za to, 
že jsem zde zakufroval? Michal! Po jídle mi bylo natolik blaze, 
že na mne přišla lenora. A tak jsem zůstal v Miuře do druhého 
dne. Že je to hotel šitý pro golfisty? Kdepak, i pro cyklisty! 
Vůbec jsem zde v tričku nevyčuhoval. Válel jsem se u bazénu, 
vyhříval se v  sauně a  whirlpoolu, večer zase debužíroval 
v restauraci, o které se říká, že je dalším pokladem v Čeladné. 
Vy jste o tom hlavním neslyšeli? Vůbec nevíte, že je zde zako-
paný poklad? Já také ne. Ale ve Frýdlantě a okolí se o tom 
dobře ví. Najít ho prý ale má svůj háček. Musíte být narozeni 
na bílou neděli a umět to s virgulemi. Jsem tedy mimo hru, 
ale vy to zkusit můžete. Kope se o pašijích, kde virgule ukáže, 
ale pozor na trpaslíka! Bude se ptát, kdy tudy projel kočár 

Návštěva u Marlenky

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

Pohled z Lysé hory

Emil Zátopek by letos oslavil sto let.

tažený čtyřspřežím! Rozhodně se mu nesmějete! Ubezpečte 
ho, že to není dlouho a že kočár dohoní. Jinak dopadnete jako 
tkalci z Čeladné, kteří už už měli poklad vykopaný. A jak to 
pak dopadlo? Byli na trpaslíka neuctiví, a ten fouknul, větrem 
díru zasypal a oba kopáče odvanul – jednoho na Ondřejník, 
druhého na Smrk. Ráno se to po výborné snídani šlapalo! 
Jako bych měl sílu býka slavného sevillského chovu Miura, 
který právě vběhl do arény, a kola jsem roztočil málem jako 
úžasný sporťák Lamborghini Miura ze sedmdesátých let. 
Pravda, hodně, hodně pomaleji, ale s chutí.

Úkol dne zněl: pokořit Lysou horu (za protektorátu 
naši nejvyšší horu) a zařadit se mezi borce Lysohorce. Už 
ale vyškolený dobýváním Králického Sněžníku (ten je pouze 
o sto metrů vyšší) jsem stu-
doval lépe mapy a raději se 
ptal. Nejkratší je to po čer-
vené, háček je ale v  tom, 
že už na mapě si to hrne 
napříč vrstevnicemi a  její 
název Lysohorský bes-
tiář se mi nelíbil už vůbec. 
Pěší náročnost těžká, našel 
jsem poznámku! Chy-
bovat je lidské, opakovat 
chyby hloupé. Zamířil 
jsem raději lesní cestou 
kolem Ostré hory, a  když 
jsem potkal lesníka, zeptal 
se, jestli jedu dobře. „Na 
Lysou jen nahoru,“ smál 
se. „Až pojedete dolů, tak 
jste tam už byl,“ kýval vou-
satou bradou. Na všech 
křižovatkách cest jsem 
tak měl jasno – nahoru, 
až na Albínově náměstí (je 
to jen rozježděná placka 
jako skládka dřeva) jsem 
zaváhal, obě vedly nahoru. 
Každá cesta někam vede, 
ta moje po kilometru na 
místo, kde se obracely 
i  traktory. Obrátil jsem se 
také, nabral na křižovatce 
v  pořadí dvojku a  rval se 

Bílý kříž

s kopcem dál a dál. Přece se nebudu ptát paní GPS! Když 
jsem po hodině narazil na silnici, ulevilo se mi a těch zbý-
vajících pět set a něco výškových metrů došlápl v relativní 
pohodě, pravda, mokrý jako myš. Když jsem po chvíli zjistil, 
že už vnitřně netopím a že je pěkná kosa, hledal jsem útočiště. 
O Lysé hoře se píše, že je jedním z nejchladnějších, nejdešti-
vějších a největrnějších míst v České republice. Souhlasím. 
Takže rychle někam zapadnout! Naši předkové turisté dobře 
věděli, proč nahoře postavili útulnu. Ta první byla Albrechta 
Habsburského, tedy německá a klub českých turistů odpo-
věděl svojí Bezručovou. Paradox! Vladimír Vašek (Bezruč 
byl pseudonym) přesto, že byl odpůrcem slezské sociální 
a  národnostní nerovnováhy, prý účast na jejím otevření 
odmítl. A co víc, navštívil tu německou. Po válce byly obě 
chaty zestátněny, německá se stala Slezskou a  obě byly 
vedeny péčí řádného hospodáře k soutěži socialistické. Pán 
Beskyd Radegast se však na uhasínající slávu útulen dívat 
nemohl a seslal Peruna, boha bouře, hromu a blesku, aby 
udělal pořádek, a ten obě chaty vypálil, prvně Slezskou a za 
šest let i Bezručovu. Nyní stojí nahoře na hoře obě chaty nové, 
jedna Bezručova a druhá Emil Zátopek. Jsou to ale chaty tři, 
pojmenované podle délky tratí, na kterých vyhrál olympiádu: 
Pětka, Desítka a Maratón. Útulna byla útulná a Maratón mě 
rozehřál. Jak by ne, vždyť byť na konci léta, u Zátopků zato-
pili. Na záchodě jsem se převlékl do suchého, a abych nena-
štval pána Beskyd, dal jsem si ve výčepu místo inzerovaného 
babiččina čaje jeho dvanáctku. Život je zkrátka hořký. Někdy  
i bohudík! 

Dolů byla jízda na brzdy, a když jsem na první struze 
zjistil, že mám nízký tlak ve vidlici, tak i  o  zuby. Na pře-
hradní nádrži Šance (Šance je kopec nad přehradou) visí 
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r e p o r t á ž r e p o r t á ž

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

Co pravíš, Maryčko Magdonova.

Cyklista, ten těžkej chleba má.

zase upozornění – žádné koupání, pitná voda a cesta kus 
od břehu, stejně jako na Slezské Hartě nebo Krušberku. 
Přehrada vznikla v roce 1969 a byla naší nejvyšší sypanou 
přehradou (dnes jsou to Dalešice, druhá nejvyšší sypaná 
hráz v Evropě). Rozhlížel jsem se a rozhodoval, kde odbočit, 
abych se dostal do Starých Hamrů. Nějak se to nakonec 
podařilo, abych oprášil verše, které jsme se na základní 
škole učili, že jsou vytesané u hřbitovní zdi, kde se pohřbí-
vali sebevrazi. Tady je to jinak, Maryčku si Bezruč vymyslel 
a pomník postavili roku 1933 zdejší národní obroditelé Soko-
lové. Konečně už zase ostře nahoru na Grúň na Bílý Kříž, 
který dal osadě současné jméno (původně Karlovice). Tady 
šverci (pašeráci tabáku) zabili kousek dál v lese rakouského 
jägra (pohraničníka) a na místě, kde ho pochovali, museli 
odsouzení vrazi postavit vysoký bílý kříž. Po obsazení repub-
liky roku 1939 přešla hranice přes Bílý Kříž na Slovensko 
řada už bývalých československých vojáků. Když v hospodě 
U Daňka položil host pětadvacetník lvíčkem nahoru, stal se 
„turistou“ a dostal doprovod k hranici. Touto cestou přešel 
hranice i stíhač, pozdější velitel československé 313. stíhací 
perutě RAF v  Anglii František Fajtl. Z  Bílého Kříže je to 
nějaké dva kilometry na nejvýchodnější bod Moravy, troj-
mezí Moravy, Slezska a Uher (Slovenska). Místní místu říkají 
„U kameňa“ a nic víc než půlmetrový kámen s číslem šest to 
není. Zklamaný a celodenním šlapáním zvadlý jako kopřiva 
po prvním mrazu jsem se pustil podél Černé Ostravice a pak 
po Slezské cestě do Bílé a odsud už bez jakýchkoli skrupulí po 
silnici do Horní Bečvy. Tam sehnal hotýlek a natáhl si záda. 
Úkol dne splněn!

