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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
letošní babí léto přišlo později 
a podle meteorologů ani nebylo. To 
pozdní oteplení, které se udrželo 
v  tomto roce po celý říjen, ozna-
čují jako tereziánské jaro. Slyšel 
jsem to poprvé a ve slovníku tento 
výraz nenajdete. Smůla vykladačů 
počasí, že nemají v redakcích ency-
klopedií svoje zástupce, asi jako 
i  my potravináři. Je velké štěstí, 
že pojmy o  potravinách vysávají 
autoři slovníků od Magdaleny 

Dobromily Rettigové, a tak se termíny máslo, mléko, špenát 
a maso dostanou i mezi dávno zapomenuté potraviny. Ale 
pomazánkové máslo a tuzemský rum tam nenajdete. Takže 
raději zpět k počasí. Celý říjen se moc topit nemuselo, tím jsme 
mohli nechat svetry ještě ve skříni, a vláda se mohla pochlubit 
plnými zásobníky drahého plynu západní provenience. I sva-
tého Martina jsme přivítali jen na hnědém koni a oslavili ho 
spíš mladým jeho vínem. Jeřabinami jsou však větve jeřábů 
prohnuté až k zemi, takže podle prognóz bude tuhá zima. Jaká 
bude, není ani na skleněnou kouli, neboť i přírodní, ale i další 
zákony bývají dost často těžko prokouknutelné. Přejme si, že 
vyhraje rozum, smysl pro fér a taky trochu štěstí. Bohužel, 
toho posledního budeme potřebovat nejvíc. 

Připomínat si různá výročí patří k  lidské kultuře od 
nepaměti. A  těch výročí je tolik, že nenajdete v  kalendáři 
den, ve kterém by se v minulosti něco významného nestalo. 
Naštěstí existuje pečlivý výběr těchto dnů, a to podle toho, ve 
které době, zemi a politickém klimatu určité země žijete. Už 
nemluvím o dnech přiřknutým marketingovým připomínkám 
a jiným významnostem. Máme Dny chleba a také Světový 
den chleba, Světový den mléka, MDŽ, Den vzdělanosti, Den 
rodin, Památný den sokolstva, Den válečných veteránů. 
A ani nevím, jestli ještě existuje Den učitelů. Nejspíše už ne, 
protože ve významných dnech jsem jej nenašel, a důvod lze 
domyslet. Dostali přidáno, tak už nemusí mít svůj svátek. 
Naštěstí v těchto dnech není v krámech zavřeno. Představte 
si, kdybyste si nemohli v den oslavy chleba ten chleba koupit. 
Jinak ale je to se státními svátky. Těch je naštěstí jenom sedm 
a určit, který je nejvýznamnější, není vůbec snadné. Podle 
mne je to 17. listopad, ač v  tomto dni bývá v  obchodech 

otevřeno. Den boje za svobodu a  demokracii a  Meziná-
rodní den studenstva jsme právě teď prožili a jeho oslav se 
mohli zúčastnit, ale i vnímat pocit z něj. Zdá se mi, že s tímto 
svátkem zachází naše propaganda silně účelově, jako by 
vládnoucí garnitura měla toto datum ve svém majetku a my 
občané máme jen čučet na to, co nám povídají. Česká televize 
pak je jejich nástrojem k tomu, aby „ven“ šlo jen to, co se 
hodí. Nepochybuji ani vteřinu o tom, že na Národní třídu 
dali lidi svíčky s naprostou upřímností, ale veškerá vyjádření 
politiků z tohoto pietního místa jsem cítil jako falešná a hrubě 
účelová. Ministr vnitra pronesl, že se nemusíme bát říkat si 
svobodně, co chceme, a že nás za to nikdo nezavře. Ještě že 
to řekl, jinak bychom si tím nebyli jisti. To, že šel průvod pro-
testantů z Václaváku na Kavčí hory, jsme mohli zhlédnout, 
ale co tam povídalo jedenáct řečníků, tak z toho ani čárka. Co 
tam sdělovali davu protestantů? Protistátní řeči? Nebo to byli 
fakt agenti Moskvy, když měli kulichy v barvě červená, modrá 
a bílá? Nebo to byli naši vlastenci? Máme přece taky tyto tři 
barvy ve znaku. Nebo už se i v tomto pletu? Kdo se bojí, nesmí 
do lesa – analogie, kdo se bojí, nesmí do politiky. Pak není 
politik, ale zbabělec. Dost otázek. Je mi smutno. 

Naštěstí máme ve svých kalendářích i  dny opravdu 
památné a bez jakýchkoli politikou ověnčených přívlastků. 
A to jsou hlavně Velikonoce a Vánoce. Patří k nim i oslava kaž-
dého nového roku 1. ledna. Letošní Vánoce se blíží a většina 
z nás je vnímá jako oslavu rodiny, pohody, ohleduplnosti. Také 
ale jako historickou tradici křesťanských a židovských zákonů 
o nezbytné soudržnosti lidí. Dnešní svět by se měl vrátit k desa-
teru, které je sice notoricky známé, avšak v praxi uplatňované 
metodou „jen když se hodí“. Pro dnešní dobu je řada přikázání 
příliš ortodoxních. Ale zvažte. Páté – cti otce a matku svou, 
šesté – nezabiješ, osmé nepokradeš, deváté – nevydáš proti 
svému bližnímu křivé svědectví, desáté – nebudeš dychtit po 
domě svého bližního, jsou ale stále velmi aktuální přikázání, 
jimiž by se mělo dnešní lidstvo řídit. K žádné církvi nepatřím 
a jsem ateista. Ale k odkazu víry svých předků se silně hlásím. 
Nechtěli válku, nechtěli příkoří druhých, nechtěli zimu a sta-
rali se o to, aby nebyl hlad. A o Vánocích se modlili k Bohu, aby 
jim toto všechno zachoval. My přece chceme totéž. A můžeme 
na toto vše pomyslet při štědrovečerním stole a třeba se pak 
i zkusit chovat jinak. Pěkné Vánoce. 

Ing. František Kruntorád, CSc.,
vydavatel
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Potravinářská 
komora ČR 

žádá vládu o pomoc 
i pro velké podniky, 

protože ceny 
potravin rostou 

raketovým tempem

Ing. DANA VEČEŘOVÁ,
prezidentka Potravinářské komory České republiky

Žádáme vládu o  pomoc s  kompenzacemi cen energií pro 
všechny výrobce potravin bez rozdílu velikosti, chceme 

snížit DPH na potraviny, jednat o problematice označování 
výživových hodnot na přední straně obalů, protože navrže-
ný systém Nutri-Score není ideální, má mnoho nedostatků 

a jeho algoritmus je v současné podobě spíše diskriminující. 
Velkým úkolem je i ochránit názvy výrobků živočišného pů-
vodu a nastavit pravidla pro výrobu a distribuci imitací těch-
to potravin. V neposlední řadě se věnujeme podpoře kvalit-
ních českých výrobků a  značkám kvality, zejména Českým 
cechovním normám.

Po náročném koronavirovém roce jsme všichni předpo-
kládali jisté uklidnění, těšili se, že už konečně budeme moci 
vyvíjet a vyrábět potraviny tak jako dřív. Pomalu ale přišla 
krize ještě náročnější, a to krize energetická. Nejprve došlo ke 
krachům několika dodavatelů energií a v souvislosti s válkou 
na Ukrajině potom k  ohromnému zvýšení cen elektřiny 
a plynu. Před celou EU nyní stojí nelehký úkol. Nejen zbavit 
se závislosti na dodávkách ruských surovin, ale zejména najít 
nové energetické zdroje. Bohužel, Evropská komise nehodlá 
ustoupit ze svých zelených cílů a  chce dovést Evropu za 
každou cenu ke klimatické neutralitě do roku 2050. V tom 
roce už by EU neměla produkovat žádné emise skleníko-
vých plynů a stát se takzvaně klimaticky neutrální. Na první 
pohled je to neřešitelná situace. Bude třeba hodně jednání 
a ústupků napříč všemi regiony. Je však třeba postupovat 
zodpovědně a vždy vyhodnotit, zda je zvolený postup či řešení 
smysluplné a realistické. Strategie zelené Evropy musí stát 
rovnoměrně na třech pilířích – na sociálním, ekonomickém 
a environmentálním, jimž by měla být věnována stejná pozor-
nost. V současné době je udržitelnost prezentována pouze 
pohledem enviromentálním, sociální a ekonomický aspekt je 
zatlačován do pozadí. A to je rozhodně špatně. 

Ráda bych se podrobněji vyjádřila k několika tématům, 
charakteristickým pro letošní rok 2022. 

Již v polovině minulého roku postupně docházelo ke 
krachům menších dodavatelů energií a cena elektřiny a plynu 
se začala prudce zvyšovat. Tato nepříznivá situace se netý-
kala pouze Česka, ale celé Evropy. Podnikatelé, kteří do této 
doby čelili pouze omezením díky pandemii covid-19, nyní 
čelili velkému tlaku v podobě vysokých nákladů na výrobu 
potravin. K energiím se přidaly i zvýšené náklady na obaly, 
krmiva, hnojiva a další komodity. Veškeré vstupy se prudce 
zvyšovaly a výrobcům potravin nezbývalo nic jiného než začít 
uvažovat o tom, jak promítnout tyto zvýšené náklady do cen 
potravin.

Potravinářská komora ČR dlouhodobě apeluje na vládu, 
aby pomohla výrobcům potravin zvládnout stále se zvyšu-
jící ceny všech vstupů, zejména tedy ceny energií, a to všem 
bez rozdílu velikosti. Ideálním řešením by bylo zastropování 
cen energií pro všechny podniky, ale také snížení zastropo-
vaných cen na úroveň, kterou navrhuje EU. Např. u elek-
třiny maximálně na 180 eur za MWh, zatímco MPO navrhlo 
zastropování elektřiny ve výši cca 240 eur. V tuto chvíli se 
ale zastropování týká jen podniků do 250 zaměstnanců a do 
50 milionů eur obratu. 

V otázce zastropování preferujeme společné jednotné 
evropské řešení. Pokud se evropské řešení nenajde a jednot-
livé státy budou kompenzovat v rámci svých národních roz-
počtů, pak rozhodně nejsme schopni se silnými rozpočty řady 
států bývalé EU-15 schopni držet krok. Německo, Francie, ale 
i Polsko podporují svoje zemědělství a potravinářství v řádu 
mnoha milionů euro a zdá se, že tyto plánují masivní podporu 
svého zpracovatelského průmyslu, i pokud jde o energie. 

Takto náročnou situaci nikdo z nás nepamatuje. A pro 
výrobce potravin je to obrovská výzva, čelit stále se zvyšu-
jícím nákladům na veškeré vstupy a další související náklady. 
Velkým problémem byl, je a bude úkol, jak promítnou stále se 
zvyšující ceny vstupů do cen konečných výrobků. U mnoha 
komodit se to daří, například u mouky a cukru, jiné sužují 
specifické lokální problémy a  dlouhodobě podhodnocené 

obory bojují s významným omezením výrob či uzavíráním 
provozoven. 

Například malí producenti vepřového masa mají velké 
problémy, živoří na hranici udržitelnosti, střední producenti 
mají šanci přežít, ale dotují výrobu z  jiných zdrojů, např. 
z rostlinné výroby. Velké podniky mají modernější techno-
logie, vyrábějí tak levněji, ale i oni musí dotovat výrobu vep-
řového masa z jiné výroby. Vláda sice poslala producentům 
vepřového masa podporu, chovatelé však uvádějí, že se jedná 
zhruba o polovinu ztrát v oboru. Je evidentní, že problémy 
vyřešeny nejsou.

Do nového roku tak vyhlížíme s nejistotou a obavami, 
je to zejména z toho důvodu, že stále není jasné, kdy a na 
jaké výši se ceny energií zastaví a  zda budeme mít elek-
třiny a plynu dostatek. Ceny energií významně zdražují ceny 
potravin. V souvislosti s Green Dealem se v tuto chvíli začíná 
opatrně hovořit o pozastavení některých cílů nebo posunutí 
termínu jejich realizace. Bude to ale stačit? Situace na trhu 
s potravinami je globálního rázu, covidová pandemie, ener-
getická krize, požadavky na zelené cíle, válečný konfl ikt na 
Ukrajině, to vše jsou aspekty, které se více či méně promí-
tají do celkové situace ve výrobě potravin. Do toho je ještě 
třeba počítat s lokální situací a speciální situací u konkrétních 
komodit, např. vepřové maso v Evropě. Potravinářské pod-
niky hledají možnosti, jak ušetřit, jak přejít na jiné zdroje, jak 
omezit výrobu. Utáhnout stále dražší provoz je obtížné, na 
druhou stranu není možné zdražovat do nekonečna. Jedno 
je však zřejmé, žádné prudké zlevňování potravin se v Česku 
nechystá. Zdražování energií na řadu českých podnika-
telů teprve dopadne. V příštím roce má zajištěné fi xace cen 
energií jen málo podniků a to se samozřejmě opět musí pro-
mítnout do cen potravin.

Ohrožena je i konkurenceschopnost českých výrobců 
v rámci EU. Navrhujeme výrazné a trvalé snížení DPH na 
všechny potraviny. Snížení DPH na potraviny by pomohlo 
jak spotřebitelům, tak výrobcům. Česko s 15 % má jednu 
z nejvyšších DPH na potraviny v Evropě. Polsko, Německo 
i Rakousko a Slovensko mají 10 % a méně. S vysokou DPH se 
významně snižuje konkurenceschopnost výrobců potravin, 
všude v okolních státech je levněji a lidé jezdí nakupovat do 
zahraničí. Potravinářská komora ČR navrhuje snížení DPH 
na všechny potraviny trvale o  10 %. V  době hospodářské 
krize není možné, aby si někteří občané nemohli koupit ani 
základní potraviny. Současně je třeba projednat tento krok 
s obchodními řetězci a dalšími prodejci tak, aby spotřebitelé 
skutečně snížení DPH u všech potravin pocítili. Domníváme 
se, že dohoda s obchodníky je možná. Snížení musím být 
hlavně trvalé, jak se ukázalo na trhu s pohonnými hmotami, 
dočasné snížení o jednotky procent si spotřebitelé ani nesta-
čili všimnout.

Novela zákona o významné tržní síle je nyní slučitelná 
s předpisy Evropské unie. Dojde sice k významnému roz-
šíření působnosti Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 
(ÚHOS) na celý potravinový řetězec od producentů přes 
zpracovatele až po velkoobchod a maloobchod, ale má to 
i svá pozitiva. Dozorová činnost Úřadu, která doposud cílila 
pouze na asi 12 největších obchodních řetězců, se rozpro-
stře na stovky různorodých podnikatelských subjektů na 
všech úrovních potravinového řetězce. ÚHOS tedy nebude 
vystupovat pouze v roli represivního orgánu, ale bude posky-
tovat i konzultační a jiné služby. Výhodou tedy je jednotná 
a  efektivní komunikace se všemi podnikatelskými sub-
jekty, tj. metodické vedení, proškolení, poskytování výkla-
dových stanovisek a právních aktivit. Právní úprava nyní 
obsahuje dostatečně přesně vymezení práv a  povinností 
všech dotčených orgánů a osob. Sankce za nedodržení jsou 

vymezeny zcela jednoznačně. Tyto změny budou mít dopad 
na vybrané podnikatelské subjekty, které budou nuceny 
nastavit nové smluvní podmínky v  dodavatelsko-odběra-
telských vztazích. Nová úprava tak přispívá k odstraňování 
nekalých obchodních praktik a  k  férovějším obchodním 
vztahům. 

Ačkoliv situace nebyla a není jednoduchá, věno-
vala jsem se i pozitivním tématům. A to kvalitním českým 
potravinám, značkám kvality, stále se rozšiřujícímu portfoliu 
Českých cechovních norem, reformulacím, bezpečnosti 
potravin a dalším. Možností, jak mohou potravináři podpo-
rovat svoje výrobky, je několik. A určitě mají co propagovat, 
ať už jde o čerstvost, kdy potraviny necestují přes celý svět, 
nebo lokálnost, kdy spotřebitel zná výrobce i původ suroviny. 
Existují samozřejmě také označení Regionální potravina, 
KLASA, Česká cechovní norma a další, které zákazníky infor-
mují o kvalitních potravinách českého původu. V databázi 
schválených potravin, výrobců krmiv a chovatelů, kteří se 
mohou pyšnit logem Vyrobeno podle České cechovní normy, 
je k dnešnímu dni 2211 výrobků od 377 společností. Počet 
schválených norem je 314. 

Novinkou v rámci cechovních norem je provázání celé 
zpracovatelské vertikály u masa a masných výrobků, a  to 
od výrobců krmiv pro hospodářská zvířata přes chovatele 
až ke zpracovateli – jatky a výrobce masných výrobků. Od 
roku 2023 bude vepřové výsekové maso s ČCN již pouze od 
českých chovatelů registrovaných v systému ČCN a schvá-
lených Svazem chovatelů prasat, z. s., a samozřejmě krme-
ných krmivy výrobců schválených Spolkem pro komodity 
a krmiva, z. s. U masných výrobků, kde je základní suro-
vina vepřové maso, je dosažení stejného cíle v roce 2025. 
Stejné vertikály by Potravinářská komora ČR chtěla 
dosáhnout i  u  hovězího masa, zde je zatím jednání na 
počátku.

Česká republika se pravidelně umisťuje v čele žebříčku 
o nejbezpečnější potraviny světa, tzv. Indexu globální bez-
pečnosti, který každoročně vyhlašuje výzkumná jednotka 
britského týdeníku The Economist. Žebříček vzniká na 
základě faktorů dostupnosti, kvality a bezpečnosti potravin 
a  skládá se z  59 konkrétních kritérií. Česká republika se 
v  tomto žebříčku potravinové bezpečnosti umístila v  roce 
2020 na výborném pátém místě. I když o rok později klesla na 
14. místo, bylo to především z důvodů vysokých cen potravin, 
a  tedy potenciálního snižování koupěschopnosti českého 
obyvatelstva, nikoliv kvůli snížení úrovně potravinové 
bezpečnosti.