Ráno jsem se ptal recepční, jestli zná žlutou cestu od 
hotelu na hřeben k Soláni. Kývla hlavou, našpulila rty jak 
po kyselém vínu a řekla, že je to „mazec“. Zhodnotila mne 
nakonec vehementním zakroucením hlavy. „Jeďte raději po 
cestě zdola z vesnice.“ Mrkl jsem na její dlouhé červené nehty 
a pomyslel si své. Jenže po půlhodině jsem jí dal zapravdu 
poprvé a podruhé jsem si řekl, že až budu někdy věřit, i Bůh mi 
pomůže. Nepomohl. Nahoře jsem se rozjel z prvního kame-
nitého sjezdu a prorazil zadní gumu. Nazul jsem rezervní 
duši, otřel prsty od šmíru o trávu a rozjel se. Neptejte se na 
slova, kterými jsem se častoval, když jsem vytahoval zadní 
kolo podruhé a patlal se v černém řetězu a přehazovačce. 
Lepení jsem měl, a dokonce lepilo. Bohudík. Po pár kilome-
trech začalo pršet, a když jsem dojel na Soláň, musel jsem se 
před hospodou vysvléct. Mokrá stopa vedla ode dveří až ke 
stolu. Omlouval jsem se číšníkovi, ale ten nad tím, možná ale 
nade mnou, mávnul rukou. Jak začalo, tak přestalo, ale bede-
krem slíbený výhled z Valašského Olympu na Radhošť, Lysou 

horu a  Javorníky nebyl 
k mání. Nakouknul jsem 
do Zvonice, valašského 
kulturního a výstavního 
střediska postaveného 
ve stylu zdejší tradiční 
zvonice a  pak se svezl 
do Dolní Bečvy, abych 
se zase drápal nahoru 
na Pustevny. Sice jsem 
se znovu utrhl od hra-
nice, tentokrát státní 
se Slovenskem, ale 
copak mohu jezdit po 
panství a  neohlásit se 
správci nejvyššímu? 
Slyšel jsem, že rozzlobit 
si slovanského boha 
slunce, války a  vítěz-
ství Radegasta není 
vůbec moudré. Rozum-
nější je toulat se po 
jeho horách a  cítit nad 
sebou jeho ochrannou 
ruku. Už jsem tady 
jednou zmoknul a  dva-
krát píchnul. Musel 
jsem k  jeho trůnu.

Pustevny byly mís- 
tem poustevníků, vybí-Zvonička na Soláni

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

Radegast na Radhošti

Muzeum Krásno a jeho zakladatel Karel Pilčík

zela je sem jeskyně Cyrilka a samota. Jenže dnešní Pustevny 
už nejsou pusté. Proudí sem davy návštěvníků. Nedá se říci 
turistů, řada z  nich vyjede na sedačkové lanovce, projde 
se, pokochá výhledy, někteří z  vyhlídkové věže či stezky 
v korunách stromů, něco skousnou, koupí suvenýr a jedou 
dolů. Magnetem jsou dřevěné bohatě zdobené barevné 
roubenky architekta Dušana Jurkoviče, útulna Maměnka 
a jídelna Libušín. Padesát let plnily svůj účel, ale po válce 
začaly chátrat a zvažovalo se jejich stržení. Až v roce 1995 
došlo k  jejich rekonstrukci, jenže v  roce 2014 Libušín 
vyhořel. Valašské muzeum v přírodě, které památku spra-
vuje, nechalo šest let před vyhořením vyměnit elektrické 
topení za kamna na pevná paliva. Chyba! Dnes je Libušín 
postavený znovu. Musel jsem dovnitř nejen se občerstvit, 
moje zvědavost byla potencovaná prací mého zetě, vyrobil 
zdejší dobové lutry. Vidět je v dílně je přece jenom jiné než 
na místě. Zase se rozpršelo a okolí se ponořilo do mraku 
zakleslého do kopce. Mléko, viditelnost místy na pět metrů. 
Kolem Radegasta jsem projel s nadějí, že snad vykoukne 
cestou zpět. Na samém vrcholu Radhoště stojí vysílač, 
ale neviděl jsem ho, dokonce i sousoší Cyrila a Metoděje 
před u  nás nejvýše postavenou kaplí se topilo v  mraku. 
Hustě se rozpršelo. Vešel jsem do kaple, kochal se nejen 
výzdobou, ale i teplem a suchem a studoval mosazné desky 
na stěnách. Byl tady i stařičký, tehdy sedmdesáti osmiletý 
pan prezident Masaryk. Nevím, jak dorazil, jestli vozmo, 
koňmo, či pěšmo, ale byl zde dva dny po slunovratu, což 
bylo i pro ochranku rozumné řešení. Hojně navštěvovaný 
slunovrat minul a deset dnů chybělo do Dne slovanských 
věrozvěstů Cyrila a  Metoděje, který se na Radhošti těší 
obrovskému zájmu poutníků. Dnes se už věrozvěsti s Rade-
gastem usmířili. Ale jiskřilo to mezi nimi! Vždyť i  jeho tří-
metrová socha byla nazývána pohanskou. K  poutníkům 
se staví zády a k vrcholu cení lví zuby. Zlobil i nebesa a ta 
na něj sesílala blesky. Dnes víme, že magnetem byla jeho 
železná armatura, a tak musel originál do frenštátské rad-
nice a nyní na kopci stojí blesku odolná kopie. Radegast 
je jakousi moravskou Sochou svobody, která byla vytvo-
řena v Americe, a zaplatili ji čeští emigranti. Odlévala se 
v Praze a pro jistotu dvě, jedna radhošťská, druhá pražská 
asi jako pojistka, která byla léta zakopaná v zahradě Maš-
kovy slévárny. Když byla objevena, hledalo se pro ni místo. 
Má zvířecí rysy! Zajásali úředníci národního výboru a roz-
hodli, že se bude hodit do zoologické zahrady v  Troji. 
Nechal jsem se s  pánem Beskyd vyfotit a  honem dolů  
do tepla.

Vyrazil jsem ale místo do Radhošťského do  Muzea 
řeznictví v Krásnu. Říkáte, že to už notný kus od slezských 
hranic? Jenže Valašské Meziříčí je branou Beskyd a proč si na 
závěr etapy nedat dobrou valašskou klobásu, štamprdličku 
voňavé trnkovice (tady klobásovice) a neposedět chvíli s Vala-
chem, srdcařem řezníkem, úspěšným podnikatelem a zakla-
datelem zdejšího muzea Karlem Pilčíkem? 