Dnes více než kdy jindy se musíme zamyslet nad tím, jak 
podpořit český zpracovatelský průmysl, aby mohl být kon-
kurenceschopný jak v Evropě, tak i jinde ve světě. V posled-
ních letech procházíme již třetí krizí a  zdá se, že tlak na 
výrobce potravin stále nekončí. Covid-19, válečný konfl ikt na 
Ukrajině i energetická krize kladou na nás všechny zvýšené 
nároky. Všechny negativní vlivy se sešly najednou a výrobcům 
stouply během okamžiku vstupní náklady o desítky procent. 
A ne vždy se daří promítnout všechny zvýšené náklady do cen 
konečných výrobků. I tak ale ceny potravin neustále stoupají 
a všichni se ptají, kam až se mohou vyšplhat? 

Další krizí může být i urputná snaha o naplnění Zelené 
dohody pro Evropu, bez jakékoliv analýzy, jaké vlastně bude 
mít tato dohoda dopady na jednotlivé evropské státy a kon-
krétní oblasti. Výchozí podmínky jednotlivých zemí nejsou 
stejné a ukazuje se, že průmyslové země, jako je například 
Česká republika, zaplatí nejvíc. Při aplikaci všech navrhova-
ných opatření by pravděpodobně došlo k enormnímu zdražení 
potravin a zároveň snížení celkové evropské soběstačnosti 
v produkci potravin, a tím pádem k dalšímu zhoršení životní 
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úrovně Evropanů. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že 
chránit životní prostředí pro příští generace je nevyhnutelné, 
a bude třeba situaci řešit. Ať už jde o převážení potravin přes 
celý kontinent, plýtvání potravinami, nebo snížení energe-
tické náročnosti.

Klademe důraz na krátký dodavatelský řetězec, aby 
obchody nakupovaly výrobky z  co nejbližšího okolí. Při 
dovozu ze zemí třetího světa mohou potraviny obsahovat 
např. rezidua v Evropě nepovolených pesticidů, veterinární 
léčiva, těžké kovy, popřípadě další kontaminanty. U potravin 
ze zámoří nebo z asijských zemí zase předpokládáme nárůst 
množství obalů, což přírodě rozhodně neprospívá. 

Preferujeme lokální produkci, která bude pro spotře-
bitele dostupná. Je ale nepochybné, že do obchodní sítě 
dodávají největší množství výrobků střední a velké společ-
nosti a naplňují tak požadavek spotřebitelů na kvalitní potra-
viny za přiměřenou cenu, které právě velké podniky mohou 
dosáhnout díky úspoře z rozsahu a rozložení fi xních nákladů. 
Menší podniky mají, bohužel, omezenější přístup do řetězců 
z  hlediska cenové konkurenceschopnosti a  nemožnosti 
pokrýt celorepublikovou síť prodejen. 

Zásadní je ale pro celý potravinářský a  zemědělský 
sektor zpracování domácí české suroviny domácími zpra-
covateli na české výrobky. Rozhodně nepodporujeme vývoz 
suroviny a  dovoz zpracovaných výrobků, jako je tomu, 
bohužel, u českého mléka, které ve stále větších množstvích 
míří do Německa, odkud ho dovážíme zpět v podobě jogurtů, 
sýrů, másla… Z České republiky se aktuálně vyváží asi čtvr-
tina mléka, jehož kvalita je v porovnání s okolními státy velmi 
dobrá. Vzhledem ke kurzu koruny je jeho výkup pro zahra-
niční zpracovatele velmi výhodný. Nicméně jde o dotované 
mléko, které putuje k zahraničním zpracovatelům, ale při-
daná hodnota pak zůstává u nich, nikoliv v ČR. Nejde jen 
o mléko, podobně je na tom i hovězí maso, řepka, obilniny. 
Vyvážíme komodity a  dovážíme konkrétní výrobky, které 
dokážeme vyrobit sami, kapacitu na to máme. Místo českých 
potravin tak čeští spotřebitelé nakupují výrobky ze zahraničí, 
ale z české suroviny. 

Pojďme se tedy společně zasadit o to, abychom posílili 
zpracování české suroviny v  tuzemsku. Je nanejvýš nutné 
zvýšit investice do zpracování a inovování výrobků a výrob-
ních technologií. Současně je třeba zvýšit státní podporu 
zpracovatelskému průmyslu, abychom dosáhli srovnatelné 
konkurenceschopnosti s konkurenty z ostatních členských 
zemí. Přestaňme tedy dělit podniky na malé, středně a velké 
a zaměřme se na podporu domácího zpracování zemědělské 
suroviny bez ohledu na velikost podniků. Pokud nebudeme 
investovat do nových potravinářských technologií a postupů, 
nebudeme podporovat efektivní využívání obnovitelných 
zdrojů, efektivitu pěstování a zpracování, může se nám lehce 
stát, že za pá r let najdeme na trhu tyto inovované výrobky 
pouze od zahranič ní ch vý robců , protož e u ná s nebude nikdo, 
kdo by je vyrá bě l.

Rozhodně je ale třeba, aby stát i  nadále podporoval 
české výrobky. Je nutné vysvětlovat, proč jsou důležité pro 
ekonomiku, prosperitu, i to, že díky velmi dobře fungujícím 
dozorovým orgánům, jako je Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce a Státní veterinární správa, máme ty nej-
bezpečnější potraviny na světě. Jsme jednoznačně pro to, 
aby Česká republika systematicky a  výrazně podporovala 
české zemědělce a potravináře, musí to být však koncepčně 
a efektivně. Navrhujeme dále pracovat na cílených dotačních 
programech, na propojení linky zemědělec – zpracovatel 
– obchodník, zaměřit se na zvyšování efektivity, snižovat 
byrokratickou zátěž, dělat efektivní marketingové kampaně 
a systematicky vzdělávat spotřebitele. To vše jsou vyzkoušené 

cesty i ze zahraničí. Jděme po nich a bojujme za skutečné 
české národní zájmy.

V polovině listopadu se v Bruselu konala odborná konfe-
rence týkající se problematiky označovaní potravin na přední 
straně obalu. Konferenci organizovalo Stálé zastoupení 
České republiky při Evropské unii ve spolupráci s Minister-
stvem zemědělství ČR. Česká republika jako předsednická 
země otevřela pro posluchače několik základních témat. 
Cílem je poskytovat spotřebitelům objektivní informace 
o skutečné povaze jednotlivých produktů a ochránit názvy 
tradičních potravin živočišného původu. Je nutné prezen-
tovat informace o potravinách získané na vědeckém základě, 
nikoliv na marketingových kampaních některých společností 
a obchodníků. 

V  otázkách ochrany názvů potravin živočišného 
původu je nezbytné rozlišovat skutečnou výživovou hodnotu 
potravin. Chceme omezit propagaci vysoce zpracovaných 
imitací potravin živočišného původu, rozdělování potravin 
na zdravé a nezdravé, diskriminaci celých skupin potravin 
bez ohledu na obvyklý způsob konzumace a stimulaci účelo-
vých reformulací založených na omezeném počtu živin. 

Vážíme si odpovědnosti výrobců potravin a jejich snahy 
věnovat pozornost zdraví populace a propagaci kvalitní, výži-
vově hodnotné a pestré stravy. Není ale možné, aby výrobky 
živočišného původu byly svázány velmi přísnými pravidly 
a na potraviny rostlinného původu imitující živočišné pro-
dukty se žádná pravidla nevztahovala. 

V neposlední řadě je třeba se věnovat označování výži-
vových hodnot na přední straně obalů. Mezi nejznámější 
patří systém Nutri-Score, v Evropě jsou ale i další, například 
NutrInform Battery v Itálii aj. 

Hodnocení potravin v  rámci systému Nutri-Score 
vychází z výpočtu, při kterém se započítávají kladné a záporné 
body podle předem defi novaného postupu. Kladné body se 
získávají podle podílu/obsahu ovoce včetně ořechů (sko-
řápkové ovoce) a zeleniny, vlákniny a bílkovin v dané potra-
vině. V každé skupině lze získat 0 až 5 bodů, dohromady 
15 kladných bodů. Záporné body se počítají z energetické 
hodnoty, obsahu nasycených mastných kyselin, cukru 
a sodíku. V každé ze 4 skupin lze získat 0 až 10 bodů, dohro-
mady 40 záporných bodů. Díky tomuto výčtu můžeme získat 
i nesmyslné výsledky, v jedné řadě proti sobě stojí mražené 
zeleninové závitky jako polotovar, hranolky – mražený polo-
tovar, snídaňové čokoládové kuličky a kofeinové nápoje bez 
cukru jako výrobky hodnocené A a olivový olej, sýr s modrou 
plísní, sardinky a šunka Iberico jako potraviny hodnocené 
D-E.

Potravinářská komora České republiky tento systém 
dlouhodobě nepodporuje, protože systém Nutri-Score není 
ideální. Mezi jeho hlavní nevýhody patří příliš velké zjedno-
dušení, systém nezohledňuje velikost porce, nebere v úvahu 
zvláštnosti daného státu a  jeho stravovací kulturu a zvyk-
losti, směřuje na výživu, která nemusí být skutečně zdravá, 
pestrá a vyvážená, není v souladu s výživovými doporuče-
ními a upřednostňuje spíše průmyslově upravené potraviny 
na úkor jednosložkových potravin.

Potravinářská komora ČR iniciovala vznik odborné 
skupiny pro Nutri-Score (při České technologické platformě 
pro potraviny), která zpracovala dokument s názvem Hlubší 
pohled do systému Nutri-Score. Vedoucím odborné skupiny 
je doc. Jiří Brát. Dokument na 20 stranách rozebírá výhody 
a nevýhody systému s konkrétními příklady. Závěrem sku-
pina navrhuje 7 zlepšení, která by mohla pomoci správnému 
zařazení potravin do zelené nebo červené kategorie. 

Hlavním důvodem, proč není možné Nutri-Score 
doporučit jako povinný systém označování, je zejména 

diskriminace výrobců tradičních potravin, řada těchto 
potravin je označována jako v podstatě nevhodná, přitom 
mají ve stravě člověka nezastupitelné místo. Jsou to napří-
klad sýry, tradiční máslo, dezerty z tvarohu a smetany, řep-
kový olej a další. Dalším důvodem je preference průmyslově 
zpracovaných potravin na úkor skutečných potravin (mléko, 
maso, ovoce, zelenina), alternativní výrobek, který obsa-
huje více než dvacet přidaných látek, je hodnocen lépe než 
základní potraviny. A  do třetice výběr výrobků hodnoce-
ných v zelené barvě nezaručí spotřebiteli vyváženou a pes-
trou stravu, v  extrémním případě si tímto výběrem může 

spotřebitel vážně poškodit zdraví. Zjednodušení je tak velké, 
že spotřebitel může nabýt dojmu, že si v rámci stravy vystačí 
jen s výrobky v zelených kategoriích A a B.

Potravinářská komora ČR se aktivně účastní mnoha 
jednání na dotčených ministerstvech a  úřadech i  v  rámci 
evropských institucí, nicméně konečné rozhodnutí v  tuto 
chvíli nemáme. Česká republika v rámci svého předsednictví 
Rady EU navrhuje jednotné celoevropské řešení, ke shodě na 
evropské úrovni ale zatím také nedošlo. 

 
�

Přírodní sirupy ve vynikající 
terapeutické kvalitě – to je Harmonelo

V našich střevech se nachází až 80 %
imunity našeho organismu, to je dnes 
už známý fakt, o kterém mluví řada 
odborníků na střevní mikrobiom. 
A o tom, jak ovlivňuje nerovnováha 
našeho střevního mikrobiomu celý 
náš organismus včetně psychického 
stavu, hovoří řada vědeckých studií. 
Serotonin řídící naše pocity štěstí se 
až z 90 % tvoří právě ve střevech.

Vhodnou péčí o střevní mikrobiom – 
zajištěním dostatku prospěšných bak-
terií ve střevech – můžeme zabránit 
růstu škodlivých bakterií a normali-
zovat prostor mezi buňkami střevní 

stěny. To, jak se stravujeme, jaká je 
úroveň našeho stresu, je zásadní pro 
stav našich střev. Kromě úpravy stravy 
a našeho životního stylu mohou k dosa-
žení rovnováhy střevního mikrobiomu 
velmi pomoci kvalitní probiotické suple-
menty a konzumace prebiotické vlák-
niny.

Harmonelo je rychle rostoucí čes-
kou společností působící na našem 
trhu již dva roky a její produkty si na-
cházejí své spokojené zákazníky nejen 
u nás, ale po celé Evropě. Šéfem vědecké 
rady je molekulární biolog RNDr. Petr 
Ryšávka, náš přední specialista na mikro-
biom střev a probiotika.

Harmonelo má ve svém portfoliu 
probiotické a prebiotické sirupy, které 
mohou významně příznivě ovlivnit stav 
střevního mikrobiomu a celkový stav 
organismu. Probiotické sirupy jsou ošet-
řeny tyndalizační technologií, díky které 
mají mimořádnou vstřebatelnost, bez 
narušení po cestě do trávicího traktu se 
dostávají přímo do střev.

Harmonelo zároveň umožňuje 
nechat si zjistit kondici našich střev pro-
vedením analýzy střevního mikrobiomu 
s pomocí odběrné sady – testu střev-
ního mikrobiomu. Pokud známe stav 
našich střev, můžeme o ně začít vhodně 
pečovat.

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

v potravinářských 
oborech 

Ing. JAROMÍR DŘÍZAL, 
emeritní ředitel

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

První díl „statistického seriálu“ o potravinářských obo-
rech přinesl informace o  vysokých cenách potravin 

v České republice v 1. pololetí 2022, porovnal současnou 
kupní sílu obyvatel s minulostí a srovnal výdaje za potra-
viny v tuzemsku s některými státy Evropy.

Druhý díl se věnuje vývoji hlavních nákladových 
vstupů do potravinářského sektoru, konkrétně cenám 
zemědělských komodit, elektrické energie, zemního plynu 
a PHM. Druhá část je zaměřena na vývoj mezd odvětví 
v rámci národního hospodářství a srovnání průměrných 
mezd v jednotlivých potravinářských oborech. 

Vývoj cen zemědělských komodit

Zemědělské komodity rostlinného i živočišného původu 
jsou základními surovinami při  výrobě potravin. Cenová 
úroveň těchto vstupů zásadním způsobem ovlivňuje výsledné 
ceny potravin.

Data z Českého statistického úřadu o cenách zeměděl-
ských komodit jsou rozdělena na rostlinné výrobky, ovoce, 
zeleninu a živočišné produkty. V tabulce č. 2 je uveden vývoj 

cen v desetiletém horizontu od roku 2012, v letošním roce 
jsou zveřejněna data za koncové měsíce 1. a 2. čtvrtletí. 

U rostlinných komodit je zřetelný dramatický růst cen 
zejména u  obilovin v  letošním roce. Konkrétně u  pšenice 
potravinářské se jedná o více než 100% nárůst oproti roku 
2020. Letošní růst je zřetelný i u semen řepky, máku či kmínu.

U ovoce jsou ceny srovnatelné s předchozími roky, což je 
však dáno masivními dovozy jablek zejména z Polska. U živo-
čišných produktů je opět zřetelný nárůst cen v letošním roce, 
zejména u hovězího skotu, mléka a vajec. Tento nárůst byl 
způsoben zvýšením cen krmiv, energií, PHM a agrochemie.

Ceny elektrické energie pro průmysl

Výrazný růst cen elektrické energie v  letošním roce, 
způsob a výše jejich „zastropování“ pro výrobní podniky 
i  domácnosti je jedním z  nejdiskutovanějších témat sou-
časnosti.  Český statistický úřad sleduje průměrné ceny 
elektřiny za dodávky pro průmysl v  čtvrtletních časo-
vých řadách. Ceny jsou uvedeny v  Kč za MWh bez DPH 
a ostatních daní. V tabulce č. 1 je znázorněna časová řada 
od roku 2002 do 2. čtvrtletí letošního roku, takže čtenáři 
mají k  dispozici přehlednou časovou osu o  vývoji elek-
třiny za poslední dvě dekády. Evidentní je cenový skok 
na hodnotu okolo 4,5 tis. Kč za MWh v  1. pololetí roku 
2022, který byl způsoben eskalací válečného konfl iktu na 
Ukrajině a zdražením zemního plynu sloužícího k výrobě 
elektřiny.

Komodita – výrobek 2012 2015 2018 2019 2020 2021 3/22 6/22

Rostlinné výrobky

Pšenice potravinářská [t] 5 050 4 321 4 096 4 345 4 173 5 023 6 885 8 654
Ječmen potravinářský [t] 5 036 4 528 3 928 4 474 4 205 4 281 5 705 .
Žito potravinářské [t] 5 108 3 917 4 175 4 254 3 841 4 075 5 378 7 483
Oves potravinářský [t] 6 164 6 446 5 702 7 088 6 940 7 054 7 266 7 425
Hrách jedlý [t] 5 791 7 575 6 375 6 242 6 112 5 600 . i.d.
Semeno řepky olejné [t] 11 843 9 860 9 284 9 431 9 884 12 031 16 418 19 887
Semeno máku [t] 31 709 43 890 61 882 70 262 60 362 41 427 42 792 47 935
Semeno slunečnice [t] 10 477 8 892 7 876 7 477 9 185 11 145 14 195 18 699
Semeno hořčice bílé a černé [t] 15 132 16 327 15 555 16 698 16 481 16 098 24 454 i.d.
Semeno kmínu kořenného [t] . 59 340 25 841 23 269 28 274 27 727 . .
Chmel sušený (ne granulovaný) [t] 137 811 190 420 224 799 229 999 240 525 234 294 274 201 i.d.
Brambory pozdní konzumní [t] 2 825 4 521 4 912 6 958 5 305 4 182 5 229 4 921
Čerstvé vinné hrozny [t] 16 443 17 896 19 482 16 616 13 716 17 276 . .

Ovoce

Jablka konzumní [t] 9 624 9 436 10 948 11 695 14 543 14 767 13 920 12 193
Jablka průmyslová [t] 3 171 3 432 2 625 3 370 3 646 3 379 3 545 3 688
Hrušky [t] 11 153 11 382 11 190 14 035 17 206 16 774 14 881 i.d.
Broskve [t] 15 179 13 765 16 433 20 139 23 307 20 556 . .
Meruňky [t] 24 120 22 225 21 940 23 767 34 448 23 926 . .
Švestky [t] 9 820 12 028 9 381 10 777 11 789 13 826 . .
Třešně [t] 31 757 38 638 34 313 42 556 56 293 48 837 . i.d.
Višně [t] 18 307 11 354 8 647 15 834 11 207 8 710 . i.d.
Rybíz červený a bílý [t] 7 855 7 918 14 702 26 524 39 365 22 803 . .
Jahody zahradní tříděné [t] 51 341 63 667 89 538 90 000 103 705 104 833 . 120 045

Zelenina

Mrkev bez natě [t] 4 986 8 047 9 353 8 464 7 734 8 013 i.d. i.d.
Kedlubny [t] 19 908 23 616 27 355 26 057 30 900 28 694 . 26 094
Zelí bílé hlávkové [t] 3 750 6 722 6 828 8 110 6 381 6 853 6 556 13 967
Okurky salátové [t] 18 063 19 898 22 837 24 168 23 203 22 442 . 23 003
Paprika zeleninová [t] 16 294 22 953 21 027 30 146 23 739 22 325 . i.d.
Rajčata [t] 20 845 23 824 22 729 30 526 43 404 38 840 . i.d.
Cibule suchá [t] 4 819 6 588 7 672 11 224 7 486 7 100 6 568 i.d.
Česnek [t] 151 786 135 141 91 538 90 741 88 823 95 995 . 91 357

Živočišné výrobky

Býci jateční v živém [t] 46 420 47 062 47 359 46 151 45 379 46 839 53 391 58 093
Jalovice jatečné v živém [t] 35 125 37 123 36 956 35 945 33 894 35 703 39 934 47 903
Krávy jatečné v živém [t] 31 726 30 564 31 116 30 544 28 780 30 661 36 055 42 799
Telata jatečná v živém [t] 61 265 51 230 60 676 53 455 40 186 39 968 41 614 50 442
Prasata jatečná v živém [t] 33 258 29 024 27 270 31 817 31 635 26 466 26 790 33 914
Mléko kravské Q. tř. j. [tis. l] 7 789 7 862 8 618 8 852 8 557 8 957 10 230 11 057
Kuřata jatečná v živém I. tř. j [t] 23 084 23 733 23 030 23 180 22 717 23 110 24 484 27 298
Slepice jatečné v živém [t] 5 898 6 433 6 381 5 357 5 155 5 472 i.d. i.d.
Kachny jatečné v živém [t] 28 045 29 316 29 058 29 265 29 028 29 250 i.d. i.d.
Vejce slepičí konzumní netříděná [tis. ks] 2 342 1 715 1 567 1 500 1 325 1 310 i.d. i.d.
Vejce slepičí konzumní tříděná [tis. ks] 2 226 1 884 1 859 1 738 1 806 1 845 2 043 2 267
Kapr tř. I. v živém [t] 48 976 49 201 51 175 48 576 46 966 49 354 56 087 61 535
Pstruh v živém [t] 95 855 111 285 101 292 106 381 107 144 108 080 i.d. 117 667

Rok 1Q 2Q 3Q 4Q Průměr roku
2002 1 720,00 1 510,00 1 510,00 1 710,00 1 610,00
2003 1 650,00 1 510,00 1 510,00 1 650,00 1 580,00
2004 1 780,00 1 620,00 1 620,00 1 770,00 1 700,00
2005 1 940,00 1 920,00 1 920,00 1 940,00 1 930,00
2006 2 120,00 2 110,00 2 110,00 2 120,00 2 120,00
2007 2 320,00 2 300,00 2 331,99 2 385,30 2 340,00
2008 2 570,43 2 540,05 2 540,05 2 571,79 2 555,58
2009 2 817,68 2 761,71 2 761,71 2 796,82 2 784,48
2010 2 727,31 2 712,88 2 708,75 2 719,56 2 717,12
2011 2 817,89 2 787,75 2 784,29 2 791,61 2 795,39
2012 2 822,85 2 782,68 2 784,53 2 818,95 2 802,25
2013 2 893,66 2 869,71 2 877,35 2 891,32 2 883,01
2014 2 534,29 2 517,81 2 513,83 2 520,67 2 521,65
2015 2 398,34 2 364,36 2 362,14 2 371,71 2 374,14
2016 2 179,08 2 151,02 2 144,19 2 151,95 2 156,56
2017 2 054,10 2 038,17 2 030,65 2 040,04 2 040,74
2018 2 047,67 2 048,51 2 077,87 2 090,59 2 066,16
2019 2 308,94 2 352,25 2 366,11 2 397,18 2 356,12
2020 2 551,80 2 557,40 2 543,43 2 551,51 2 551,03
2021 2 554,03 2 572,73 2 611,09 2 783,47 2 630,33
2022 4 511,11 4 466,13      

Tabulka č. 1  Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny za dodávky 
pro průmysl celkem v Česku

Od 3Q 2007 počítáno podle spotřebitelských skupin (meto-
dika Eurostatu)

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze 
Cena: v Kč/MWh bez DPH a ostatních daní

Tabulka č. 2 Průměrné ceny zemědělských komodit – časové řady 

Průměr od počátku roku – vážený aritmetický průměr průměrných měsíčních cen, údaje za 3/2022 a 6/2022 – měsíční data
Území: Česká republika                   Měřicí jednotka: Kč                 . údaj není k dispozici                    i.d. –  individuální (důvěrný) údaj                   
 Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze
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Čtvrtletní ceny zemního plynu

Tabulka č. 3 přináší čtvrtletní přehled ČSÚ o  vývoji 
cen zemního plynu za dodávky pro průmysl v ČR za období 
od roku 2002 do 1. pololetí 2022. Zemní plyn je nezbytnou 
energií a velmi důležitou nákladovou položkou zejména pro 
potravinářské obory, které  tepelně zpracovávají své pro-
dukty. Patří mezi ně zejména výroba pekařských a cukrář-
ských výrobků, výroba piva a  lihovin, mléčných výrobků, 
zpracování masa, cukrovarnictví, konzervárny a  některé 
další. 

Údaje jsou uvedeny v Kč za MWh bez DPH a ostatních 
daní. Patrný je prudký nárůst cen počínaje 4Q roku 2021, 
který dále eskaloval v letošním roce na hodnoty přesahující 
1600 Kč/MWh. Zásobníky plynu v Česku jsou v současné 
době zaplněny téměř ze 100 %, což spolu s předpovědí mírné 
zimy dává předpoklad dostatku tohoto média pro výrobce 
i na 1. polovinu příštího roku. O cenách plynu v příštím roce 
rozhodnou parametry nastavení společného nákupu států 
EU, úroveň zastropování cen ze strany vlády ČR i rychlost, 
jakou se bude dařit získávat toto médium z  náhradních 
zdrojů mimo Rusko.

Průměrné ceny pohonných hmot

Pohonné hmoty jsou velmi důležitou nákladovou 
položkou pro potravinářské fi rmy, které zajišťují distribuci 
svých výrobků do obchodní sítě. Proto růst cen PHM v roce 
2021 a zejména pak cenový skok v roce letošním byl velmi 
nepříjemný. Z tabulky č. 4 vyplývá, že nejvýhodnější ceny 
PHM byly v roce 2020. Naopak ceny benzínu v letošním roce 
oproti roku 2021 stouply o více než 40 %, u nafty to je dokonce 
o 50 %. Výrazně vzrostla i cena LPG, na který řada fi rem svůj 
vozový park z  úsporných d ůvodů převádí. Cenu PHM ovliv-
ňuje cena ropy na světových trzích, náklady rafi nérií, výše 

Rok 1Q 2Q 3Q 4Q Průměr 
roku

2002 541,03    487,45    487,45    438,17    488,57    

2003 463,80    508,35    508,35    488,14    492,18    

2004 487,71    458,64    454,85    520,82    480,48    

2005 552,64    553,32    603,98    700,21    602,52    

2006 770,73    789,05    801,26    764,11    781,31    

2007 673,90    672,18    681,38    706,32    683,44    

2008 769,50    805,99    886,98    1 022,78    871,31    

2009 1 002,42    841,01    736,57    757,89    834,47    

2010 759,75    829,93    893,96    875,44    839,77    

2011 796,97    838,20    890,97    940,25    866,60    

2012 920,18    927,34    919,77    925,69    923,25    

2013 892,12    900,42    901,51    886,97    895,26    

2014 881,63    861,27    835,17    853,46    857,88    

2015 820,29    800,52    791,93    781,06    798,45    

2016 716,54    703,28    704,03    714,19    709,51    

2017 655,61    655,84    665,38    666,21    660,76    

2018 659,30    659,20    669,96    694,27    670,68    

2019 742,55    714,16    705,22    715,02    719,24    

2020 672,49    642,94    620,18    645,77    645,35    

2021 607,74    635,02    755,91    1 036,66    758,83    

2022 1 621,13    1 623,15         

Tabulka č. 3  Průměrné čtvrtletní ceny zemního plynu za 
dodávky pro průmysl celkem v Česku

Od 1. ledna 2008 došlo ke změně výpočtu průměrných cen zem-
ního plynu za průmysl celkem (viz Metodické vysvětlivky)

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze
Cena: v Kč/MWh bez DPH a ostatních daní

spotřební daně a v neposlední řadě marže čerpacích stanic. 
V závěru letošního roku atakuje cena benzínu a nafty v minu-
lých letech nemyslitelnou hranici 50 Kč/l. 

Věřme, že se situace v příštím roce obrátí a ceny PHM 
budou postupně klesat.    

Zaměstnanci a mzdy v jednotlivých odvětvích

Tabulka č. 5 ČSÚ uvádí přehledně počet zaměst-
nanců v  jednotlivých odvětvích národního hospodářství 
a jejich průměrnou hrubou měsíční mzdu v 2. čtvrtletí roku 
2022. Z údajů vyplývá, že v zemědělství, lesnictví a rybář-
ství pracuje 92,7 tis. zaměstnanců za průměrnou měsíční 
mzdu 30 966 Kč. Navazující potravinářský sektor aktuál-
ně zaměstnává 84,1 tis. pracovníků a  jejich průměrná 
mzda činí 31  324 Kč. Zemědělství zaznamenává trvalý 
pokles zaměstnanců, potravinářů naopak meziročně mírně 
přibylo.

Oba naše obory jsou téměř na chvostu odměňování ze 
všech odvětví národního hospodářství, zemědělci a potra-
vináři mají o více než 20 % nižší plat, než je průměr České 
republiky. S  tím samozřejmě souvisí problém získávání 

pracovníků do těchto oborů. Přestože produktivita práce 
v zemědělství i potravinářství meziročně stoupá, prosazuje 
se vyšší automatizace, do průměrných mezd se to zatím 
nepromítlo. Na rozdíl od vyspělých států EU jsou tak výrobci 
základních potravin odměňováni hůře, než je republikový 
průměr.

Průměrné mzdy v potravinářství

Stejně tak jako mezi odvětvími národního hospo dářství 
jsou velké mzdové diference i v rámci jednotlivých potra-
vinářských oborů. Jak názorně ukazuje tabulka č. 6, jsou 

Tabulka č. 4 Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé roky a měsíce 2022

PHM 2012 2015 2018 2019 2020 2021 03/2022 06/2022

Benzin automobilový bezolovnatý 
Natural 95 36,68 31,37 32,09 31,87 28,20 32,76 44,46 47,22 

Benzin automobilový bezolovnatý 
Super plus 98 38,66 34,13 35,69 35,70 32,09 35,96 47,61 51,33 

Motorová nafta 36,46 31,21 31,60 31,67 27,99 31,26 47,09 46,99 

LPG 17,75 14,68 14,69 14,15 12,59 14,49 21,53 19,72 

obory podle výše průměrných měsíčních mezd za 1. polo-
letí 2022 seřazeny od nejvyšších výdělků 50 857 Kč (výroba 
piva) až po nejnižší 26 882 Kč (výroba pekařských a cukrář-
ských výrobků). 

Zaměstnanci pekárenského oboru, jenž vyžaduje tří-
směnný provoz, častou noční či víkendovou práci, tak 
nejsou ani po 30 letech od transformace národního hos-
podářství zdaleka odměňováni tak, jak by si za každodenní 
výrobu základních potravin – chleba a  pečiva, zaslou-
žili. Naopak firmy, které vyrábí krmiva pro psy a  kočky, 
mohou své zaměstnance díky vysokým cenám svých pro-
duktů odměnit o  více než 50 % lépe než pekárny. Svědčí 
to o  tom, že vazba mezi hodnotou a  cenou produktu 
je v  naší moderní společnosti v  řadě případů deformo-
vána.

Negativní skutečností pak je, že prakticky všem zaměst-
nancům potravinářských oborů vzhledem k vysoké infl aci 
poklesly v 1. pololetí letošního roku reálné mzdy.

Závěrem

Prudký růst cen zemědělských komodit, energií, PHM, 
obalových materiálů a  služeb vstupujících do potravinář-
ského sektoru v 1. pololetí 2022 měl za důsledek nejvyšší 
zvýšení cen potravin v naší zemi od začátku transformace 
ekonomiky v 90. letech.

Situace příští rok v této oblasti bude záviset zejména 
na vývoji válečného konfl iktu na Ukrajině, nastavení stabi-
lizujících opatření států EU a české vlády i na reakci fi rem 
v potravinářském sektoru. Situaci podniků mohou pozitivně 
ovlivnit úspory v  nákladech, alternativní zdroje energie, 
úprava sortimentu, optimalizace dopravy a  samozřejmě 
projednání vyšších realizačních cen produkce u obchodních 
partnerů.

Úroveň odměňování zaměstnanců potravinářského sek-
toru se bude odvíjet od úspěšnosti přijatých opatření a profi -
tabilitě jednotlivých oborů a fi rem.

Příští statistický díl se bude věnovat průměrné roční 
spotřebě potravin a  změnám ve stravovacích návycích 
Čechů. 

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Měřicí jednotka: Kč na 1 litr
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 Tabulka č. 5 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví 1)

Odvětví v tis.

Průměrný evidenční počet 
zaměstnanců 

přepočtený 
na plně zaměstnané

Průměrná hrubá 
měsíční mzda

na přepočtené počty 
zaměstnanců

přírůstek (úbytek) 
proti 

2. čtvrtletí 2021    v Kč

přírůstek (úbytek) 
proti 

2. čtvrtletí 2021     

v  tis. % v Kč %
            Česká republika celkem 4 025,2 49,9 1,3 40 086 1 696 4,4

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 92,7 -0,6 -0,7 30 966 1 957 6,7
 B-E Průmysl celkem 1 202,0 4,7 0,4 39 814 2 898 7,9

B Těžba a dobývání 18,3 -0,6 -3,4 42 807 2 995 7,5

C Zpracovatelský průmysl 1 097,5 5,0 0,5 39 488 2 910 8,0

z toho:

  Výroba potravinářských výrobků 84,1 0,3 0,3 31 324 2 263 7,8
  Výroba pryžových a plastových výrobků 80,9 -0,6 -0,7 37 572 2 240 6,3

  Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků 49,1 0,7 1,4 41 195 3 169 8,3

  Výroba kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 147,6 0,8 0,6 35 396 2 464 7,5

  Výroba elektrických zařízení 97,0 1,7 1,7 38 972 3 035 8,4

  Výroba strojů a zařízení j. n. 116,0 0,3 0,3 39 725 2 806 7,6

  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), 
přívěsů a návěsů 167,9 -4,8 -2,8 50 938 4 275 9,2

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu 33,9 -0,4 -1,2 54 942 3 183 6,2

E Zásobování vodou; činnosti související 
s odpadními vodami, odpady a sanacemi 52,3 0,8 1,6 35 811 2 670 8,1

F Stavebnictví 213,0 2,8 1,3 34 534 2 505 7,8

G Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových vozidel 513,2 14,3 2,9 37 265 3 022 8,8

H Doprava a skladování 258,1 1,0 0,4 35 727 2 871 8,7

I Ubytování, stravování a pohostinství 108,2 6,5 6,4 23 586 2 393 11,3

J Informační a komunikační činnosti 134,8 6,8 5,3 69 854 6 931 11,0

K Peněžnictví a pojišťovnictví 70,9 -0,8 -1,1 69 721 4 983 7,7

L Činnosti v oblasti nemovitostí 45,6 2,8 6,5 36 421 2 767 8,2

M Profesní, vědecké a technické činnosti 172,3 5,7 3,4 48 984 4 019 8,9

N Administrativní a podpůrné činnosti 168,9 -9,6 -5,4 28 475 2 670 10,3

O Veřejná správa a obrana; 
povinné sociální zabezpečení 294,6 -4,0 -1,3 42 724 1 561 3,8

P Vzdělávání 328,7 10,5 3,3 40 036 1 001 2,6

Q Zdravotní a sociální péče 325,4 8,6 2,7 43 595 -11 360 -20,7

R Kulturní, zábavní a rekreační činnost 49,8 1,0 2,2 35 342 3 123 9,7

S Ostatní činnosti 47,0 0,3 0,6 30 019 1 001 3,4

Tabulka č. 6 Průměrné mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských oborů

CZ-NACE Název 
CZ-NACE

Průměrná 
mzda (Kč)