Konča, ešče malunký závdavek: Tož, na zdraví. 
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p r o f i l  o s o b n o s t ip r o f i l  o s o b n o s t i

Položme si otázku, která se čas od času objevuje mezi pi-
vovarníky i mezi těmi, kteří mají pivo rádi. Existuje něco, 

jako je archetyp pivovarníka, pivovarského odborníka? 
Co všechno musí naplňovat? Jak jeho profesi ovlivňovalo 
rodinné prostředí? Kdo byli ti, kteří působili na jeho roz-
voj, profesní i lidský? Co vše další mělo vliv na to, že se pivu 
mnohdy věnoval od mládí, i když je dnes rostoucí počet těch, 
kteří se k  výrobě piva dostali i  ve středním nebo ve zralém 
věku? 

Tyto i jiné otázky si můžeme pokládat, seznamujeme-li 
se s životní dráhou Ing. Jiřího Faměry. 

Když se v roce 1957 ve Strakonicích narodil, jistě hned 
nezačal uvažovat o tom, že by pivo mohlo být jeho osudem. 
Pravda, určité předpoklady tady byly. Jeho dědeček a babička 
provozovali hospodu a řeznictví. A do hospody patří pivo. S tím 
se jistě v útlém dětství setkával. Zvláště i proto, že se nachá-
zela v areálu bývalého pivovaru. Ve sklepě byly ještě dřevěné 
kvasné kádě. Ale ty nesloužily k výrobě piva. „Děda v nich měl 
občas ryby, které dostal od rybářů,“ vzpomíná na dětství Jiří 
Faměra a dodává: „Avšak určitý kontakt s pivovarstvím v rodině 
byl. Můj strýc pracoval v pivovaru ve Velkých Popovicích, ale že 
by zrovna on měl na mé budoucí zaměstnání vliv, to pochybuji.“

Pivovarskou kariéru začínal studiem učebního oboru 
Sladovník při Západočeských pivovarech Plzeň. „Přínos 
pro moji další kariéru byl hlavně v  praxi ve sladovnách 
a pivovarech. Moc jsme neznali technologické souvislosti, ale 
poznali jsme provozy a  lidi. Pochopit práci dělníků a  jejich 
přístup bylo pro mě do budoucna cennou zkušeností. Děl-
níky jsem proto nikdy nepodceňoval. Práce byla někdy těžká, 
když jsem třeba poprvé dřevěnou lopatou přihazoval na 
humně slad do ‚housky‘,“ komentuje své pivovarské začátky  
J. Faměra. „Abych vše upřesnil: houska je vyšší vrstva zeleného 
sladu na humně, v tomto případě za účelem snazšího zpra-
cování vývěvou, která posílá dílo dále do výrobního procesu. 
A musím sebekriticky říci, že jsem zprvu moc nestíhal to, co 
se po mně chtělo. Druhým rokem jsem housku rychle naházel 
a čekal v klidu, až to nafasují. Také jsem vidroval, stáčel ještě 

do dřevěných transportních sudů, čistil kanály, sbíral svině 
a řadu dalších prací v plzeňských sladovnách a pivovarech,“ 
dodává s úsměvem dnes respektovaný pivovarský odborník  
J. Faměra. Mimochodem, víte, co znamenalo vidrovat, 
fasovat nebo sbírat svině? Vidrování znamená obracení díla 
na humně pomocí dřevěné vidrovací lopaty. Fasování zele-
ného sladu je sběr sladu z humna a transport na lísku. Sbírat 
svině je čištění prostoru pod lískou od klíčků a dalších men-
ších částí zrna, které propadly lískou při hvozdění. 

Jiří Faměra měl štěstí v tom, že se vyučil v pivovarské 
špičce, jakou u  nás představoval a  představuje Plzeňský 
Prazdroj. „V Prazdroji se stáčelo do sudů ve sklepě, byla tam 
zima. Proto jsem musel jako učeň chodit ohřívat pivo, které 
se natočilo u stáčecího aparátu do skleněného krytu od světel 
s uchem z drátu.“ A vzpomínání pokračuje: „Před stáčírnou 
se pustila pára do dřevěného šaflíku neboli dřevěné nádoby 
s vodou. Než se voda ohřála, chvíli jsem stál v oblaku husté 
páry. Nádoba s pivem se na chvilku vložila do horké vody, pak 
se vyndala a  krouživým pohybem se pivo jemně zamíchalo. 
Napití byl nezapomenutelný zážitek, říz šel nosem a pivo bylo 
neuvěřitelně lahodné.“

Tehdejší zvyklosti a předpisy byly jiné, než jsou dnes, 
a vytvářely neopakovatelný kolorit, který k pivovarství po léta 
patřil.

Životní dráha však vyučením v Prazdroji pro J. Faměru 
neskončila. Z učiliště se dostal na Střední průmyslovou školu 
potravinářské technologie do legendární Podskalské. Jak rád 
a s tradičně mírným pousmáním připomíná, byly to roky osa-
mostatňujícího se mládí. Patřily sem návštěvy hospod, kama-
rádi, s nimiž je ve větším nebo menším kontaktu dodnes. 
Škola mu šla čím dál líp. A podobně jako mnoho z těch, kteří 
Podskalskou absolvovali, zmiňuje její velmi silnou stránku, 
vysoce kvalifikovaný a nezapomenutelný profesorský sbor. 
Rád vzpomíná na třídní profesorku Jitku Kučerovou, která 
učila analytickou chemii. Technologii učil s  nadhledem 

a  úsměvem Ing. Pavel Ferkl, vynikající pivovarský expert 
a  autor řady publikací a  odborných článků, který působil 
u nás, třeba ve Staropramenu, nebo i v Latinské Americe. 
Součástí výuky byly také praxe po pražských provozech sla-
doven a pivovarů.

Po maturitě začal studovat na pražské Vysoké škole 
chemicko-technologické. Zatímco mu chemie a technologie 
„šla“, sebekriticky poznamenává „trochu jsem bojoval s mate-
matikou.“ 

Studia v  Praze znamenala pro Jiřího Faměru novou 
stránku života. „Především život na kolejích. Objevili se noví 
přátelé na celý život. Navíc technologie od profesorky Gab-
riely Basařové byla precizní a komplexní,“ poznamenává Jiří 
Faměra a dodává: „Zajímavá byla i praxe a následné psaní 
diplomové práce v Plzeňských pivovarech (téma ‚Charakte-
rizace základních složek dusíkatých látek sladin a mladého 
piva‘). Hlavně, začal jsem čerpat teorii od skvělého Jirky Šrogla 
a aristokratické manažerské chování od Iva Hlaváčka. A bylo 
skvělé, že jsem věděl, kde budu po škole pracovat.“ Dlužno 
poznamenat, že oba jmenovaní plzeňští pivovarníci, kteří byli 
uvedeni mj. do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, se 
ještě během jejich života stali ikonami světa piva u nás s pře-
sahem do zahraničí. Snad úplně všichni, kteří měli možnost 
s nimi spolupracovat, o nich hovoří jen v superlativech.