Index                          
nom. mzdy

Index                                        
reálné mzdy

1. pol. 2022 pol. 2022/2021 pol. 2022/2021
1105 Výroba piva 50 857 114,1 100,5
1007 Výroba nealkoholických nápojů 49 242 106,8 94,1
1101 Destilace, rektifi kace a míchání lihovin 48 403 105,5 92,9
1081 Výroba cukru 46 998 101,7 89,6
1082 Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 43 979 103,9 91,6
1092 Výroba průmyslových krmiv pro zájmový chov 41 691 100,7 88,8
1091 Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata 38 810 104,3 91,9
1041 Výroba olejů a tuků 38 601 101,2 89,2
1062 Výroba škrobárenských výrobků 37 734 117,4 103,4
1102 Výroba vína z vinných hroznů 37 378 101,1 89,0
1089 Výroba ostatních potravinářských výrobků 36 586 102,0 89,8
1084 Výroba koření a aromatických výtažků 36 575 111,6 98,4
2893 Potravinářské strojírenství 36 438 106,8 94,1
1051 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů 35 305 106,2 93,6
1083 Zpracování čaje a kávy 34 105 106,3 93,7
1061 Výroba mlýnských výrobků 34 090 109,1 96,1
1072 Výroba trvanlivých cukrářských výrobků 32 168 99,3 87,5
1052 Výroba zmrzliny 31 981 118,0 103,9
1039 Zpracování a konz. ovoce a zeleniny 31 835 103,7 91,4
1085 Výroba hotových pokrmů 31 363 106,5 93,8
1012 Zpracování a konz. drůbežího masa 30 114 104,5 92,1
1031 Zpracování a konzervace brambor 29 427 116,6 102,7
1011 Zpracování a konz. masa, kromě drůbežího 29 418 104,7 92,2
1013 Výroba masných a drůbežích výrobků 29 385 107,4 94,6
1071 Výroba pekař. a cukr. výrobků, kromě trvanlivých 26 882 109,7 96,6

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze Období: 2. čtvrtletí 2022
1) Údaje se týkají pouze zaměstnanců v pracovním poměru ke zpravodajské jednotce. Zahrnuty nejsou osoby vykonávající veřejné 
funkce, např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci aj. V údajích o průměrných mzdách se jedná 
o mzdy v tomto období zúčtované k výplatě. Zdroj: NOS pracovníků potravinářského průmyslu           Období: 1. pol. 2022           Měřicí jednotka: Kč                          � 
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O D B O R N Ý  G A R A N T :                                          G E N E R Á L N Í  P A R T N E R :                             Z Á Š T I T A :               Z Á Š T I T A :

Česká chuťovka se zrodila před 14 lety jako iniciativa ne-
závislých potravinářských odborníků, kteří byli znepoko-

jeni nedostatečnou nabídkou kvalitních a  hlavně chutných 
českých potravin na našem trhu. Ne že by snad výrobci ne-
dokázali takovéto tradiční potraviny už vyrábět, ale byli stá-
le více nuceni pod tlakem zákazníků, na kterém se podepsala 
i nebývale široká nabídka dotovaných zahraničních výrobků 
v obchodních řetězcích, podbízet se cenou, aby obstáli v tvrdé
konkurenci. A to pak bylo často samozřejmě na úkor kvality 
a chuti, protože dražší suroviny a  technologie byly ve velké 
míře nahrazovány těmi náhražkovými. Ze strany státu a pro-
fesních uskupení se začala přijímat různá legislativní a  jiná 
opatření, aby méně kvalitní výrobky nemohly být nabízeny 
pod tradičními názvy (například „špekáčky“), ale bylo nutné
podpořit poctivé výrobce i  dalšími motivačními nástroji. 
A jedním z nich, přitom naprosto spontánním, bez jakéhoko-
liv zásahu „shora“, byl právě zrod soutěže o značku „Dobrý
tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka“. Řada 
uznávaných odborníků, kteří se na vzniku tohoto projektu 
společně domluvili, se zároveň podílela a podílí i na udělování
státem podporovaných značek kvality potravin „Klasa“ nebo 
později (až po České chuťovce vzniklé) „Regionální potravi-

Ocitne se Česká chuťovka po 14 letech 
opět na prahu „déja vu“ svých začátků?

na“, které posuzují například i různé aspekty složení potra-
vin. Českou chuťovku od těchto značek odlišuje kromě toho, 
že nečerpá žádnou státní podporu, právě jednoduchá orien-
tace na chuť jako takovou, protože ta zcela přirozeně koru-
nuje každou potravinu a bez poctivého řemesla či technolo-
gie výroby a kvalitních surovin se v potřebných parametrech 
ani docílit nedá. Nejedná se tedy o nějakou konkurenci mezi 
těmito značkami, jen každá z nich o potravině vypovídá něco 
trochu jiného – Česká chuťovka přitom poměrně nezaměni-
telně a přímočaře: adjektivum „česká“ znamená, že potravi-
na byla vyrobena českým výrobcem na území ČR, a podstat-
né jméno „chuťovka“ hovoří také samo za sebe. 

Po skromných začátcích, kdy se zúčastněné fi rmy daly 
spočítat na prstech obou rukou a podobně i výrobky, se tento 
projekt poměrně rychle dostal do širšího povědomí zejména 
potravinářské veřejnosti a začal nabírat na síle i na respektu 
výrobců i zákazníků. V zatím nejsilnějším ročníku 2018, tedy 
ještě předtím, než společnost začaly stíhat pohromy nej-
prve v podobě přehnaných proticovidových restrikcí a vzá-
pětí vystřídané závratným růstem cen energií a infl ace, se do 
soutěže zapojilo 73 fi rem, od těch nejmenších až po největší, 
a  hodnotitelská komise musela ve dvoudenním maratonu 

zvládnout ochutnávku 234 rozmanitých vzorků, což je téměř 
nadlidský výkon. Pokud by měl počet přihlášených firem 
a  zejména výrobků tímto tempem růst i  nadále, byli orga-
nizátoři připraveni přidat k hodnocení další den, případně 
pozměnit způsob posuzování vzorků podle různých kategorií 
apod. Nicméně k přednostem soutěže nepochybně patří i to, že 
v komisi jsou sice vyhlášení odborníci prakticky přes všechny 
druhy potravin, ale všichni ochutnávají a  bodují všechny 
vzorky i mimo svou specializaci, takže výsledek se dá označit 
za co nejvíce objektivní a odpovídající spíše spotřebitelskému 
než ryze odbornému pohledu. Soutěž si tak vlastně co do počtu 
účastníků tenkrát sáhla na hranici, která by se dala označit 
za jakési její optimum. Ne nadarmo se také Česká chuťovka 
pro svá jasná a jednoduchá pravidla hlásí ke svému sloganu, 
že je „značkou, která si na nic nehraje“. Možná i to je jedním 
z určujících momentů, proč se na slavnostním ceremoniálu při 
předávání ocenění v Senátu vytvoří vždy tak neopakovatelná 
srdečná atmosféra, která údajně nemá na žádném jiném pře-
dávání ostatních značek kvality potravin srovnatelnou obdobu. 

Již zmíněné „metly“ osudu, které si na sebe globální spo-
lečenství v posledních letech přivolává bohužel do značné míry 
samo a nejsou tak ani výhradně českého původu, přibrzdily 
nejen ekonomický růst, ale poznamenaly i současnou spole-
čenskou atmosféru, kdy zejména menší výrobci řeší možná až 
existenční otázky, takže počet fi rem i přihlášených výrobků se 
letos vrátil na úroveň, kdy členové komise nemusí mít žádnou 
noční můru z toho, kolik vzorků budou muset jejich chuťové 
buňky zvládnout příště. Samozřejmě z toho zas tak nadšení 
nejsme (a to snad ani nikdo z členů hodnotitelské komise, 
kterým se tím letos trochu ulevilo), na druhou stranu na 
letošním slavnostním ceremoniálu v Senátu 31. října si svou 
radost vychutnávali zástupci 36 oceněných fi rem snad ještě 
více než dřív. Přispěl k tomu tradičně i virtuózní Felix Slováček, 
který tentokrát spojil síly s Řeznickou kapelou, a Senát se roze-
zněl břesknými tóny snad jako ještě nikdy předtím. Kupodivu 
vznešenost Hlavního sálu tím nijak neutrpěla, jen ta nálada 
přítomných byla ještě povznesenější než dříve, což jsme snad 

ani nemohli předpokládat, že je to vůbec možné. Nižší než 
obvyklý počet účastníků soutěže se také odrazil v tom, že si 
všichni tentokrát měli v sále bez problémů kam sednout, nikdo 
nemusel postávat u stěny, protože limitovaný počet židlí ten-
tokrát zhruba odpovídal počtu přítomných. A také skupinky 
přebírajících ocenění podle jednotlivých kategorií potravin, 
čítající od 6 do 8 osob, mohly být tentokrát přiměřenější veli-
kosti předpolí, než když se dříve tísnilo v řadě před moderátory 
třeba až 12 oceňovaných, protože časový limit ceremoniálu je 
neúprosný a musí se vejít vždy do 2 hodin, aby se stihla ještě 
i závěrečná neformální ochutnávka oceněných potravin, která 
celou slávu vždy patřičně završuje. Na ní je totiž čas a hlavně 
uvolněně povznesená nálada, aby rozzáření přítomní žasli, co 
zlaté české ručičky i hlavičky dovedou a kam až se už posunulo 
mistrovství potravinářů, které se pak odráží hlavně i na pultech 
obchodů. Ostatně profesorka Jana Dostálová, předsedkyně 
hodnotitelské komise, si každoročně v Senátu pochvaluje, jak 
kvalita a chuť českých potravin setrvale roste a jak obtížné je 
pro hodnotitele některým potravinám značku nakonec neu-
dělit, protože zkrátka všechny ji dostat nemohou, aby to nevy-
padalo, že je hodnocení snad jen formální. Z tohoto pohledu je 
zajímavé, že úspěšnost přihlášených potravin se v obou soutě-
žích, tj. v České i Dětské chuťovce, již řadu let pohybuje okolo 
80 %, aniž by to bylo předem nějak stanoveno. V systému hod-
nocení to tak ale vždy samo prostě vyjde, i když nároky hodno-
titelů se rok od roku zároveň i o něco zvyšují.  

Kromě těchto faktografických poznatků jsem při 
letošním ceremoniálu ve větší míře zaznamenal i něco dal-
šího, co už s potěšením pozoruji několik let. Vzhledem k tomu, 
že většina účastníků se do soutěže pravidelně vrací, vytvořily 
se postupně mezi jednotlivými fi rmami i všelijaké obchodní, 
a dokonce přátelské vazby, které mají konkrétní dopad i do 
jejich působení na trhu, například ve vzájemné spolupráci, 
obohacování sortimentu či prezentaci na různých akcích pro 
veřejnost. A to vše se samozřejmě zračí i v úsměvech na tvá-
řích přítomných, kteří si navzájem své úspěchy přejí a dokáží 
se z nich společně i radovat. To už se samozřejmě změřit nedá, 
ale je to možná ještě cennější než samotné diplomy a plakety, 
které si všichni z ceremoniálu odvážejí do všech koutů naší 
republiky. Potud tedy byl ten letošní ročník České chuťovky 
možná ještě víc povzbudivý a inspirativní než ty předchozí. 

Titul Rytíř české chuti letos získal Pavel Holeček, vedoucí řeznictví Globus

Felix Slováček při svém vystoupení

Jana Dostálová, předsedkyně hodnotitelské komise
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Proč ale v titulku píšu o jakémsi „dejá vu“, když i letos 
vše nakonec proběhlo k naší naprosté spokojenosti? Inu, je 
to z toho důvodu, že nejen z rozhovorů s mnohými účast-
níky soutěže, ale už dokonce i ze statistik je zřejmé, že kvůli 
„zblázněné“ infl aci a neméně absurdnímu růstu cen energií 
začíná klesat kupní síla obyvatel a jejich ochota utrácet, což 
s logickým vynuceným růstem cen mnohých potravin vede 
k omezování jejich nákupu. A tak jako se kdysi spotřebitel 
hnal bezhlavě za co nejnižší cenou, aniž by hleděl na kvalitu, 
dnes k tomu možná budou někteří nuceni z ryze ekonomic-
kých důvodů. Opět tedy vzrůstá ona nezbytnost všemožně 
podpořit ty potravináře, kteří se tomuto trendu jen tak lehce 
nepodvolí a nesníží své nároky na kvalitu a výslednou chuť 
nabízených výrobků, i když by to asi byla ta nejjednodušší 
cesta. Paradoxně to tedy znovu posiluje onu původní moti-
vaci, proč kdysi vznikla soutěž Česká chuťovka. Ostatně pro 
spotřebitele neexistuje jen jeden způsob, jak omezit výdaje 
za potraviny, tj. nakupovat jen ty nejlevnější. Možná ještě 
důležitější je přestat potravinami plýtvat, tzn. kupovat jich 
jen tolik, kolik každá domácnost opravdu spotřebuje, aniž 
by to bylo na úkor chuti a kvality nejen potravin, ale i kvality 
vlastního života. Místo množství se zkrátka naučit více pre-
ferovat kvalitu. Znovu je třeba opakovat lidem to, na co se 
často zapomíná – že kvalitní a chutné potraviny se do popel-
nice vyhazují mnohem hůře než ty sice levnější, ale nějakým 
způsobem ošizené. Začíná to už sice znít jako otřepaná fráze, 
ale každá krize opravdu zároveň znamená příležitost něco 
podstatného u sebe změnit, což se týká nejen výrobců, ale 
i spotřebitelů samotných. 

Pokud se pak ohlédneme za celou historií trvání sou-
těže, již celkem 226 českých výrobců v ní získalo ohromují-
cích 1516 Českých chuťovek a 259 Dětských chuťovek. To 
už je určitě slušný výběr vynikajících potravin domácího 
původu v regálech našich obchodů, na nichž si každý zaru-
čeně pochutná! Přehled všech oceněných výrobců a produktů 
za celou dobu trvání soutěže v jednotlivých ročnících i podle 
kategorií potravin lze nalézt na https://www.ceskachutovka.
cz/drzitele-oceneni/.  

Vcelku logicky v roce 2013 vznikla při soutěži i  jakási 
síň slávy, do níž vstupují po udělení titulu Rytíř české chuti 
význačné osobnosti českého potravinářství. Letos se k nim 
přiřadil pan Pavel Holeček, jenž se jako dlouholetý vedoucí 
řeznictví Globus ČR významně zasloužil o trvale vysokou 
kvalitu a vynikající pověst nabízených masných výrobků. 
Významný posun ve vnímání soutěže nastal také v  jejím 
pátém ročníku, kdy se předávání ocenění začalo odehrávat 

v  Hlavním sále Senátu, což posílilo prestiž soutěže mezi 
českými potravináři i ve veřejnosti. Významným se pak pro 
soutěž Česká chuťovka stalo to, že si ji pod svá ochranná 
křídla vzala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, jejíž 
tehdejší místopředseda senátor Petr Šilar se i osobně s chutí 
zapojil do celoročních příprav jako člen přípravného výboru 
a hodnotitelské komise soutěže. Současný předseda komise 
senátor Jiří Vosecký pak vynakládá velké osobní úsilí, aby 
se tradice předávání ocenění v  Senátu i  nadále udržela, 
a věřme, že se mu to bude i nadále dařit. Řada oceněných 
potravinářů si totiž velmi považuje, že své plakety a diplomy 
přebírají právě v  tak prestižních a důstojných prostorách 
z rukou řady významných hostů přítomných na slavnostním 
ceremoniálu. 

Nelze také zapomenout na již tradiční záštitu, kterou 
letošní soutěži poskytl ministr zemědělství Zdeněk Nekula 
a nově se svou záštitou připojil i prezident Agrární komory 
Jan Doležal. Nelze také nezmínit odbornou garanci Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze a osobně jejího rek-
tora Pavla Matějky či respektované střední potravinářské 
školy „PODSKALSKÁ“ v čele s ředitelem Milanem Chme-
lařem, která vytváří jak České chuťovce, tak i Dětské chu-
ťovce vynikající profesionální zázemí v přípravě a testování 
soutěžních vzorků za velké obětavosti pracovníků či lépe 
řečeno pracovnic školy i  některých zapojených studentů. 
Z řady respektovaných partnerů bych rád také poděkoval za 
trvalou podporu Hasičské vzájemné pojišťovně a osobně pak 
její obchodní ředitelce Vladimíře Ondrákové, vkusnými por-
celánovými plaketami s logem obou soutěží pak dělá vítězům 
radost v  několika posledních ročnících i  Český porcelán 
Dubí. Zmínku a poděkování by si zasloužili i mnozí další 
skvělí a obětaví spolupracovníci a partneři celého projektu, 
což mi bohužel rozsah tohoto ohlédnutí nedovoluje. Bez nich 
bychom se totiž nemohli do dalších ročníků dívat s takovou 
mírou zdravého optimismu, jak si to snad stále ještě můžeme 
i přes složitost doby dovolit. Ať tedy žije ten příští, už patnáctý 
ročník České chuťovky a velké díky všem, kteří mají na její 
životaschopnosti a dobrých perspektivách svůj nezanedba-
telný podíl, ať už to jsou ti, kteří se starají o její chod a pod-
poru, nebo, a to především, skvělí čeští potravináři, kteří tak 
báječně a obdivuhodně naplňují její smysl! 

Ing. Josef Sléha, CSc., 
ředitel projektu Česká chuťovka 

Cenu novinářů předávali (zleva) Eva Brixi, Vladimíra Ondrá-
ková, František Kruntorád  �

Milan Chmelař, garant úspěchu Dětské chuťovky

I L U S T R A Č N Í  Z Á B Ě R Y  Z   P Ř E D Á V Á N Í  C E N  Č E S K Á  C H U Ť O V K A  2 0 2 2

Dětská chuťovkaCena novinářů
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Česká chuťovka 2022
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Chléb Žitník
Mrkvodýňový chléb Cipísek

Globus ČR, v. o. s. Chléb kovář 850 g

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o. BIO semínkový chléb
Rolka s jablečno  tvarohovou náplní

KOMPEK, kombinát pekařské 
a cukrářské výroby, spol. s r. o.