Profesní kariéra Jiřího Faměry skutečně započala 
v  Plzeňských pivovarech. „Začínal jsem jako technolog pro 
druhou fázi dokvašování, filtraci, přípravu exportů a stáčení do 
lahví v Prazdroji. Výroba v pivovaru byla tehdy ještě postavena 
na těžké manuální práci, nebyla příliš formalizovaná, postupy 
byly spíše ve formě praktických návyků klíčových dělníků. Měl 

Jiří Faměra: aktér významných 
technologických změn v českém pivovarství

J. Faměra při senzorické kontrole kvality piva Foto: PORT/jv

Budova zaniklého pivovaru Oselce, působiště prarodičů  
J. Faměry Foto: Historická pohlednice

S rodiči po promoci

S Pavlem Ferklem, vynikajícím pivovarským odborníkem, uči-
telem i přítelem 
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Jiří Šrogl (vpravo) při oslavě sedmdesátin spolu s  Karlem 
Kosařem, dlouholetým ředitelem VÚPS, a. s.  Foto z roku 2007

S pivovarskou ikonou Michaelem Jacksonem a J. Krýslem při 
setkání v Praze U Zlatého tygra v roce 2006

Výčepní kohout Nostalgie

jsem dost volnosti, a tak jsem pomáhal řešit problémy, sezna-
moval se s technologií a procesy. Výraznou postavou v závěrečné 
fázi výroby byl vedoucí filtrace Josef Musil. Vládl ve velínu filt-
race, který byl tak trochu hospodou,“ vzpomíná na první období 
pracovního působení a pokračuje s mírným úsměvem, který 
naznačuje, že atmosféra na tehdejším pracovišti nebyla jen 
o práci. V mnohém to připomíná snad dnes již legendární vzpo-
mínky jiného plzeňského pivovarníka, proslulého odborníka 
Ing. Josefa Krýsla, s jimiž dovede bavit společnost i několik 
hodin, až ze smíchu bolí bránice… „Vedli se tam diskuse o všem 
možném, dávali jsme pivko, ale práce se nezanedbávala. Přišel 
jsem na to, že je dobré zjistit si oficiální informaci ke konkrétní 
záležitosti a pak se optat na místě výkonu. Hlídal jsem para-
metry piva pro konkrétní importéry, byla tam moderní stabili-
zace a druhá fáze dokvašování. Chodil jsem také na noční THP 
(technickohospodářské směny – pozn. JV) směny stáčet na plniči. 
Seděl jsem v kanceláři s Jardou Melicharem, který byl mechanik, 
a  tak jsem rozšiřoval svoje obzory také o  technické věci.“

Později se stal vedoucím laboratoře Prazdroj. Detailně 
se seznámil se všemi analýzami, dokonce zavedl testíky pro 
laborantky. Citujme jej: „Vzpomínám na krásnou otázku: Koli-
kaprocentní je jednonormální roztok kyseliny chlorovodíkové? 
Pro někoho tento výpočet byl nepochybně složitým chemicko-
-matematickým rébusem. Týkal se ale denní práce laborantek.“ 
Pokud neznáte odpověď, není nic snazšího než se ing. Faměry 
zeptat osobně. Jistě ji rád zodpoví…

Postupně se v pomyslném profesním žebříku posunoval 
i v dalších letech. Následovala pozice technologa v Prazdroji. 
Obnášela plánování vaření, řízení technologie. „Vzpomínám, 
že jsem byl každý den v 5:15 v práci, cca v 6:30 šel celý tým 
vedení výroby včetně tehdejšího generálního ředitele Ing. Ivo 
Hlaváčka, CSc., na pochůzku po provozech. Do spilky a sklepa 
se šlo se zapálenou svíčkou. Tento zvyk pocházel z doby, kdy se 
takto kontrolovala přítomnost oxidu uhličitého. My jsme přes 
světlo svíčky kontrolovali sázení kvasnic, čirost a chuť stáče-
ného piva.“ Ve vyprávění J. Faměra pokračuje s nelíčeným 
nadšením v  hlase: „Říkalo se i  v  tehdejší době soudruhů, 
že ‚páni‘ jdou do provozu. Svíčku nesl nejvyšší ‚hodnostář“, 
bud ředitel, nebo jeho náměstek. Tato pochůzka byla ritu-
álem, pevnou součástí řízení s akcentem na osobní kontakt 
se zaměstnanci pivovaru. Z dnešního hlediska možná málo 
pochopitelný signál vyjadřující vzájemný respekt k práci těch 
‚nahoře‘ a  ‚dole‘. Jedni bez druhých nemohou existovat ani 
dnes, jen ty zvyky zmizely kamsi do nenávratna…“

Každá revoluce zasáhne více nebo méně do života lidí. 
Ať je společenskou, ekonomickou, politickou, nebo třeba 
technologickou. Tak tomu bylo i v životě ing. Faměry. Co 

k tomu poznamenává? „Moji činnost zásadně ovlivnila revo-
luce ve výrobě piva, kterou byl konkrétně v Prazdroji přechod 
technologie od dřevěných kádí a ležáckých sudů do cylindroko-
nických tanků. Tvořil a testoval jsem technologické postupy.“ 
A jak sám opakovaně zmiňuje: „Spolu s týmem jsem se dostal 
do kontaktu s experty špičkových výrobců pivovarské techno-
logie. Jezdil jsem na návštěvy zahraničních referenčních pivo-
varů. Rád vzpomínám zejména na Carlsberg Kodaň, Gosser, 
Licher, Paulaner, Weihenstephan, Franziskaner, Warsteiner 
a další.“

V myšlenkách se vrací i k dalším osobnostem, s nimiž 
spolupracoval: „Vzpomínám si na vynikající spolupráci s Ing. 
Janem Voborským, nezapomenutelnou osobností světa piva, 
jakých není mnoho. Jeho publikace Filtrace piva byla v  ČR 
vlastně prvním, doslova průkopnickým dílem svého druhu. 
Snad jen tak mimochodem: filtrace je problém dodneška.“ 
A nebyl by to ani ing. Faměra, který by nenabídl odborný 
komentář: „Je to důsledek kolísání kvality surovin i techno-
logií. České pivo má totiž hodně zbytkového extraktu v mladině. 
Proto je to dodnes problém k řešení.“

Jeho život nebyl jen spojený s pivem. V té době doma 
svépomocí přestavovali dům, a tak dělal ještě zedníka. Jak se 
ukazuje i v současnosti, jeho řemeslná zručnost podstupuje 
velkou výzvu. Tu představuje výroba stolu, ale o tom později.

Profesní kariéra ing. Faměry má jeden společný základ, 
nebo možná fenomén. Tím je dle jeho slov velké štěstí na ty, 
kteří jej pracovně i lidsky vedli, a samozřejmě i mnohé závi-
selo na tom, s kým a v  jakém období spolupracoval až do 
odchodu do penze. K tomu bylo v době jeho „prazdrojských 
dnů“ ještě hodně daleko. Nechme jej vzpomínat. „Musím 
jmenovat zejména generálního ředitele Vladimíra Peřinu. Byl 
to on, na němž leželo velmi složité a v mnohém inovativní i velmi 
společensky citlivé období, kdy se připravovaly Západočeské 
pivovary na dnešními slovy výzvy, jaké představovaly chystané 
zahraniční aktivity. A současně bylo potřeba postavit tým pro 
technologickou podporu,“ komentuje s vážnou tváří velmi tur-
bulentní období v historii plzeňských pivovarů. Ve vyprávění 
pokračuje: „Měl jsem tak příležitost vybudovat takový útvar, 
který se jmenoval Výzkumně technologické centrum. Sloužil 
pro potřeby Západočeských pivovarů. Pak začaly technologické 
audity, licenční výroby v litevském pivovaru Ragutis, ruském 
Saransku nebo ve slovenském Hurbanovu.“

Bylo to období, pro které se snad nejlépe hodí charak-
teristika jako doba bouřlivého rozvoje, hledání a vytváření, 
možná s trochou nadsázky nových obzorů. Součástí bylo tes-
tování nových postupů v minipivovaru. Ve výrobě proběhla 
formalizace postupů v  rámci implementace ISO, kterou 
s nadšením a erudicí podporovali Michaela Ledvinová a Láďa 
Dolejš. Ještě jeden velmi silný moment. Pro ing. Faměru 
i období, kdy bylo potřeba postarat se o vlastní odborný růst. 
Samozřejmě, spojený se studiem odborné literatury, řady 
odborných diskusí, provádění testů, nové způsoby zapojení 
senzorické laboratoře v  pivovaru do nových technologic-
kých procesů. Poznamenejme, že v té době se ukázalo, jak 
významnou vizi měl Ing. Ivo Hlaváček, když věnoval velkou 
pozornost budování odborné knihovny v Prazdroji.