Chléb kladenský klas 1150 g
Chléb Viva Italia 450 g
Pizza listová 60 g

PENAM, a. s. Buchtičky s krémem naruby
Vánoční čajové pečivo

UNITED BAKERIES a. s.
Plundrový závin krémový s náplní malinovou
Plundrový závin krémový 
s náplní pomerančovo-ananasovou

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Mandarinková roláda 
Pavlova s pařížskou šlehačkou

Globus ČR, v. o. s. Dort slaný karamel 1600 g

Penny Market s. r. o.

Čokoláda hořká 70% 100 g Enjoy
Čokoláda hořká 60% s malinou 100 g Enjoy
Čokoláda hořká 60% s pomerančem 100 g Enjoy
Čokoláda mléčná 32% 100 g Enjoy
Čokoláda Gaudeamus mléčná 32% 180 g Enjoy
Kyselí červi 80 g Enjoy
Pendrekové kostky 200 g Enjoy
Pendreky s příchutí jablka 80 g Enjoy
Sovičky 80 g Enjoy
Tyčinka Karibik 100 g Enjoy

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o. Česká chuť Bio mléko čerstvé 4 %
Česká chuť Eidam bloček 30 %

BEL Sýry Česko a. s.
Smetanito s kapií
Smetanito s klobásou
Smetanito s pažitkou

Jaroměřická mlékárna, a. s.
Jaroměřický tvaroh jemný na pečení
Jaroměřický tvaroh tučný
Jaroměřické žervé

Mlékárna Žirovnice spol. s r. o. BALSÝR – vakuově balený

OLMA, a. s.

Carte d‘Or černé kakao – kokos 140 g
Carte d‘Or karamel 140 g
HIGH Protein jogurt jablko–hruška 0,8 % 150 g
HIGH Protein nápoj citron 0,9 % 320 g
HIGH Protein nápoj mango–maracuja 0,9 % 320 g
HIGH Protein puding vanilkový 200 g

Penny Market s. r. o.

Smetanový krém Valerián 80 g čokoládový Boni
Smetanový krém Valerián 80 g vanilkový Boni
Jogurt active 130 g jahoda Boni
Jogurt active 130 g vanilka Boni
Jogurt broskev – maracuja 150 g Boni
Jogurt lesní směs 150 g Boni
Jogurt malinový 150 g Boni
Sýrové tyčinky 80 g Boni
Tvaroh s jogurtem 140 g broskev Boni
Tvarohová svačinka 120 g čokoládová Boni
Tvarohová svačinka 120 g jahodová Boni
Tvarohová svačinka 120 g vanilková Boni

M A S N É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.

Albertovo uzenářství – šunka nejvyšší jakosti
Česká chuť Dědova papriková klobása
Česká chuť Selská šunka nejvyšší jakosti
Česká chuť Vídeňské párky

Beskydské uzeniny, a. s. Dušená šunka se sníženým obsahem soli 
Pivní salám

Globus ČR, v. o. s.
Debrecínská pečeně Globus
Játrový sýr Globus
Hovězí maso Globus – polokonzerva

HUDERA A SYN s. r. o. Huderák pikantní se zeleným pepřem
Sváteční paštika s uzeným masem, mandlemi a bylinkami

Kaufl and Česká republika v. o. s.

Česnekový lalok
Maďarská pikantní žebírka
K-Jarmark Šunková tlačenka krájená 200 g
Kořeněná vepřová žebírka
Nevinná klobása s příchutí svařeného vína

Kostelecké uzeniny a. s. Křemešník 380 g 
Zapékací rolka se špenátem a sýrem

MASO UZENINY POLIČKA, a. s. Klobása s nivou a česnekem 
Oravská slanina

PEJSKAR & spol., spol. s r. o.
Lovecký salám farmářský
Métská čajovka / métský salám
Carneo

Penny Market s. r. o.

Klobása dunajská 200 g Řezníkův talíř
Klobása pikant 75 g Řezníkův talíř
Mistrovská dušená šunka 98% shaved 100 g Řezníkův talíř
Moravská klobása 320 g Řezníkův talíř
Špekáčky výběrové 600 g Řezníkův talíř
Vídeňské párky 2 x 200 g Řezníkův talíř

Petr Landa Uzeniny Beta
Kořínkovo trampské cigáro
Paštika játrová cihla
Paštika játrová cihla s mandličkami

RS maso CZ, s. r. o.

Gothajský salám
Lovecký salám
Kozomínská vepřovka
Špekáček
Tlačenka světlá

Uzeniny Příbram, a. s.
Farmářské párky
Salám Royal
Tatarský biftek 200 g

Vodňanská drůbež, a. s. Frikadely se sýrem

WHALLEY a. s. Směs na špagety 400 g
Vepřový krém 75 g

O V O C N É  A   Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Ing. Zuzana Boudová Nakládaný chřest bílý

KAND s. r. o. Hořčice Malva – kremžská 
Kečup KAND sladký 520 g

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko, s. r. o. Natura Kojenecká

Penny Market s. r. o. Hruškový nektar 50% 1 l Vitálka

P I V A

Měšťanský pivovar Havlíčkův 
Brod a. s.

Rebel Brodská 10
Rebel Hořká 11
Rebel Original Premium

Pivovar Chotěboř s. r. o. Chotěboř Na.Ex
Chotěboř Plus

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
Svijanský fanda 11 %
Svijanský Vozka yuzu & bergamot
ŠLIK

V Í N A

ANNOVINO VINAŘSTVÍ
LEDNICE s. r. o.

Lednická Chardonka 
Lednická Müllerka
Lednické Svatovavřinecké rosé
Lednický Veltlín
Lednický Vlašák

VINIUM a. s. Frizzante Chardonnay 

VÍNO BLATEL, a. s.

Merlot, výběr z hroznů 2019
Rulandské bílé, VOC Blatnice 2021
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2021
Ryzlink rýnský, VOC Blatnice 2021

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Albert Česká republika, s. r. o.
Česká chuť Brambůrky solené
Česká chuť Majonéza excelentní
Česká chuť Vajíčková pomazánka

Globus ČR, v. o. s. Hovězí svíčková omáčka s karlovarskými knedlíky
Škvarková pomazánka

Kaufl and Česká republika v. o. s. K-Jarmark Křenová pomazánka se šunkou 135 g

Knedlíky Láznička s. r. o. Bramborový knedlík – kuličky
Karlovarské koule

ORIGINÁLNÍ BRAMBŮRKY 
s. r. o. Originální hospodské brambůrky paprikové

Penny Market s. r. o.

Duhové kroužky 100 g Crip Crop
Jáhlová kaše bez lepku 55 g kokos Crip Crop
Polštářky obilné 375 g Bertík Crip Crop
Rýžová kaše bez lepku 55 g pistácie Crip Crop
Skořinky 250 g Crip Crop

Rodinná včelařská farma Košec Med květový – pastový

VINIUM a. s. Nachmelené Chardonnay grapefruit
Nachmelené Chardonnay Extra chmelené

Dětská chuťovka 2022
Výrobce Název výrobku

P E K A Ř S K É  V Ý R O B K Y

KOMPEK, kombinát pekařské
a cukrářské výroby, spol. s r. o. Koláč tlačený jahodový 100 g

C U K R Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

BEAS, a. s. Ovocný dezert

M L É Č N É  V Ý R O B K Y

Kaufl and Česká republika 
v. o. s.

K-Classic tvarohovo-smetanový krém 
vanilkový 80 g

OLMA, a. s.

MÍŠÁNEK BORŮVKOVÝ 90 g
MÍŠÁNEK VANILKOVÝ 90 g
OLMÍCI jahodoví marshmallow 3,8 % 111 g 
OLMÍCI piškotoví vanilkoví 3,9 % 113 g

M A S N É  V Ý R O B K Y

Beskydské uzeniny, a. s. Medová šunka výběrová
Kaufl and Česká republika 
v. o. s. Vepřové čevapčiči s cibulkou

Kostelecké uzeniny a. s. Zapékací rolka se špenátem a sýrem

Vodňanská drůbež, a. s. Frikadely se sýrem
Kuřecí párky Koktejlky

N E A L K O H O L I C K É  N Á P O J E

Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko, s. r. o. Natura Kojenecká

Fit, zdraví, výživa® Kafíčko pro děti s karamelem

O V O C N É  A  Z E L E N I N O V É  V Ý R O B K Y

Ing. Zuzana Boudová Třešňový džem

O S T A T N Í  P O T R A V I N Á Ř S K É  V Ý R O B K Y

Knedlíky Láznička s. r. o. Bramborový knedlík – kuličky
Karlovarské koule

Rodinná včelařská farma Košec Med květový – nektarový

Cena novinářů 2022
Výrobce Název výrobku

HUDERA A SYN s. r. o. Huderák pikantní se zeleným pepřem

Knedlíky Láznička s. r. o. Bramborový knedlík – kuličky

MASO UZENINY POLIČKA, a. s. Klobása s nivou a česnekem



20 21
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

2
2

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

VÍT Z
ESKÉ CHU OVKY 

2022

www.kand.cz

inz_potravinarska revue.indd   1 18.10.2022   13:49:44

NAŠI
VÍTĚZOVÉ

ČESKÉ
CHUŤOVKY
2022

GOTHAJSKÝ  
SALÁM

TLAČENKA  
SVĚTLÁ

LOVECKÝ  
SALÁM

KOZOMÍNSKÁ
VEPŘOVKA

ŠPEKÁČEK

reznictviurudolfa.czRS maso CZ, s.r.o. | Kozomín 500, 277 45 Úžice

MASO NÁS BAVÍ

PEN_Enjoy-Coko-ChutovkaWIN_180x260_PotravinarskaRevue.indd   1 20.10.2022   17:55



22 23
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

2
2

a k t u a l i t y a k t u a l i t y

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 8. listopadu 
2022 již 12. setkání a konferenci masného průmyslu Mea-

ting 2022 v OREA Congress Hotelu Brno (hotel Voroněž). 
Velký zájem o získání nejnovějších informací z oboru 

v období probíhající energetické krize potvrdil vysoký počet 
účastníků, kterých bylo více než 420. Akce se konala pod 
záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly. Konfe-
renci podpořila celá řada významných partnerů. Titulárním 
partnerem byla společnost Czech Promotion a dále byla pod-
pořena 48 zlatými partnery, 9 stříbrnými partnery, 3 partnery 
a 2 mediálními partnery, kteří vytvořili příjemné prostředí 
v předsálí přednáškové haly. Většina z nich měla možnost 
předvést své nejnovější výrobky využitelné v masném prů-
myslu včetně jejich odborné konzultace. 

Všichni účastníci obdrželi v místě registrace podklady 
s  programem k  celodennímu jednání. Pro zpestření jed-
notlivých přednášek konference bylo možné využít apli-
kace SLIDO, kde mohli účastníci po celou dobu konference 
položit různé dotazy přednášejícím. Musíme konstatovat, 
že tato forma diskuze byla letos často využívána. Pro čestné 
členy a zasloužilé pracovníky masného oboru bylo připra-
veno pozvání od předsedy ČSZM Karla Pilčíka ke společ-
nému slavnostnímu obědu.

Velkému zájmu se těšila soutěž „Nejlepší Gothajský 
salám Meating 2022“. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 vý-
robců, kterým tímto chceme poděkovat. O vítězi této soutěže 
rozhodli v anonymním hodnocení samotní účastníci konfe-
rence. Nejvyšší počet hlasů a titul „Nejlepší Gothajský salám 
Meatingu 2022“ získala fi rma Prantl Masný průmysl s. r. o. 
Do hodnocení se zapojilo přes 100 účastníků. Firma Mettler- 
Toledo a P.V.A. systems, pro účastníky připravila další sou-
těže s názvem „Nevážné vážení“, ve které se jednalo o co 
nejpřesnější odhad váhy balíčku, a také „Super řízek“, kde 
soutěžící naklepávali řízky lépe než stroj. 

Vlastní odborný program konference zahájil předseda 
ČSZM Karel Pilčík. Ve Velkém sále Kongresového centra se 
uskutečnilo od 9:00 do 17:00 hodin celkem 12 zajímavých 
přednášek.

Dopolední blok a panelovou diskuzi moderoval pan Jan 
Pivoňka, VŠCHT Praha.

Prvním přednášejícím byla Dana Večeřová, prezi-
dentka Potravinářské komory ČR. V úvodu své přednášky 
se věnovala energetické situaci v České republice. Zdůraz-
nila, že zpracování masa a  masných výrobků patří mezi 
energeticky velmi náročná odvětví. Vláda prozatím zastro-
povala ceny elektřiny a plynu pro malé a střední podniky, 

nicméně výše zastropovaných cen je v porovnání s okolními 
státy poměrně vysoká. Zastropování se zatím netýká velkých 
podniků. Potravinářská komora České republiky apeluje na 
vládu České republiky, aby pomohla i  velkým podnikům, 
nicméně vláda preferuje jednotné celoevropské řešení. Pod-
poruje zastropování cen energií pro všechny podniky bez roz-
dílu na nějaké rozumné výši, např. jako je evropský návrh na 
zastropování ceny silové elektrické energie ve výši 180 euro/ 
MWh (4 500 Kč). Pokud tato krize bude pokračovat bez další 
podpory, čeští výrobci se stanou nekonkurenceschopnými 
a výrazně se zvýší podíl dovážených potravin. Přednesený 
návrh řešení současné situace počítá s jednotným celoevrop-
ským řešením podpory v oblasti energetiky pro velké podniky 
(zastropováním cen elektřiny a plynu pro všechny podniky 
bez rozdílu), se snížením DPH na potraviny (z 15 % na 5 %), 
dočasné odložení zelených cílů a zastavení kroků, které by 
mohly ohrozit evropskou potravinovou bezpečnost. V další 
části se paní prezidentka zmínila o dočasném krizovém rámci 
a o českých cechovních normách, kde je aktuálně registro-
váno 2211 výrobků od 357 výrobců potravin, 10 výrobců 
krmiv a 12 chovatelů zvířat. České cechovní normy evidují 
175 výrobků pro výsekové maso, 785 pro masné výrobky 
celkem od 36 výrobců.

Druhou přednášku měl pan ředitel Martin Štěpánek 
z Ministerstva zemědělství ČR, který se zaměřil na novelizaci 
legislativy. Zmínil se zejména o novele zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách, tabákových výrobcích, který je platný od 
1. 1. 2022, kde došlo k upřesnění původu potravin. Infor-
moval o diskuzi ke kontrolám dvojí kvality potravin podle 
návrhu Státní zemědělské a  potravinářské inspekce 
a o záměru novelizovat komoditní vyhlášku č. 69/2016 Sb. 
v návaznosti na technologický vývoj a podněty z praxe. Cílem 
je zpřesnění současného znění a modernizace vyhlášky. Dále 
prezentoval stanovisko MZe na základě jednání Státní země-
dělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy, 
ke způsobu dobrovolného označování „bez E“ nebo „bez při-
daných E“ a vyjádření s podobným významem, které bude 
uplatňované od 1. 7. 2022. Informoval o stavu legislativního 
schválení novely zákona o významné tržní síle. V přednášce 
se zabýval také ochranou názvu masa a masných výrobků 
ve vztahu k alternativním potravinám (imitacím), harmono-
gramem legislativních předpisů v EU pro rok 2023, rozsahem 
označování potravin na etiketách, podporou zpracování 
zemědělských produktů, zvyšováním konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu a podporou energie v rámci titulu 
„Dočasný krizový rámec“.

Třetím přednášejícím byla paní Adéla Paďourková, 
zástupce Agrární komory ČR v EU. Zaměřila se na „Cíle 
Evropské zelené dohody“, jejím cílem je dosažení kli-
matické neutrality do roku 2050. EK tvrdí, že „současné 
vzorce spotřeby potravin jsou neudržitelné jak z  hlediska 
zdraví, tak z hlediska životního prostředí. Průměrný příjem 
energie, červeného masa, cukrů, soli a  tuků v  EU nadále 
překračuje doporučené hodnoty, zatímco spotřeba celozrn-
ných obilovin, ovoce a  zeleniny, luštěnin a  ořechů je nedo-
statečná. Nejdůležitější bude zvrátit do roku 2030 nárůst 
nadváhy a obezity v celé EU. Díky přechodu ke stravě obsahu-
jící více rostlin a méně červeného a zpracovaného masa a více 
ovoce a zeleniny se sníží nejen rizika život ohrožujících one-
mocnění, ale také dopad potravinového systému na životní 
prostředí“.

„Zásadní oblast výzkumu se bude týkat mikrobiomu, 
potravin z oceánů, městských systémů zajišťování potravin, 
jakož i zvýšení dostupnosti a množství zdrojů alternativních 
bílkovin, jako jsou rostlinné, mikrobiální, mořské a hmyzí bíl-
koviny a náhražky masa.“

Kroky EU se budou zaměřovat na emise ze živočišné 
výroby, na snížení antibiotik o 50 %, na nové označování 
výrobků značkami welfaru, Eko-Score, Nutri-Score, na 
nutriční profily a  země původu. Snahou je omezit emise 
čpavku a  metanu v  živočišné výrobě. V  oblasti welfaru je 
cíl zaměřen na zrušení klecových chovů zvířat a  omezení 
přepravy zvířat, včetně snížení jejich porážek. Podporovat 
výrazně alternativní potraviny včetně zavedení alternativního 
masa, rostlinných alternativ, hmyzích výrobků, mořských 
řas a 3D tisk. Dalším cílem je rozšířit ekologické zeměděl-
ství na 25 % orné půdy. Do roku 2030 se mají snížit pesticidy 
o  50 %, hnojiva o  20 % a  orná půda z  produkce o  10 %. 
Odpady z potravin by se měly snížit o 50 %.