Ale aby toho nebylo málo, J. Faměra měl dle jeho slov 
i štěstí nebo výhodu v tom, že se podílel na pořádání Pivo-
varsko-sladařských dnů, odborných seminářů vytvářejících 
vynikající platformu pro prezentaci nových myšlenek v obou 
oborech. Každý druhý rok jsou doposud pravidelně právě 
v gesci plzeňských pivovarů, dnes Plzeňského Prazdroje, a. s. 
Dlužno zmínit i  významnou roli Spolku českých sládků 
jako odbornou platformu pro setkávání a vzdělávání odbor-
níků. „Vytvářeli jsme také firemní vzdělávací programy jako 
Breweing academy a Sales academy.“

Pohled na profesní vývoj Jiřího Faměry je „okořeněn“ již 
opakovaně uvedenými pracovními i osobními vztahy. Osob 
a osobností, které se kolem něj mihly, nebo naopak se staly 
dlouhodobou součástí jeho života, by vytvořily dlouhý a pro 
pivovarníky velmi zajímavý řetěz. Řetěz, který vytvářel pevné 
pouto. Nechme ing. Faměru o těchto lidech hovořit:

„Mezi těmi, se kterými jsem dlouhodobě spolupracoval 
a dodnes se rád a často stýkám, je Ing. Josef Krýsl. Kdo by 
tohoto vynikajícího pivovarníka z oboru neznal? Právě s ním 
jsem spolupracoval na vývoji know-how v oblasti čepování piva, 
které zahrnuje celkový design zařízení, používání tlačných 
plynů, postupy čepování. Významnou součástí byl vznik nového 
typu výčepního kohoutu, který byl patentován pod názvem Nos-
talgie. Nejdůležitější je to, že toto know-how v oblasti čepování 
piva dodnes úspěšně funguje.“

A pokračuje: „Další revolucí v mojí kariéře byla akvizice 
Prazdroje jihoafrickou společností SAB. Stal jsem se mana-
žerem kvality v týmu Standy Fridricha (Ing. Stanislav Fridrich 
působil v Plzeňském Prazdroji, a. s., jako výrobně technický 
ředitel pro čtyři pivovary v České a Slovenské republice – pozn. 
JV). Spolupracoval jsem se špičkovým technologem SAB 
Johannem Steenbergem, mohl jsem se seznámit s jejich prin-
cipy kontroly kvality, logikou procesních standardů. Budo-
vali jsme systém kvality ve čtveřici pivovarů v Gambrinusu, 
Prazdroji, ve Velkých Popovicích a na Slovensku v pivovaru 
Šariš. A dostali jsme se myslím na docela slušnou úroveň.“

Život však není jen o rovné cestě, objevují se i zákruty, 
složitosti, mnohdy nečekané. To se stalo i  ing. Faměrovi. 
„Bohužel, v další etapě byla organizační struktura zeštíhlena, 

útvar kvality zrušen. Rozhodl jsem se proto odejít na Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský, a. s. Podržel mě jeho tehdejší 
ředitel RNDr. Karel Kosař, CSc. Dal mi na starost projekt 
Pivovarské školy a účast na tvorbě strategie společnosti. Byl 
jsem plný nadšení, ale firma nebyla připravena na výraz-
nější změnu. Zavedli jsme Senzorické kurzy, postupně jsem 
se věnoval více komerčním aktivitám. Skvělá byla spolupráce 
s Dášou Matoulkovou (RNDr. Dagmar Matoulková, PhD., 
manažer pro výzkum, členka představenstva VÚPS, a. s. – 
pozn. JV). Realizovali jsme například výzkum problematiky 
sanitace na hospodách, šíření kontaminace, zavedli certifikaci 
sanitačních prostředků,“ komentuje působení na pivovarsko-
-sladařském výzkumáku s vážnou tváří J. Faměra.

Po tomto období, které bylo plné zajímavých projektů, 
ale i určitým zklamáním z toho, že ne pro všechny projekty 
byla vůle k realizaci, se objevuje další výzva, nebo přesněji 
příležitost. Jak J. Faměra říká: „Pak přišla další revoluce.“ 
Na pivovarském trhu v  České republice se objevil svým 
způsobem meteor. Tím se stal projekt KBT alias Pivovary 
Lobkowicz. „Byl jsem u zrodu firmy, která chtěla úspěšně kon-
solidovat sedm pivovarů do jedné společnosti. Jistě náročný 
úkol. Ing. Otakar Binder ale postavil ambiciózní tým lidí. 
Nezažil jsem tak pozitivní spolupráci a vzájemnou podporu 
všech členů týmu jako v tomto projetu nebo spíše projektech. 
Vytvořil jsem výrobní tým. Na pivovarech muselo logicky dojít 
k řadě personálních změn, ale situace se rychle stabilizovala 
a pivovary řídili schopní odborníci a manažeři. V centrále spo-
lečnosti jsem měl skvělé mladé pivovarské odborníky. Chtěl 
bych jmenovat třeba Jana Petříčka, Olgu Novotnou, Michala 
Kuřece, Milana Bittnera, Pavla Nováka, Janu Müllerovou. 
Bylo mně umožněno vymyslet a realizovat svůj systém řízení, 
ověřit jeho fungování v praxi,“ s nadšením v hlase vysvětluje 
situaci a s vážnou pokračuje: „Mohl jsem být u zrodu téměř 
čtyřiceti nových piv. Náš projekt, tehdy velká novinka. Cesta 
pivních znalců nastartoval rozvoj speciálů u  větších pivo-
varů na trhu. Samozřejmě limitujícím faktorem byly peníze 
ještě akcentované v období covidu. V důsledku toho, což je mi 
velmi líto, došlo k ukončení výroby ve třech pivovarech v rámci 
konsolidace. Pozice středních pivovarů na trhu v současnosti 
vůbec není jednoduchá a nebude tomu ani v budoucnu.“

Bylo by jistě zajímavé vědět, která osobnost, instituce 
nebo zaměstnavatel jeho profesní život nejvíce ovlivnil.