Přednáška jasně ukázala na agresivní reklamu a propa-
gaci alternativních potravin v návaznosti na vysoké investice 
některých nadnárodních korporací (Unilever, Nestlé, Nature 
Farm, Danone a další). Výše zmíněné společnosti usilují velmi 
intenzivně o prosazování jejich náhražek, které mají nahradit 
v co nejvyšším poměru živočišné produkty. K tomuto účelu 
zveličují polopravdy o mase a masných výrobcích, potažmo 
živočišných produktů a  jejich vlivu na zdravotní stav oby-
vatel. V  roce 2021 společnosti do výroby alternativních 
potravin investovaly 5 miliard dolarů. Na druhé straně tyto 
korporace ani příslušné orgány EU nemají vůbec žádné dlou-
hodobější vědecké výsledky, jak tyto alternativní potraviny 
z hmyzu, rostlin, hub, fermentací, řas a alternativních labo-
ratorních proteinů ovlivní zdravotní stav lidské populace. 
Běžně se jedná o imitace masa, mléka, vajec, hamburgerů 
a dalších potravin. V podstatě jde o pokus na lidstvu bez jaké-
koliv kontroly.

Závěr přednášky poukázal na to, že pokud se obor mas-
ného průmyslu nebude aktivně věnovat všestranné propa-
gaci a reklamě masa a masných výrobků v ČR, ale i na celém 
území EU, otevře se prostor pro uplatňování nejrůznějších 
imitací potravin, které budou ještě k tomu běžně používat tra-
diční názvy vyhrazené pro maso a masné výrobky.

Co může v budoucnosti masný průmysl očekávat a s čím 
bude muset počítat při dalším rozvoji?

●   Veřejné zakázky – budou preferovat jiné potraviny 
(„zdravé“, rostlinné, ekologické…)

●   Vyšší daně na maso – zhorší dostupnost pro běžného 
spotřebitele (nižší daně budou na „zdravé“ potravi-
ny)

●   Propad konkurenceschopnosti – evropské maso 
a masné výrobky budou drahé ve srovnání s levnějšími 
dovozy

●   Propad konkurenceschopnosti II. – v  případě neza-
vedení ochrany názvů masa a  masných výrobků 
dojde k používání jejich názvů u alternativních potra-
vin

●   Démonizace červeného a zpracovaného masa – ozna-
čování Nutri-Score v algoritmu úmyslně diskriminuje 
bílkoviny z červeného masa

Následující přednáška pana Josefa Kameníka byla velmi 
zajímavá zejména z hlediska podpory argumentace udržitel-
nosti masa a masných výrobků ve výživě lidí západní civili-
zace. Poukázal na to, že maso bylo od počátku lidstva základní 
potravinou. Maso ve výživě lidí přispělo k rozvoji mozko-
vých schopností díky řadě příznivých látek, které v rostlinné 
oblasti chybí. Jedná se o bílkoviny, esenciální živiny a vita-
miny skupiny B, zejména pak B12. Autor řekl, že maso je 
dnes pravděpodobně nejkontroverznější potravina a je vysta-
veno největšímu počtu dilemat v  oblasti etiky a  morálky, 
zdravotního stavu, životního prostředí a  ekonomické 

12. Meating 2022 
a konference masného průmyslu
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situaci. Poukázal na jednoznačné výhody masa ve výživě 
lidí. V libovém mase je průměrně 21–22 % bílkovin, esenci-
ální aminokyseliny, dipeptidy karnosin a anserin, které ome-
zují tvorbu konečných produktů pokročilé glykace (AGEs, 
advanced glycation end products) a mohou brzdit oxidaci 
lipidů – vychytávají volné radikály a mají chelatační účinky. 
Nezastupitelný je kreatin pro energetický metabolismus 
buněk a hraje důležitou roli pro kognitivní funkce (paměť). 
Nedostatek vitaminu B12 v  dětství má za následek naru-
šený kognitivní vývoj, slabší školní výkony, deprese, únavu 
a poškození nervů.

Všechna tato pozitivní tvrzení jasně převažují nad prav-
děpodobnými karcinogenními účinky pro člověka skupiny 
2A. Existují omezené důkazy o karcinogenním působení na 
lidi, chybí dostatečné důkazy v případě laboratorních zvířat. 
I když existují určité důkazy, že konzumace nezpracovaného 
červeného masa je spojena se zvýšeným rizikem výskytu one-
mocnění a úmrtností, je to slabé a nedostatečné k tomu, aby 
bylo možné učinit silnější nebo průkaznější doporučení. 

Tuto skutečnost zneužívají zájmové skupiny, které z růz-
ných důvodů odmítají konzumaci masa a snaží se tento styl 
rozšiřovat v populaci pod různými důvody, jako jsou zdra-
votní aspekty, zvýšený obsah cholesterolu a vysoký obsah 
„nezdravých“ tuků, vyvolávání nádorových onemocnění. 
U mladých lidí se snaží vytvořit pocit revolty a snahu se odlišit 
svým životním stylem, morálními aspekty a aspekty životního 
prostředí.

Poslední přednáška pánů Jana Pivoňky a  Rudolfa 
Ševčíka z  VŠCHT byla zaměřena na udržitelnost výroby 
a spotřeby masných výrobků. V úvodu bylo řečeno, že jaká-
koliv udržitelná, spravedlivá a správná výroba musí akcep-
tovat nejen ekonomickou stránku činnosti, ale i  sociální 

a enviromentální. Zdůraznili důležitost živočišné výroby pro 
koloběh živin v přírodě a stabilitu ekosystémů. Autoři se zmí-
nili o udržitelných postupech výroby masa, mezi které počítají 
střídání pastvin včetně obnovy a regenerace, programy recy-
klace vody a energie, minimální používání chemikálií, pes-
ticidů a antibiotik, ekologické zemědělství, krmení dobytka 
trávou (namísto obilím). Místní produkce masa velmi snižuje 
počet potravinových kilometrů. 

V závěru pak apelovali na ochranu tradičních výrobků 
– CHOP, CHZO a ZTS. Zdůraznili potřebu ochránit názvy 
potravin živočišného původu a zamezit implementaci hodno-
ticích systémů, které diskriminují živočišnou výrobu včetně 
potravin živočišného původu (například Nutri-Score), zajistit 
odbornou a argumentační základnu (jako jsou vědecké insti-
tuce, přebírání odborných materiálů ze zahraničí a vlastní 
fi nancování), aktivně pracovat s partnerskými institucemi 
(aktivní koordinovaný lobbing) a apelovat na státní orga-
nizace, aby hájily zájmy masného průmyslu při diskusích 
s evropskými orgány.

Odpolední blok přednášek moderoval pan Zdeněk 
Skála. Ve své přednášce hovořil o trendech trhu a dopadech 
na výrobu a obchod. Vše shrnul v závěru. Nakupující rea-
gují na ekonomickou situaci „šetřením“. Existují dva trendy 
šetření. První typ šetření probíhá nákupem v akci s velkým 
objemem do zásoby (provádí to 63 % nakupujících), druhým 
typem šetření je nákup jen nejnutnějších potřeb, aby zbytečně 
neutratil mnoho peněz (realizuje to 53 % nakupujících).

Při prodeji je třeba mít v sortimentu řešení pro oba typy 
nakupujících, a  to pro „velké rodiny“ i pro lidi z menších 
domácností. Masné výrobky a maso jsou z pohledu prodejců 
stále jedna z nejvýznamnějších kategorií na trhu. Při prodeji 
zboží budou hrát důležitou roli:

1. Udržitelnost a zdraví. Přestože je hlavním tématem 
doby šetření, mladí si své postoje udržují; ani orientace na 
zdravé stravování nemizí jen kvůli ekonomickým potížím.

2. S těmito hodnotami je třeba počítat a zapracovat je 
i do marketingu masných výrobků (možností je řada – vyvá-
žená skladba výživy, pozitivní vliv zemědělství a pastvy na 
krajinu atd.)

3. Dá se čekat další přeliv nákupů z gastro kanálů do 
jiných příležitostí, včetně domácího vaření, „jídla v  kra-
bičce“ (v zaměstnání, ve škole) atd. – příležitost v novém 
spotřebním chování.

Přednáška pana Tomáše Pajonka z fi rmy SolverTech byla 
zaměřena na rozvoz potravin a jeho plánování, které se v sou-
časné době energetické krize mohou stát významným faktorem 
zisku fi rmy. Proč je potřeba dobře plánovat rozvoz? Z důvodů 
kontroly nákladů, času, automatizace a kontroly. Při pláno-
vání tras rozvozu je nutné přihlédnout na velikosti objednávky, 

frekvenci závozu, počtu kilometrů apod. Ne všechny podniky 
mají rozvoz propracovaný tak, aby jejich rozvoz byl efektivní. 
Společnost SolverTech nabízí možnost zpracovat plány a trasy 
rozvozů, které mohou zajistit úsporu až 30 %.

Jan Coufal a Milan Drozen z fi rmy Czech Promotin se 
snažili posluchačům naznačit cesty, jak z krize vyjít jako vítě-
zové. Zbavit se strachu a emocí, udržovat si pozitivní mysl 
a  zůstat optimistou. Správný nápad a  reklama je možná 
cesta ven z krize. Přednášející pak prezentovali svoji vlastní 
úspěšnou zkušenost na reklamní kampani bikero.cz.

Patricie Jakešová měla velmi zajímavou přednášku 
k dynamické ekonomické situaci v České republice.

Stručnou informaci k současné situaci v Kaufl andu ČR 
přednesla Klára Beňačková. Firma na území ČR provozuje 
139 prodejen o ploše 80 ha. Náklady na energii v cenách roku 
2021 činily 500+ milionů Kč a režijní náklady 9+ miliard Kč. 
50 % obratu tvoří chlazené a mražené zboží. První voltaickou 
elektrárnu uvede Kaufl and do provozu v roce 2024.

Přednáška Blahoslava Němečka, partnera pro oblast 
energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě, byla zaměřena 
na současný vývoj na energetickém trhu a  možná řešení. 
Uklidnění na trhu s plynem přišlo po naplnění zásobníků, 
ale za vyšší ceny. Ceny elektřiny jsou na vzestupu. Bude pro-
bíhat 3D transformace energetiky s důrazem na dekarboni-
zaci, decentralizaci a digitalizaci. Transformace energetiky 
bude přinášet příležitosti. 

1.  Při poklesu podílu centralizované výroby elektřiny se ote-
vřou příležitosti pro růst OZE. 

2.  Zvýší se volatilita energetické soustavy, a tím i poptávku po 
podpůrných službách a fl exibilitě. 

3.  Segment mobility projde výraznou transformací směrem 
k elektromobilitě a vodíkové mobilitě.

Pan Mikuláš Pýcha poukázal v  makroekonomickém 
grafu, jak klesá spotřeba masa v závislosti na růstu výdajů 
na konečnou spotřebu. Ukázal na rostoucí náklady v živo-
čišné výrobě, které způsobují rušení chovů v České repub-
lice a nízkou konkurenceschopnost našich zemědělců oproti 
zahraničí. EGAP hledá podporu při vývozu zemědělské pro-
dukce získáváním odběratelů a  investic v  zahraničí apod. 
Připravuje záruční program EGAP PLUS na podporu čes-
kých fi rem. Historicky EGAP podpořil např. vývoz zařízení 
pro zpracování masa v hodnotě téměř 10 mil. Kč a v letech 
2018–2021 vývoz masných produktů v  celkové hodnotě 
118 mil. Kč.

Po skončení konference pokračoval program ve foyer 
krátkým vystoupením předsedy ČSZM Karla Pilčíka, kde po 
přípitku pozval přítomné na slavnostní večer s udílením oce-
nění. Slavnostní večer moderovala Barbora Grafnetrová. 

Při této příležitosti byly předány ceny vítězům soutěže 
Řeznicko-uzenářská prodejna 2022. 

Meating 2022 ČSZM pokračoval po udělení cen spo-
lečenským večerem s rozmanitým občerstvením, s cimbá-
lovkou Ivoše Farkaše a reprodukovanou hudbou. Příjemné 
posezení probíhalo dlouho do noci. 

Na závěr vydařené konference chceme jménem Českého 
svazu zpracovatelů masa poděkovat všem účastníkům. 

Některé informace byly čerpány z článků přednášejí-
cích.

MVDr. Radek Slanec,
výkonný ředitel ČSZM

�

Čestným členem svazu byl vyhlášen Pavel Holeček, Globus

Titul 
Nejlepší 
Gothajský salám 
získala 
fi rma Prantl
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Another year is coming to an end and a new one is about to begin. Whatever 2021 brings: 
we are at your side. As a true partner you can rely on. Because making your life easier is what drives us 

every day and it's our ultimate aim – yesterday, today and tomorrow.

We wish you, your family and your employees a Merry Christmas and a Happy New Year!

www.weberweb.com

JOYEUX NOEL - BUON NATALE - FELIZ NAVIDAD - - FROHE WEIHNACHTEN - GOD JUL - GLÆDELIG JUL

Další rok se chýlí ke konci a nový začíná.
Ať už rok 2023 přinese cokoli: jsme na Vaší straně. Jako správný partner, na kterého se můžete spolehnout.

Usnadnit Vám život – to nás pohání každý den,
to je náš jasný cíl – včera, dnes a zítra.

Všem obchodním přátelům děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku 2023
přejeme pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

 PF 2023

Albert inzerce CCH 255x184.ai   1   8.11.2017   14:44:26
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LUKÁŠ ZAMRZLA,
český agrární diplomat pro SAE, MZe

Příčiny

Bohaté státy Blízkého východu mají kromě ropy dalšího 
společného jmenovatele, zdravotní problémy svých oby-

vatel. Mezi ty nejzávažnější patří především kardiovaskulární
onemocnění, cukrovka a obezita. 

Zdravý životní styl obyvatelstva by měl být jedním ze 
základních trendů v každé moderní zemi. Není třeba zde vypi-
sovat celou řadu jeho výhod, které zahrnují vyšší blahobyt oby-
vatel i nižší náklady státu na zdravotní úkony a péči. Jednodušší 
to mají obyvatelé takových zemí, ve kterých se zdravý životní 
styl dostatečně a dlouhodobě propaguje. Defi nici propagace 
zdravého životního stylu uvádí Světová zdravotnická organi-
zace, podle které jde především o proces, který lidem napomáhá 
zvyšovat kontrolu nad svým zdravím a rozvíjí jejich vědomosti 
o něm. Jak je to tedy v případě Spojených arabských emirátů 
(SAE), jaké kroky a hospodářská opatření zvolili vládci země, 
jaká je zde popularita zdravých potravin, co způsobila pan-
demie covid-19 a jaké jsou zde příležitosti pro české firmy?

Zdravotní stav obyvatel SAE v datech

„Lenost není jen přístup k práci, ale celkové nastavení 
mysli.“ Často citovaná věta vládce Dubaje a viceprezidenta 
SAE šejcha Mohammeda Bin Rashida, která odka-
zuje na potřebu neustálého zlepšování životní úrovně 
prostřednictvím současného zvyšování povědomí obyvatel 
o ní. Není tak překvapením, že se SAE v poslední době řadí 
k zemím s největší státní propagací zdravého životního stylu. 

Jak už bylo řečeno, jde o nezbytnost, která přichází za 
pět minut dvanáct. Ministerstvo zdravotnictví SAE vydalo 
v roce 2018 studii, podle které jsou hlavní příčinou úmrtí 
v zemi kardiovaskulární onemocnění. Ve stejném roce vyšla 
i  studie Světové zdravotnické organizace, která se zamě-
řila na studenty emirátských škol. V té se dočteme, že 60 % 
dětí nedělá žádné sporty, 17 % všech studentů je obézních 
a téměř 40 % všech má nadváhu. Ještě horší jsou poslední 

Nutnost zdravějších potravin
ve Spojených arabských emirátech

A g r á r n í  d i p l o m a t é
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data Mezinárodní federace pro cukrovku z roku 2017, podle 
kterých má 17,3 % obyvatel Emirátů od 20 do 79 let cukrovku 
druhého stupně. Pro zemi velikosti podobné ČR to znamená, 
že má přes jeden milion obyvatel s diabetem, přičemž těmito 
čísly nekončíme. Z důvodu rychlého ekonomického růstu, 
pracovního vytížení, nezdravého stravování a sedavého život-
ního stylu se odhaduje, že se počet cirka zdvojnásobí a do 
roku 2040 nemoc zasáhne 2,2 milionu obyvatel.

Ještě více alarmující je studie vydaná mezinárodně 
uznávanou nemocnicí Cleveland Clinic v Abú Dhabí. Více 
než 37 % Emiráťanů neví, že vysoký BMI index souvisí se 
zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Studie 
dále uvádí, že 2 z 5 místních obyvatel neví, že historie kar-
diovaskulárního onemocnění v rodině zvyšuje predispozice 
k podobné diagnóze i u nich.

Změna přemýšlení, programy a kampaně

Místní vláda si závažnost výše uvedených dat uvědo-
muje. Pro mnoho lidí může být překvapující, že Emiráťanů 
je z  10 milionů obyvatel pouze zhruba desetina. Zbylých 
90 % obyvatel země tvoří zahraniční pracovníci a imigranti. 
Původní minorita velmi bohatého národa prosazuje pro boj 
s tak závažnými zdravotními problémy celostátní informační 
kampaně, které mají zvrátit nepříznivý trend. 

Téměř každý rok tak přichází různé státní iniciativy 
a programy, které se snaží obyvatele vzdělávat, motivovat 
a chránit. Mezi ty nejvýznamnější patří od roku 2021 napří-
klad kampaň You Make the Change, během které na různých 
místech přednášejí profesionálové a lékaři, jak dosáhnout lep-
šího zdraví a souvisejících návyků. Ministerstvo zdravotnictví 
a prevence SAE uvedlo v roce 2020 Heart Experts‘ Program, 
který naopak přímo zapojuje studenty místních škol. Mladí 
lidé si tedy mohou vyzkoušet přednášet svým spolužákům 
o problematice nemocí srdce, první pomoci a naučit se její 
metody. Velmi známou kampaní je každoroční výzva Dubai 
Fitness Challenge 30 x 30, kterou v roce 2017 založil dubajský 
princ šejch Hamdan a která se těší nebývalé oblibě. Výzva 
spočívá v registraci přes aplikace a dodržení režimu pohybu 
a sportu během každého dne v určitém měsíci v roce, většinou 

během listopadu. Dalším příkladem intervencí mohou být 
doporučené žádosti adresované gastronomickým zařízením, 
na jejichž základě by měly u jídel uvádět nutriční hodnoty.

Daňové restrikce k prosazení 
zdravého životního stylu

Nejen na základě osobní zkušenosti lze o daňovém sys-
tému v SAE potvrdit následující. Na první pohled zde téměř 
neexistují daně z příjmu, což je ovšem silně kompenzováno 
nepřímým zdaněním spotřeby a služeb. Různé poplatky jsou 
tak časté, že pokud by byly nahrazeny přímým zdaněním, 
běžný občan by na tom byl s kupní silou zřejmě lépe. Třetím 
pilířem státních příjmů je zdanění podnikatelů, kteří také 
nesou břemeno mnoha různých poplatků a regulací.

Další logickou alternativou, jak omezit nezdravý životní 
styl, bylo pro vládu SAE zavedení spotřebních daní na 
nezdravé produkty, které přišlo v roce 2017. Nejprve opat-
ření mířilo na sycené nápoje, energetické nápoje a tabákové 
výrobky. V roce 2019 se spotřební daň rozšířila i na slazené 
nápoje a produkty na jejich přípravu. V současné době tak 
importér platí 50% daň z prodejní ceny slazených, alkoho-
lických nebo sycených nápojů, a dokonce 100% daň z ceny 
energetických nápojů a tabákových výrobků. U všech těchto 
výrobků se opatření promítá do růstu cen pro koncové spo-
třebitele. Co se týče spotřební daně na alkohol, ta existuje již 
mnohem déle.

Není tedy překvapením, že z hlediska fi skálních příjmů 
si místní vláda zavedení spotřebních daní velmi pochvaluje. 
V letošním roce, tedy během oslav pátého výročí zavedení 
daní na nezdravé produkty, vydalo tiskové oddělení státního 
daňového úřadu prohlášení se statistikou. Od zavedení opat-
ření v roce 2017 bylo registrováno 3 078 produktů spadají-
cích pod nová daňová pravidla a do poloviny roku 2020 toto 
číslo vzrostlo na neuvěřitelných 30 834. Generální ředitel 
daňového úřadu Khalid Ali Al Bustani uvedl, že již tři roky od 
implementace byly znát pozitivní změny v poklesu prodejů 
slazených a energetických nápojů. Obchody také rozšířily 
nabídku o neslazené a zdravější alternativy, což přispělo i ke 
zlepšení zdraví obyvatel.

Pandemie, změna hodnot a stravování

O pandemii covid-19 toho zaznělo mnoho, nicméně je 
důležité připomenout, že z pohledu spotřebitele i podnika-
tele šlo o velmi zásadní zkušenost, která vedla k překotným 
změnám týkajících se všech subjektů. V případě Spojených 
arabských emirátů šlo o přísné restrikce, velmi dlouhý lock-
down a  z  důvodu vysokého počtu kardiovaskulárních 
onemocnění a  obezity také o  závažný problém. Pokud 
bychom čekali, že se lidé během pandemie více věnovali 
prevenci, stravovali se zdravěji a začali doma cvičit, tak nastal 
přesný opak. Mezinárodní žurnál pro výzkum životního pro-
středí a veřejného zdraví ve své studii Indirect Health Effects 
of covid-19 uvádí, že 32 % dotázaných Emiráťanů zvýšilo 
během pandemie konzumaci nezdravých pokrmů. Nejčastěji 
šlo o sladkosti, slané brambůrky a dovážky z řetězců rychlého 
občerstvení. 

Ve  druhém mezinárodním žurnálu MDPI Nutrients 
a jejich studii nazvané Eating Habits and Lifestyle Changes 
during Covid-19 se dozvíme, že přes 50 % dotázaných oby-
vatel nejí denně ovoce, 37 % nejí každý den zeleninu a 46 % 
nejí žádné mléčné výrobky. Na druhou stranu 46 % respon-
dentů minimálně jedenkrát denně konzumuje cukrovinky 
a zákusky a 37 % si každý den dá slaný snack, jako jsou bram-
borové lupínky či krekry.

Zde je potřeba zdůraznit, že hlavním cílem článku je 
ukázat obrovský proexportní potenciál českých produktů 
zaměřených na zdravou výživu a bioprodukci. Přeskočme 
tedy zmíněné problémy a zaměřme se na důvody, proč mohou 
čeští exportéři v SAE uspět. Ve druhé studii se také dočteme, 
že o 80 % více lidí začalo plánovat své nákupy a psát si seznamy 
a o 52 % více lidí začalo číst složení na obalech potravin. 
Autoři došli ke stejným závěrům jako podobné studie napříč 
světem, že téměř jedna třetina dotázaných během pandemic-
kých opatření přibrala na váze. Další studie fi rmy IPSOS, 
která se zaměřila na celý region Blízkého východu, uvedla, 
že 79 % dotázaných i po rozvolnění pandemických opatření 
chodí méně do restaurací. Tato data tak vedou k logickému 
závěru, že lidé častěji chodí do obchodů, častěji čtou složení, 
jedí vlastní připravené pokrmy a vyhledávají zdravější alter-
nativy k nezdravým potravinám. Spolu se silnou vládní kam-
paní je v SAE vytvořeno ideální prostředí pro prudký nárůst 
poptávky po zdravějším stravování. 

V kurzu organické, ekologické a bez aditiv

Skutečnost je taková, že během posledních dvou let 
zažívá trh s  organickými, zdravými, ekologickými či bez-
lepkovými alternativami obrovský boom. Rostou prodeje 

produktů bez přidaného cukru, barviv, konzervantů i další. 
Podle analýzy Frost & Sullivan dosáhl trh se zdravou výživou 
v SAE a Saúdské Arábii v roce 2020 obratu ve výši závratných 
14,6 mld. USD. Data tedy naznačují, že snahy místních vlád 
o zlepšení stravovacích návyků v regionu se vyplácí. Samo-
zřejmě je vhodné si položit otázku, jak velký podíl na tom mají 
státní informační kampaně a co je dáno přirozeným vývojem 
doby. Stejné nárůsty studie pozoruje i  u  zdravých nápojů 
a snacků, u těchto produktů dohromady jde o 85% nárůst 
objemu prodaného zboží. Trend je podobný ve většině zemí 
Perského zálivu a ve světle zmíněných faktů to jsou velmi 
pozitivní zprávy. Společnost Frost & Sullivan svůj výzkum 
mj. uzavírá tím, že největší expanzi tohoto trhu a podnikatel-
ských příležitostí vidí v následujících pěti letech. Mezi žáda-
nými produkty jsou zmíněny také cereálie a pečené snacky 
místo smažených alternativ. O potenciálu je řeč především 
u produktů s nižším obsahem kalorií, organickým původem 
a nízkým obsahem soli. 

Velkou změnou také procházejí supermarkety 
a obchodní řetězce. Prodejní prostor, který supermarkety ve 
Spojených arabských emirátech nově vyčleňují pro zdravé, 
organické a  veganské produkty, roste snad každý měsíc. 
Samotného mě překvapilo, jak se během jednoho roku, napří-
klad v řetězci Carrefour, rozrůstala tato „zdravá“ zóna z jedné 
uličky do vlastní oblasti „Healthy Kitchen“. Ta zabírá obrov-
skou plochu přes tři uličky s odděleními: Organic, Gluten 
Free, Sugar Free, Fitness, Diet a Vegan.

Podle poslední analýzy „Organic Market Report 
2021“, kterou vypracovala britská organizace Soil Associa-
tion, nebude nárůst těchto prodejů specifický pouze pro 
region Blízkého východu. Analýza došla k  závěru, že trh 
s organickými produkty v Anglii rostl v roce 2020 nejvíce 
za posledních 15 let. I když se v letech 2016–2019 každoroční 
růst pohyboval kolem 5 %, v roce 2020 zaznamenal segment 
růst dokonce 12,6 %. Na již velmi rozvinutém anglickém trhu 
s organickými produkty to je rekordní nárůst od roku 2006.

Také podle společnosti Ecovia Intelligence, která se 
zaměřuje na etickou stránku produktů, hlásili online pro-
dejci organických produktů z USA, Francie a Indie nárůst 
tržeb během pandemie mezi 24 % a 40 %. Z toho lze usu-
zovat, že jde o světový trend, který nepříjemná zkušenost 
s pandemií dokázala urychlit po celém světě. Ve zmíněných 
analýzách panuje shoda, že to způsobila jak zvýšená nabídka 
těchto produktů, tak převážně změna v chování spotřebitelů. 
Lidé začali vyhledávat potraviny bohaté na vitaminy, posilu-
jící imunitu. Začali přemýšlet, jak daleko musel produkt do 
obchodu cestovat nebo jaký má jeho produkční cyklus vliv na 
životní prostředí.

V loňském roce vydal svou studii i mezinárodní gigant 
v rozvozu potravin Deliveroo. Ten označil v SAE za jeden 
z hlavních trendů roku 2021 takzvané „clean eating“. Jde 

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



32 33
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

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

o vybírání pokrmů, které podporují zdraví, snižují množství 
odpadů, obsahují potravinové alternativy, sezonní potra-
viny a celkově snižují svůj dopad na životní prostředí. Během 
dotazování bylo zjištěno, že 45 % lidí věří v důležitost redukce 
potravinového odpadu, pro 43 % jsou cestou budoucnosti 
alternativní náhražky masa, 36 % respondentů si vybírá jídla, 
která obsahují sezonní trendy a 28 % se snaží podpořit lokální 
produkty. To dokazuje i  celkový meziroční růst prodejů 
veganských pokrmů o 29 %.

Podle datového portálu Statista má v  Emirátech do 
konce roku 2025 dosáhnout obrat obchodu s organickými 
produkty 50 milionů USD. Jeden z největších obchodních 
řetězců s  organickými produkty v  Dubaji, Organic Foods 
& Cafe, zjistil, že 80 % online dotázaných tzv. miléniálů má 
zájem o nákup organických výrobků. Tento trend se opět snaží 
využít místní vláda a velké nadnárodní společnosti, které se 
snaží do země nejen importovat více zdravých potravin, ale 
také zaručit jejich snadnou dostupnost. Od začátku roku 
2020 podporují místní úřady farmáře a zaručují, že v SAE 
vypěstovaná zelenina a ovoce nebude na pultech obchodních 
řetězců dražší než ty importované. Podobný přístup volí 
i podnikatelé. Například již zmíněný řetězec Organic Foods 
& Cafe spustil v  letošním roce speciální kampaň, ve které 
snižuje ceny svých produktů každý víkend. Hlavním cílem 
není jen profit obchodu, ale také zlepšení životního stylu 
obyvatel Dubaje.

České produkty, kvalita, příležitost

Hlavním faktorem rostoucí popularity zdravého život-
ního stylu je demografi cké složení místních obyvatel. Spojené 
arabské emiráty tvoří ze 70 % lidé mladší 50 let, kteří jsou díky 
snadnému přístupu k informacím jak ze strany státu, tak díky 
sociálním sítím dobře seznámeni s možnostmi a efekty zdra-
vého stravování. České produkty mají v Emirátech a ostat-
ních zemích Blízkého východu oproti ostatním exportérům 
výhodu. Dovolil bych si říct, že velká většina obyvatel regionu 
má o České republice povědomí nebo o ní minimálně slyšela. 

Ať už je to díky velmi kvalitním mléčným výrobkům, jako 
například sýru akawi, českému křišťálu, zbrojnímu a zdra-
votnímu průmyslu, nebo lázeňským pobytům u nás. Česko, 
jako všechny evropské země, je pro místní region známkou 
kvality.

Koncentrace na kvalitu, deklaraci původu a  dobře 
zvolený marketing je základem úspěchu na místním trhu. 
Snažit se v regionu konkurovat cenou není úplně nejlepší 
cesta. Velmi silný import z asijských a afrických zemí bude 
oproti evropskému vždy levnější. Pro tento rozrůstající se seg-
ment vznikají také s pecializované veletrhy a akce. Mezi ty nej-
zajímavější pro české exportéry určitě patří Specialty Foods, 
který se koná v listopadu a je součástí známého veletrhu Gul-
food Manufacturing. Další velmi zajímavou akcí je v posled-
ních letech se rozrůstající Active Week a Muscle Show Dubaj, 
prodejní výstava a veletrh se sportovní a zdravou výživou, 
která je vždy v říjnu. Poslední zajímavou akcí, která každým 
rokem sílí, je Organic Expo Middle East, veletrh zaměřený 
pouze na organické produkty. 

Nesnažím se vyvolat představu, že je export organických 
a zdravých produktů do Emirátů jednoduchý. Může to být 
omezené trvanlivostí organických produktů, které jsou pro 
delší přepravu nevhodné. Ano, s dopravou mohou být pro-
blémy i u jiných typů k tomu náchylných výrobků. Nicméně 
při sledování novinek, které se v regálech poslední rok obje-
vují, vidím, že pochází většina z Jižní Ameriky, Jihoafrické 
republiky, Velké Británie, Nového Zélandu, Německa nebo 
v současnosti velmi silného Polska. Pokud jsou v obchodech 
výrobky ze zemí sousedících s ČR nebo z mnohem vzdále-
nějších destinací, určitě jsme je do SAE schopni dodat i my. 

Obecně se dá říci, že uspět na místním trhu potřebuje 
čas, trpělivost a především poctivou snahu. Pokud tedy i do 
vašeho portfolia patří organické produkty, máte výrobní 
kapacitu na přidání dalšího odběratele například z Emirátů 
a  nejsme spolu ještě v  kontaktu, velice rád Vám zkusím 
pomoci. Cílem mojí práce v Emirátech je především zajistit, 
aby více fi rem propagovalo dobré české jméno a včas získaly 
zastoupení v segmentu organické a zdravé výživy, která je 
v regionu trendem. �
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Ve čtvrtek 10. listopadu proběhla v  prostorách stálé-
ho zastoupení České republiky v Bruselu konference 

k problematice označování potravin s důrazem na znače-
ní výživových hodnot na přední straně obalu. O program 
konference byl mimořádný zájem, což dokazuje zcela 
zaplněný sál 130 účastníky a  další desítky přihlášených 
v online prostoru. Posluchači i přednášející reprezentova-
li všechny dotčené názorové skupiny. Účastni byli jak zá-
stupci Evropské komise, europoslanci a členové Rady EU, 
tak zástupci zemědělsko-potravinářského průmyslu, spo-
třebitelů i zdravotníků.

Náměstek ministra zemědělství ČR Jindřich Fialka 
hned v úvodu naznačil celou škálu výzev, kterým nyní v sou-
vislosti s výživou čelíme, a upozornil na mnohá rizika, která 
s sebou zjednodušující pohled značení výživových hodnot na 
přední straně obalu přináší. Musíme spotřebitelům posky-
tovat objektivní informace o  skutečné povaze produktů 
a ochránit názvy tradičních potravin živočišného původu, 
protože pokud budeme nazývat imitace výrobků na rost-
linné bázi alternativami, vzbudíme tím mylný dojem, že se 
jedná o potraviny totožné, jen zdravější. V této souvislosti 
je nutné vzdělávat spotřebitele tak, aby jeho volba byla zalo-
žená na informovaném rozhodování, nikoliv na marketin-
gových kampaních některých potravinářských společností 
a obchodníků. 

Ředitelka Roser Domenech Amado, která zastupovala 
EK pro zdraví a bezpečnost potravin, ubezpečila přítomné, 
že Nutri-Score není jediným systémem, o kterém EK uvažuje. 
EK již musela několikrát své rozhodnutí o zavedení plošného 
systému odložit právě z  důvodu pochybností o  možných 
dopadech zavádění některých systémů. Ostatní vystupující 
zdůrazňovali potřebu důkladné diskuse celé problematiky 
a varovali před ukvapenými a příliš zjednodušujícími řeše-
ními. 

V otázkách ochrany názvů potravin živočišného původu 
zaujala přednáška generálního tajemníka Copa a  Cogeca 
Pekky Pesonena, který na konkrétních příkladech potravin 
demonstroval absurditu některých názvů, například BeeFree 
Honey, Veggie Gouda nebo Turkey hummus. Pesonen upo-
zornil na skutečnost, že zavedení systému Nutri-Score 
v  kombinaci s  nesmyslnými názvy potravin může velmi 
otřást povědomím spotřebitelů o skutečné výživové hodnotě 
potravin. Důsledky takového nezodpovědného přístupu by 
mohly negativně ovlivnit vnímání potravin a zdraví několika 
následujících generací.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová 
demonstrovala na konkrétních příkladech, jakým způsobem 
naplňuje používání systému Nutri-Score cíle strategie Farm 
to fork ve vztahu ke správné výživě. Celkově zhodnotila 
shodu systému Nutri-Score s cíli EK písmenem C z celkové 
škály systému A, B, C, D, E. „Mezi hlavní důvody negativ-
ního hodnocení patří zejména propagace vysoce zpracovaných 
imitací potravin živočišného původu, rozdělování potravin na 
zdravé a nezdravé, diskriminace celých skupin potravin bez 
ohledu na obvyklý způsob konzumace a stimulace účelových 
reformulací založených na omezeném počtu živin,“ vysvětlila 
prezidentka Večeřová. 

I  další vystupující Lynnette Neufeld z  FAO, Marko 
Silano, Nicholas Hodac nebo Drahomíra Mandíková pre-
zentovali svůj pohled na systém Nutri-Score v  kontextu 
kulturních zvyklostí v  cílových regionech, odpovědnost 
potravinářského průmyslu směrem ke spotřebitelům či 
hrozbu nesprávné interpretace poskytovaných informací. 