Po chvíli zamyšlení říká: „Víte, nechci, aby to znělo staro-
milsky. Každá doba má své plusy i minusy. Měl jsem štěstí zažít 
Prazdroj ještě v podobě, kdy fungoval jako specifická komunita. 
Nebylo běžné po šichtě jít domů, v pivovaru se žilo. V areálu 
plzeňských pivovarů bylo několik kantýn, taky tam byl švec, 
který opravoval boty sklepákům. Nebo třeba švadleny, které šily 
oblečení pro sládky. Pokud člověk dosáhl pozice sládka, měl 
nárok na deputátní sako. Pravda, šily se tam ale třeba i pla-
chetky na filtraci a spousta dalších pro výrobu potřebných věcí. 
V pivovaru existoval z dnešního hlediska neuvěřitelný kolorit 
lidí, lidiček, osob i  osobností. Právě ti probírali na šalandě 
i  jinde všechno možné včetně tradičních i  moderních tech-
nologií. Byli hrdí na svou práci, byl jsem svědkem vášnivých 
diskuzí o kvalitě piva. Snad až hamletovská otázka na půdě 
pivovaru: bude pivo v kovových tancích stejné, jako bylo v sudech 
dřevěných, vyrobených slovutnými plzeňskými bednáři? Ti sudy 
vysmolili, a právě smolnička totiž, dle tradicionalistů, dodá-
vala plzeňskému pivu tak znamenitou chuť.“ A pokračuje se 
zaujetím, které je pro něj tak typické: „Trvalo mně mnoho let, 
než jsem pochopil, v čem je plzeňské tak specifické, jedinečné. 
Šlo o to, aby bylo pivo co nejvíce stejné. Aby byla jedna várka 
jako druhá.“ Jiří Faměra na pivovarské roky v plzeňských 
pivovarech rád vzpomíná. „V oblasti technologie jsem se něco 
naučil na školách, ale to byl jen holý základ. V Prazdroji jsem 
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J. Faměra a ředitel pivovaru Protivín M. Voldřich, manažerka 
útvaru kvality Olga Novotná dos Santos s manželem Reinaldo 
dos Santos při přebírání ocenění na soutěži Pivex 2014.

Laboratorní výzkum byl nejen zaměstnáním, ale i velkým 
koníčkem J. Faměry. Foto: PORT/jv

Vnoučata Terezka, Adélka, Klárka, Markétka jsou radost  
J. Faměry. Páté, první vnuk Vojtěch, ještě na snímku chybí.

zpočátku samostatně pronikal do problematiky. Poslouchal 
lidi, testoval, studoval literaturu, čerpal od dodavatelů. Pra-
coval jsem s nadšením, dělal jsem si pečlivé poznámky, využil 
jsem schopnosti logicky propojovat informace. Když vezmu jen 
problematiku sanitace, před revolucí jsme měli Alkon, louh, 
kyselinu a v Prazdroji specifický Fluidrid,“ odpovídá na otázku 
J. Faměra a v monologu plném zajímavých informací pokra-
čuje: „Pak se otevřely možnosti a bylo třeba načerpat informace 
ze zdrojů, které jsme dříve neměli. Objevila se pro nás nová pole 
informací a mnohdy záleželo, jestli jsme je využili. Já měl štěstí 
třeba v tom, že v oblasti sanitací byl pro mě výborným part-
nerem Dr. Erich Schmid z německé firmy Asiral. Zkrátka, byla 
to exploze možností a informací.“

Později měl příležitost být součástí obrovského projektu 
modernizace pivovaru, který byl nejen technologický, ale vedl 
ke změně jeho celkového fungování. Původně byly pivovary 
komunity, které tam do značné míry žily. Připomíná, že tehdy 
se po práci nechodilo hned domů. Sám třeba chodil na šachy, 
byla tam spousta zábavy. „Přední dělníci byli hrdí na svou práci, 

měli stavovskou čest, poctivě drželi postupy. Ten starý pivovar se 
už ale nevrátí. Dál bude spíše moderní továrna, ve které se dělají 
testy na alkohol v dechu a pracoviště musí být opuštěno do půl 
hodiny po směně,“ říká s mírným úsměvem a dodává: „Sezná-
mení se systémem velké nadnárodní firmy přispělo k doplnění 
a  rozšíření mého pohledu na fungování firmy a  propojilo 
celou problematiku technologie a kvality. Z toho mohu dodnes 
čerpat.“ A „plzeňské“ období v něm vyvolává vzpomínku na 
úsměvnou glosu z té doby: „Bylo by hezké, kdyby každý, kdo 
jde do práce v pivovaru, si uvědomil, že tam jde kvůli tomu pivu, 
aby bylo dobré, aby bylo tam, kde má být, aby o něm lidé věděli 
a aby zákazník byl spokojen. Nejde tam kvůli tomu, aby to nějak 
vydržel, aby intrikoval, věnoval se flirtování atd.“ Nebo glosu 
Iva Hlaváčka: „To je důležité, vezmi si kancelář do ulice, a když 
se ti nebude dařit, podívej se z okna. Uvidíš tu spoustu lidí, kteří 
jdou za tvým pivem. To ti pomůže jít dál.“ 

Zajímavý je i  jeho názor na to, co mu přineslo škol-
ství, období studií: „V oblasti managementu školy nepřináší 
bohužel téměř nic. Nějaká příprava na tu cestu kompromisů, 
proher a kroků vpřed by byla dobrá. Zkušenosti tady v tom zís-
kává člověk celou kariéru. Měl jsem možnost studovat teorii, 
systémy řízení jakosti, prožíval jsem svoje úspěchy a nezdary. 
Naučil jsem se pracovat s mladými odborníky, to fungovalo 
téměř vždy výborně.“ 

Velkou změnou byl pro ing. Faměru již zmíněný nástup 
do Pivovarů Lobkowicz. Skromně nezmiňuje, že právě v této 
firmě se v pivovarských soutěžích podílel na úspěších piv v té 
době nově zformované pivovarské skupiny.

Toto období opakovaně považuje za skvělou příležitost 
a možnost podle jeho představ aplikovat a nastavit funkční 
model řízení. Právě tehdy si uvědomoval, jak je důležité jasně 
a předem specifikovat, co jsou kritéria dobrého výkonu, jak 
se vyplatí důslednost. Je jasné, že velká firma funguje hodně 
jinak než malá. Důležité je věci předčasně nevzdávat. Tvrdí, 
že významným aspektem managementu je formalizace 
postupů. To znamená omezit rozhodování v rámci neformál-
ních nebo lobbistických skupin a řešit věci v rámci oficiální 
struktury. Pro kvalitní management je klíčové držet pořádek 
ve všem, v přiměřeném popisu procesů, plánování atp. Patří 
k těm, kterým se líbí aplikace modelu písečného kužele, tak 
jak ji prezentoval na jedné akci v Alcronu profesor washing-
tonské Georgetown University Kasra Ferdows, který akcen-
tuje pořádek jako základ úspěšného rozvoje firmy.

Pivovarství jako zaměstnání a koníček ho zavedlo na 
mnoho zahraničních cest. „Pracovně jsem projel snad půl 

J. Faměra ve spilce protivínského pivovaru při kontrole kvašení 
piva  Foto: PORT/jv

světa, to je spousta zážitků. První zahraniční cesta po pivo-
varech organizovaná Spolkem českých sládků byla do Dánska 
do pivovarů Carlsberg, Fredericia, Hamburg, Hannover. Pak 
přišly kongresy EBC, řada referenčních cest v rámci přípravy 
modernizace. Zajímavá byla stáž v japonském pivovaru Kirin, 
seznamování se s výrobou piva třeba v Jižní Africe, Číně, USA 
i  Rusku. Soukromé cesty potom směřovaly nejen za pivem 
do USA, Mexika, Belgie, Vietnamu. Velký zážitek pro mě, 
milovníka přírody, byl Sequoia National Park. Přivezl jsem si 
šišku, vypěstoval semenáčky a teď sleduji růst pěti úžasných 
sekvojovců obrovských.“

Co dělá v současnosti, a hlavně jaké zajímavé plány má 
do budoucna? „Teď jsem důchodce, který si užívá. Dopřává si 
snídaně v devět, rodiny, vnoučat, koníčků, kamarádů. Pivovar-
ství mě neopustilo, ale jsou to menší aktivity. Fotím a miluji 
přírodu, zahradničím. Chci vytvořit z mojí zahrady ovocný les. 
Skládá se vesměs z ovocných stromů, keřů a bylinek. Platí tam 
zásada: když tam přijdete, mělo by tam být něco k zobnutí. 
V polích jsem založil remízek. Měl by být oázou přírody. Prostě 
mne nadchla myšlenka nechat kus země přírodě. Je to louka 
80 na 10 metrů. Teď sleduji, jak se tam vracejí luční rostliny, 
první stromky, vracejí se žížaly, mravenci a další hmyz, který 
tam dříve nebyl. A také pracuji na chalupě, dělám nějaké truh-
lářské práce, teď zrovna rekonstrukci starého stolu,“ s nad-
šením v hlase hovoří o tom, jak mu důchod vlastně rozšířil 
pole působnosti.

Své soukromí si Jiří Faměra však chrání. V jeho životě 
hraje zásadní roli rodina a blízcí kamarádi. S manželkou se 
seznámil v  laboratoři Plzeňského Prazdroje. Jak jinak než 

při diskusích a konzultacích ohledně kvality piva. A mají dvě 
dcery a pět vnoučat.

Bylo by hříchem se nezeptat technologa Faměry na 
budoucnost oboru, kterému zasvětil celý život. Očekává nějaké 
nové trendy, nebo dokonce nějakou revoluci v pití piva u nás? 
„Vývoj společnosti se zrychluje, jistě bude ovlivňovat i pivovar-
ství. Revoluční trendy právě zažíváme – vývoj české pivní kultury, 
nástup minipivovarů, nové typy piv, nástup ochucených nealko-
holických piv, krize hospod na vesnicích. Pivo má budoucnost, 
asi to bude jiné než teď. Nezbývá než popřát: Dej Bůh štěstí.“ 

Je zajímavé znát jeho názor na to, že v  době vrchol-
ných technologií nakonec kvalita piva závisí na člověku. Je to 
pravda? Proč tomu tak je? Po chvilce přemýšlení technolog 
Faměra říká s vážnou tváří: „Systémy řízení se snaží omezit vliv 
operátora na průběh procesu a finální produkt prostřednictvím 
formalizace řízení včetně přesných receptur a automatizace. To 
zvyšuje řiditelnost, transparentnost a standardnost procesů. 
Vždycky ale zůstane role člověka, všechno se nedá vložit do 

receptur, a proto kvalita 
závisí a  bude záviset 
na člověku. Zůstává 
ještě spousta dalších 
zásadních faktorů, 
jako jsou třeba maji-
telé, ekonomové, doda-
vatelé. Může se stát, že 
ekonom se zeptá, proč 
dáváme tolik žatec-
kého chmele, jak to 
zvyšuje prodej. Doda-
vatel může přijít s tím, 
že ječmen se prostě 
neurodil. Legislativec 
může přijít s  definicí 
nebo omezením, které 
má velký dopad na 
vývoj oboru. Myslím, 
že pivovar, který chce 
uspět, musí hlavně mít 
v  oblasti kvality jasné 
zásady a držet je.“ 

Ing. Jiří Faměra 
rád používal staro-
řecké přísloví: „Tvůj 
osud je ti dán, ale 
musíš bojovat, jinak 
budeš zatracen.“ To je 
konec konců patrné 
v  tom, ohlíží-li se za 

dosavadní částí života. V  ní je shrnuto snad vše, co tvoří 
základ jeho životní i profesní filozofie: „Podívám-li se zpětně 
na mou kariéru, je tam několik prvků, které ji charakterizují. 
Myslím si, že jsem měl nebo mám štěstí v tom, že mě práce 
bavila. Byly samozřejmě okamžiky, kdy jsem toho měl dost, 
ale brzy to bylo jako předtím. Druhým momentem je, že jsem 
si to vždycky musel odmakat. Jiní třeba měli někoho, o koho 
se mohli opřít. Ale já neměl nikoho, kdo by mně umetl, třeba 
jen málo, cestu. Třetí moment je osud. Ten vám přinese příle-
žitost, ale musíte ji využít. Je vám dán, ale musíte bojovat, být 
ve správný čas na správném místě. Štěstí přeje připraveným 
a s tím souhlasím. Když to shrnu, dostalo se mi skvělých příle-
žitostí, a doufám, že jsem je dobře využil.“ 

Fotografie: není-li uvedeno jinak, archiv J. Faměry
Josef Vacl 



Představení stážistů, podnikový časopis Kirin Takasaki –  
16. 10. 1996

Nejen prací živ je člověk.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsbrckYuAfT0d0TxGZM3GL8gGKc0IQ:1661422440807&q=Sequoia+National+Park&sa=X&ved=2ahUKEwjLsJ_z4OH5AhWFOuwKHaAkCkMQ7xYoAHoECAIQOw
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n a b í d k y  /  i n f o r m a c e r u b r i k a  j u b i l a n t a

Ing. Karol Herian, CSc., 
jubilující

Určitě asi nejvýznamnější současný slovenský odbor-
ník na mléko a  sýry Ing. Karol Herian, CSc., oslavil 

18. září tohoto roku krásné kulaté osmdesáté narozeni-
ny a  my všichni čeští mlékaři a  jeho kamarádi se tímto 
chceme připojit k velké řadě gratulantů, kteří mu v těchto 
dnech k tomuto životnímu výročí přejí.

Karol Herian se narodil 18. září 1942 v  Tajově v  okrese 
Bánská Bystrica v rodině učitele. Po střední jedenáctiletce v Hlo-
hovci vystudoval v roce 1965 Chemicko-technologickou fakultu 
SVŠT v Bratislavě a na ní specializaci mléka, tuků a kosmetiky 
a pak už započal svoji celoživotní mlékárenskou praxi, a to nej-
prve ve Stredoslovenských mliekarnách ve Zvoleni. V roce 1967 
přešel do tehdejšího Výskumného pracoviska mliekarenského 
priemyslu v  Žilině, ze kterého byl později vytvořen v  rámci 
Generálního riaditelstva mliekarenskeho priemysla v Bratislave 
samostatný Výskumný ústav mliekarenský se sídlem v Žilině.

Na své studijní „alma mater“ obhájil v roce 1976 mladý 
vědec kandidátskou práci na téma Význam vápníku při 
výrobě sýrů. Jeho odborným školitelem byl významný slo-
venský profesor Dr. Ing. Fridrich Görner, DrSc.

Tento úspěch znamenal další profesní růst ve VÚM 
v  Žilině, kde se stal vedoucím výzkumným pracovníkem 
sýrařského oddělení, a to až do roku 1977, kdy byl povýšen 
na zástupce ředitele ústavu pro vědu a výzkum. Od roku 1988 
již vykonával funkci ředitele Výskumného ústavu mliekaren-
ského, ve které setrval až do odchodu do důchodu v roce 2004. 
I potom však ještě dále v ústavu působil jako poradce a zamě-
řoval se na konzultační pomoc zejména malým a faremním 
mlékárnám. Jeho odborná erudice a  zejména celoživotní 

láska k chovu ovcí a zpracování ovčího mléka přivedla ing. 
Heriana v jeho důchodovém věku k práci pro Cech bryndzi-
arov, kde významnou konzultační činností a propagačními 
aktivitami pomáhal prosazovat tradiční slovenské mléčné 
výrobky a organizovat mnoho ovčáckých slavností a setkání.

Celá jeho profesní vědecká kariéra byla věnována zejména 
sýrařské výrobě, a především pak ovčímu sýrařství. Je autorem 
více než tří set výzkumných prací, patentů, odborných článků, 
známe ho z vystoupení na seminářích a konferencích, a to 
nejenom v jeho rodném Slovensku, ale také v zahraničí. Mno-
hokrát vystoupil v Čechách na Kroměřížských mlékařských 
dnech, na Celostátních přehlídkách sýrů v Praze i na dalších 
podobných odborných setkáních. Nedávno vydal překrásnou 
učebnici „Výroba syrov“, která je věnována zejména malový-
robcům a přátelům sýrů, jak se v podnadpise knihy uvádí. 

Své letité zkušenosti nezískával pouze na domácím 
výzkumném pracovišti a ve slovenských mlékárnách a salaších, 
ale absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí, např. ve Švý-
carsku, Rakousku a ve Finsku. Mnoho let byl také tajemníkem 
Slovenského národního komitétu Mezinárodní mlékařské 
federace a  já jsem se s  ním mohl pravidelně potkávat na 
světových kongresech po celém světě, kde byl vždy považován 
za významného odborníka a propagátora mléka a mlékařství.

Dnes je Ing. Karolu Herianovi již osmdesát let, a i když 
tvrdě bojuje o udržení svého zdraví, nezapomíná vůbec na 
svou celoživotní profesi, tedy na mléko. Stále předává své 
zkušenosti mladým a začínajícím mlékařům, stále jezdí, jak 
on sám říká, „po pasienkoch a salašoch“ a setkává se s cho-
vateli a zpracovateli mléka, píše články oslavující význam 
mléka ve zdravé výživě. Žádný rok neopomene napsat pří-
spěvek do novin a časopisů, kterým připomene Světový den 
mléka, nevynechá žádnou ovčáckou sešlost a stále komuni-
kuje s odbornou veřejností, nejenom tou slovenskou.

Popřejme jubilantovi, ať mu zdraví ještě hodně dlouho 
vydrží, ať nás stále obohacuje radami a svými životními zku-
šenostmi a také svým entuziasmem a životním optimismem, 
ať se mu ještě dlouho daří v dalších letech života.

Děkujeme Ti, milý Karol, za to, co stále pro mlékařství 
vykonáváš a symbolicky Ti připíjíme sklenkou lahodné žinčice.

Jménem českých mlékařů a Tvých českých přátel
s hlubokou úctou Jiří Kopáček

Na jednom ze společných setkání na Celoslovenském sýrařském 
jarmarku na Kozím vršku v Ivachnové v roce 2012  
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JOSEF VACL

83
Ing. Karol Herian, CSc., jubilující

JIŘÍ KOPÁČEK

3
Editorial

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.,
AGRAL s. r. o.

4
Mistakes of the EU policy 

Ing. JOSEF KUBIŠ, 
AGRO Jesenice u Prahy a. s.  

and Agrarian Chamber of the Czech Republic 

Carbon footprint and agriculture,  
cows and methane, organic farming,  

ban of winter ploughing, changes in society.

8
Our interview –  

10 questions are answered by:
Ing. ROMAN HAVLÍK,

Pivovar Svijany, a. s.

Interview.

10
Prices of food products in the 1st six months 

of 2022 and development of the population’s 
purchase power 

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL,
Association of Bakers and Confectionary Producers 

in the Czech Republic 

The price massacre has been accelerating, 
development of food product prices and purchase 

power of Czech population, purchase power  
of Czechs has been growing for the last  

100 years, comparison of Czechs with Europe.

16
Traditional Czech crops and livestock production  

are losing their position in agriculture as well  
as on the plates of restaurants. The initiative 

“České pole” (Czech Field) would like to change it 
FleishmanHillard

The aim of the initiative “České pole” is to return,  
to a sufficient extent, traditional Czech crops  

to the fields as well as to the plates of restaurants.

18
World Dairy Summit 2022 closed  

with appealing results
Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech-Moravian Dairy Association

On September 12 –15, 2022,  
this year annual summit of the International 

Dairy Federation (IDF) was taking place 
in the Indian metropolis Delhi. 

22
The crisis of cereal market to continue  

also after the new harvest 
PAVEL FILIP,

Association of Industrial Mills  
of the Czech Republic

The statistics of this year harvest period,  
the Czech Republic, world and European Union, 

cereal market, market regulation,  
prices of flour and bakery products.

30
Pulses as the raw material for the production  

of cereal products 
Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc.,

doc. Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D.,
Ing. IVAN ŠVEC, Ph.D.,

Institute of Saccharides and Cereals,  
University of Chemistry and Technology,  

Prague

The interest in pulses has been growing due  
to vegans and vegetarians, chemical composition 

of pulses, what vitamins they contain, etc. 

35
Use of chocolate  

in gastronomic selection
Ing. PAVLA BUREŠOVÁ, Ph. D., 

prof. Ing. KVĚTOSLAVA ŠUSTOVÁ, Ph.D.,
AMBIS University, a. s.

Origin of chocolate, dark, milk, white, and ruby 
chocolate – pink chocolate, chemical composition, 

physical-chemical properties of chocolate,  
use of cocoa when producing 

cocoa paste and icing, etc. 

40
Dairy Day in Přibyslav has been presenting  

the quality Czech products  
for three decades already 

MICHAEL OMES,
Přibyslav

In the last year, the anniversary 30th year  
of the Dairy Day took place in Přibyslav, focusing  

on promotion of quality Czech food products produced 
from the quality milk originated from our country.

57
Many aspects of Chinese cuisine 

Mgr. ONDŘEJ PLAČEK,
Ministry of Agriculture

The Chinese culture developing for thousands  
of years has had an important impact on the world.  

The cuisine of Sichuan, Shandong, Huaiyang, canton, etc. 

Pohled na město Přibyslav
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63
Meat processing plant  

in Planá nad Lužnicí is to celebrate  
its 50th anniversary  

in January 2023
MVDr. JOSEF RADOŠ

The excessive production and consumption 
of meat in Czechoslovakia resulted into 

building new industrial premises that were 
to replace the association’ slaughterhouses, 

meat production, and canning plant.

68
Boxes, problematic trend  

of catering 
Ing. IVAN JEMELKA

Meals from home or delivered are allegedly 
better, corporates are building kitchenettes 

and boxes are successful, restaurants 
are losing their incomes, etc. 

71
The Beskydy Mountains stage

LADISLAV STEINHAUSER

Continuation of the serial On bicycle through 
Moravia. This time, the stage goes through 

the vicinity of Beskydy Mountains.

76
Jiří Faměra: a person involved in the important 

technological changes of Czech brewing 
JOSEF VACL

About the life of the important Czech brewer, 
his beginnings, successful steps, etc. 

83
Ing. Karol Herian, CSc. and his jubilee 

JIŘÍ KOPÁČEK

One of the most important Slovak experts in the field 
of milk and cheese is celebrating his eighty this year.
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