Moderátor celé konference Alexander Anton, generální 
tajemník European Dairy Association, na závěr ocenil zají-
mavé postřehy a konstruktivní přístup k této velmi složité 
problematice. Po krátké, avšak velmi přínosné diskusi pro-
běhl velmi specifi cký raut, na kterém byly prezentovány tra-
diční české potraviny a jejich rostlinné imitace. Návštěvníci 
tak měli možnost porovnat nejen složení, výživové hodnoty 
a hodnocení v systému Nutri-Score, ale rovněž chuť prezen-
tovaných výrobků. 

Potravinářská komora ČR

�

Plundrový 
závin krémový

JEMNÝ ZÁVIN SE SVĚŽÍ MALINOVOU NÁPLNÍ 
DLE ORIGINÁLNÍ ODKOLKOVY RECEPTURY

MN
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WWW.ODKOLEK.CZ

Evropský pohled na problematiku 
označování potravin se významně mění

EVROPSKÁ KOMISE SI STÁLE NENÍ JISTÁ 
POZITIVNÍMI DOPADY SYSTÉMU NUTRI-SCORE NA ZDRAVÍ, 

A PROTO PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU OPĚT ODKLÁDÁ
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Podávání archivních 
a vzácných vín

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

AMBIS vysoká škola, a. s. 

Jednotlivá vína se neliší jen svým původem spojeným
s terroir a pěstováním révy vinné, ale také výrobními tech-

nologiemi. Již několik let se uplatňují v nabídce vybraných tu-
zemských vinařství např. organická, bio nebo biodynamic-
ká vína a také přírodní (autentická) vína – preferující návrat 
k  přírodním vinohradnickým a  vinařským metodám. Orga-
nická, bio anebo také biodynamická vína se od běžných vín 
liší v několika aspektech. Zjednodušeně bychom je mohli cha-
rakterizovat jako vína, která vznikají již při ekologickém pří-
stupu k pěstování vinné révy, tzn. bez použití umělých hnojiv, 
insekticidů, herbicidů a dalších konzervačních a  jiných che-
mických látek [4]. Autentická vína vznikají stejně jako vína 
moderní již ve vinohradu, ale na rozdíl od běžných pěstitelů, 
kteří využívají ochranné prostředky a umělá hnojiva, je zde vy-
užíváno pouze přírodního hnoje, různých živočichů a ochra-
na vinic je prováděna fyzicky [1]. Také výroba je tradiční – od 
fyzického šlapání hroznů po používání skleněných, hliněných 
a dřevěných nádob. Při fermentaci se využívají pouze původní 
odrůdové kvasinky a většina vín se nefi ltruje. Tradiční přírod-
ní vína vyrábí vinaři v některých zemích nepřetržitě po staletí, 
např. ve Francii, Itálii, Rakousku i Německu [2]. 

Jsou lepší mladá vína, 
nebo starší a vyzrálejší vína? 

V současné době se konzumuje více mladých vín, než 
tomu bylo v minulosti, zčásti proto, že nemáme podzemní 
sklepy a lokaje, a také proto, že dnešní vína jsou vyrobena 
pro okamžitou spotřebu. Jde o vína jemná s ovocnou chutí, 
menší tříslovinou a jemnou strukturou vanilky. V důsledku 
toho mohou stará, vyzrálá vína překvapit ty, kteří na ně 
nejsou zvyklí. Odpověď na otázku, zda konzumovat vína 
mladá, či stará a vyzrálá vína, není tak jednoznačná proto, že 
primární aromatické látky (v dobrém starém víně) nahradí 
komplexní paleta sušeného ovoce, kompotů, cedrová, 
kávová, kouřová aroma, také kůže, lékořice, lanýže a další 
odstíny, kterých jsou stovky. Jen je umět rozpoznat a pojme-
novat. Začínající obdivovatel vína by měl postupovat malými 
krůčky, při kterých se postupně seznámí s jednotlivými styly 

Pavla Burešová Květoslava Šustová

vín od mladých, jednoduchých přes středně vyzrálá až po 
výzrálá a  plná vína, a  pokud dospěje do stadia, že bude 
schopen vychutnat komplexní velké (vzácné) víno, pak i toto 
víno bude pro něj zážitkem. Abychom si oblíbili zralá vína, 
musíme je nejprve umět ocenit a to vyžaduje – kromě znač-
ného množství peněz – čas, zájem a trpělivost. Pak teprve 
můžeme objevit jejich výjimečnou krásu, která bude pro nás 
příjemnou odměnou.

Podávání lahvově zralých (archivních) vín

Za archivní víno je v našich podmínkách považováno 
víno starší tří let. Jinak je tomu v tradičních vinařských regio-
nech, jako je Burgundsko či Bordeaux ve Francii, ale také 
např. v Toskánsku a dalších italských regionech. Pokud se 
chystáme otevřít láhev staršího ročníku vína, vždy budeme 
přistupovat individuálně v závislosti na konkrétním druhu 
vína a způsobu vinifi kace, ale také s ohledem na původ – 
odkud víno pochází. Zda bude podáváno ročníkové bílé víno, 
např. Chardonnay z  Burgundska, nebo Ryzlink z  Porýní, 
nebo půjde o  červené šumivé z  Bordeaux, nebo také špa-
nělská Reserva Rioja, případně sladké vyzrálé Porto, Tokaj 
apod. Pokud bude využito dekantování, bude vhodné při-
pravit servírovací košík nebo spirálu na láhev (ale lze to pro-
vádět také v  ruce), u  červeného vína potřebujeme svíčku, 
otvírák, patřičné velké sklenice s ohledem na typ vína. Viz 
dekantace vín [1].

Ročníkové bílé víno je vhodné uložit v průhledném ter-
moizolačním obalu. Dále potřebujeme otvírák, odkládací 
talíře, příručníky a sklenice na dlouhé nožce o objemu 0,30 l.
(V  domácím prostředí se obejdeme bez talířů a  příručník 
vyměníme za útěrku). 

Ročníkové šumivé víno přinášíme v  chladiči s  ledem, 
solí a  vodou, který podložíme podložkou a  utěrkou, aby 
se zachytily orosené kapky vody. Zároveň si připravíme 
otvírák a  sklenice typu fl étna nebo originální champagne 
sklenice. V restauraci ještě tácek, talíře na odložení korku
a příručník či utěrku. 

Odstraňování
záklopky u tichých vín

Záklopka by měla být 
u starších vín odříznutá opa-
trně asi 5 mm pod okrajem 
hrdla (tak se lze zároveň 
vyhnout kontaktu vína s povr-
chem), vrchol korku – zejména 
prezentovatelnou částí je od-
krytý a  může jevit známky 
plísně a vlhkosti. Pokud víno 
přesakuje přes záklopku, do-
poručuje se očistit povrch ještě 
před otevřením a vytáhnutím 
korku.

Použití vývrtky
Existuje mnoho druhů 

vývrtek, ale ne všechny jsou 
vhodné pro restaurační servis. 
Funkční vývrtka je opatřena 
hladkým šroubením (např. 
potažené teflonovou vrstvou 
apod., což zabraňuje násil-
nému narušení korku), sou-
částí je nožík a  opěrka se 
dvěma polohami (abychom otevřeli i dlouhé korky u velkých 
vín), vývrtka nesmí projít celým korkem. Vyjmutý korek je 
nutno zkontrolovat zrakem a také čichem, zda nejeví známky 
negativních změn. 

Nalévání vína
Hrdlo láhve je nutno očistit ubrouskem ještě před tím, 

než se ho víno dotkne (lze to také učinit cylindrickým koncem 
korku). Naléváme tak, aby se láhev nedotýkala sklenice, 
a mírným pootočením zabráníme ukápnutí. Není chybou, 
uchopí-li sommelier sklenici do jedné ruky a v nakloněné 
poloze nalévá víno z láhve či karafy a po nalití přiměřeného 
množství postaví sklenici na obvyklé místo před hosta. 

Dekantace zralých červených vín
Dekantovat znamená oddělovat víno od usazenin – 

depotu, který se přirozeně usazuje při lahvovém zrání. Na 
dekantování se názory rozcházejí, ale u zralých vín musíme 
postupovat velmi opatrně. Dekantujeme jen láhve, ve kte-
rých jsou usazeniny, a po dobu dekantace víno přeléváme 
velmi opatrně, aby nepřišlo do styku s okolním vzdušným 
kyslíkem, abychom zabránili ztrátě buketu, který se po 
mnoho let vyvíjel. Dekantace tedy musí proběhnout těsně 
před podáváním. V  některých případech, u  starých vín, 
se postaví láhev do vertikální polohy a depot se nechá po 
několik hodin usadit (asi 24 hodin). Podle stáří se pak velmi 
opatrně zachází s láhví při nalévání, aby se víno nerozvířilo. 
Vždy záleží na zkušenosti a profesionalitě sommeliera, který 
rozhoduje podle konkrétního vína, zda je vhodné použití 
karafy či ne [3]. 

Postup při dekantaci lahvově zralého vína 
Odřezání záklopky vyžaduje zručnost zejména u vel-

kých vín, opatřených kovovým uzávěrem. Nikdy nezapomí-
náme očistit okraje láhve (od případných plísní apod.), poté 
následuje zavrtání a vytažení korku v horizontální poloze 

(v dekantačním košíku), zkontrolujeme korek zrakem a při-
voněním a  opět otřeme hrdlo. Malé množství vína, které 
nejprve odlijeme do sklenice a zkontrolujeme letmo zrakem 
a čichem, přelijeme do karafy. Poté provedeme krouživým 
pohybem zápěstí zavinění dekantační nádoby. Vyplách-
nutí karafy se provádí pro případné odstranění pachů po 
vodě a mycích prostředcích. Přelití vína z láhve provádíme 
opatrně nad hořícím plamenem svíčky (což umožňuje 
pozorovat pohyb usazenin) až do chvíle, kdy zahlédneme 
usazeniny, pak proces dekantace ukončíme. Další postup 
servisu je obdobný jako nalévání z  láhve do připrave-
ných sklenic. Víno je nutno nalévat opatrně, aby bylo 
možno včas zachytit usazeniny. Láhev, zejména od vzác-
ného vína, zůstává po celou dobu na stole spolu s korkem
a karafou. 

Sklenice na podávání
vzácných a vyzrálých vín

Správně zvolený typ a  tvar sklenice podtrhne kva-
litu a vyzrálost vína a také zhodnotí gurmánský a estetický 
zážitek. Sklenice na víno je z jemného tenkostěnného skla, 
bezbarvá a  čirá. Jen tehdy můžeme pozorovat barevné 
odstíny a viskozitu vín. Tvar se bude lišit podle druhu vína 
a  terroir (země a  region, odkud víno pochází). Vyzrálé Sommelier hodnotí vzhled šumivého vína  Dekantace – přelévání vzácného vína do karafy

Použití vývrtky a  opatrné 
vyjmutí korku

Víno v kovové spirále, která umožní dekantaci do karafy 
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burgundy podáváme v  baculatých velkých sklenicích na 
vysoké štíhlé nožce. Bordeaux budeme podávat v  kulaté 
sklenici velkého tulipánového tvaru. Sklenice na víno by 
měla být dostatečně objemná, abychom mohli zakroužit 
nápojem a pozorovat viskozitu, barvu, popř. perlení a přitom 
si nepotřísnili oděv. Sklenice na vzácné a zralé víno je vždy 
na dlouhé tenké nožce, za kterou ji držíme prsty ruky (pokud 
se dotýkáme rukou kalichu, nejen že víno oteplujeme, ale 
také nám může ovlivnit vůni vína). Sklenice musí být vždy 
čistá a jiskrná. Velké víno si zaslouží obdiv, a proto dbáme 
na patřičnou prezentaci a noblesu, abychom si ho vychut-
nali. U zralých a vzácných vín platí pravidlo – čím starší 
víno, tím větší a vyšší sklenice. Vína na vzácná bordeaux jsou 
o objemu 0,50 až 0,80 l [3].

Použitá literatura

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

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

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

[4]  Biodynamické víno.  Biodynamické víno  [online]. [cit.
2022-10-11]. Dostupné z: https //biodynamicwine.cz.  

�
Dekantační přístroj  

Dekantované víno připravené k podávání Fota: Burešová, 2022

77 %77%%
Společně tak každoročně vytřídíme 
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www.ekokom.cz  |  www.jaktridit.cz  |  www.trideni.cz 
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Žijeme v době, která mnohdy řeší, do jaké míry starou, his-
torickou budovu nebo areál zachránit a  opravit, nebo ji 

strhnout a nahradit novou. Rozhoduje ekonomické hledisko, 
ale ne vždy. Snaha objekt nebo areál vrátit po opravě do ži-
vota, byť s novou funkcionalitou, může být řešením. A někdy 
rozhoduje třeba nadšení.

 Statek v Drastech kousek za Prahou na sedmihekta-
rovém pozemku, stranou významných komunikací, po roce 
1948 postupně chátral. Kdysi byl pro Vyšehradskou kapitulu 
ne nevýznamným zdrojem příjmů. Ale poúnorové události 

vedly k jeho úpadku. Zdálo se, že nemá budoucnost a časem 
zmizí z mapy země. Sled událostí po roce 1989 a církevních 
restitucích a následně po roce 2015 však situaci změnil. Areál 
našel nové využití. Jeho současné majitelky, karmelitky, 
přesněji komunita bosých karmelitek, Řádu nejblahoslave-
nější Panny Marie z hory Karmel, se rozhodl ho využít jako 
místo duchovního rozvoje. Současně má velkou šanci stát se 
i místem, které nabídne nový smysl, určení. Novou rolí budou 
i služby cestovního ruchu. Možná překvapivě soužití insti-
tuce s historií dlouhou přes tisíc let s moderním fenoménem 
posledních sta let a především 21. století.

Opouštíte-li Prahu ze Zdib směrem na Klíčany, 
najednou se po levici objeví v dálce velký jeřáb. Jako zna-
mení velké stavby. Ale jak se ukáže během dalších 10–15 mi-
nut jízdy autem, směrem na Drasty, vesnici sousedící s Hošti-
cemi u Vodochod, cesta vás dovede k velkému staveništi, 
které určitě upoutá pozornost všech projíždějících kolem. Ti 
uvidí kontrast s budovami, které měly své nejlepší před šede-
sáti, možná sedmdesáti lety. Připomínají spíše zbořeniště. 
Ale vstoupíte-li do areálu s dominujícím jeřábem, najednou 
jako byste vstoupili do jiného světa. Uprostřed se tyčí cen-
trální stavba. Dnes připomíná něco, z čeho bude, snad již 
během příštího roku, kostel. Plány ukazují na futuristickou 
architekturu. Vpravo u vchodu hlavní branou do areálu je 
opravený dům, kterému se dříve říkalo Panský, podle toho, 
že jej od 18.–19. století obýval buď majitel, nebo správce 
areálu. Dnes nese název Dům Navštívení. Po levici je nízká 
stavba, bývalá konírna. Nyní, po zásadní rekonstrukci, 

nabízí jedenáct bytů. Úplně vlevo, za bílými dveřmi v zatím 
neopravené části domku, se nachází provizorní keramická 
dílna a malý obchůdek s uměleckými předměty, které sestry 
vyrábějí. 

Ale to, co je vlastně skryto běžnému návštěvníkovi dnes, 
a  hlavně v  budoucnosti, je tzv. klášterní kvadratura, jejíž 
stavba začala loni na podzim. Je potřeba mít velkou předsta-
vivost, aby v ní návštěvník viděl dokončenou stavbu s rajskou 
zahradou. Co však nejvíce zaujme, je historie a geneze toho, 
co bylo zbořeniště bývalého velkého statku, který se změnil 
v restituční majetek a poté v něm začíná nový život.

Nabízí se otázka: co se stalo, že se v Drastech najednou 
objevily bosé karmelitky? Příběh začíná v roce 2005 a zní až 
neuvěřitelně. Nechme sestru Marii vyprávět: „Z nedostatku 
venkovního prostoru se v našem působišti na Hradčanech pro-
jevovaly u sester zdravotní problémy. A potíží byl i nedostatek 
ticha pro modlitbu. To byly hlavní důvody, proč jsme odešly. 
Myšlenka opustit dřívější místo mezi sestrami padala od 90. 
let, nicméně ‚ofi ciálně‘ ji poprvé přednesla komunitě sestra 
Milada. Myšlenka se ujala a  v  roce 2005 padlo definitivní 
rozhodnutí: budeme hledat nový pozemek. Původně se hledal 
pozemek bez budov, dnešní mluvou ke stavbě na zelené louce. 
Ale čas ukázal, že to nebylo reálné. A tak jsme využily nabídky 
Vyšehradské kapituly zakoupit tento restituovaný pozemek, 
přesněji areál. V roce 2018 tak byly koupeny Drasty.“ A v zají-
mavé historii se zaujetím sestra Marie pokračuje: „Základní 
fi nanční obnos jsme dostaly z nekomerčního prodeje hradčan-
ského kláštera bratřím bosým karmelitánům. Ti měli peníze od 

dobrodince, a tak se dostaly k nám karmelitkám. A na základě 
solidární dohody mezi ženskými řády dostáváme po dobu 
30 let každý rok příspěvek z restitučních peněz. Jiné zdroje 
jsme neměly.“

A tak se přestěhovaly do míst, která ještě po řadu let 
budou vyžadovat pracovní i duševní a duchovní úsilí. Ale na 
jeho konci, jak sestry věří, bude něco, co pomůže naplňovat 
jejich poslání. Podíváme-li se na výstavbu areálu v Drastech, 
i ten, který není příznivcem restitucí, musí respektovat tuto 
aktivitu jako velmi odvážný, dnešními slovy byznys projekt 
jako každý jiný. Jen s tím, že se v něm snoubí duchovní odkaz 
a principy entity vzniklé ve 12. století spolu s technologiemi 
a principy managmentu 21. století.

Na stavbě kláštera v  Drastech se nesporně podílí 
nejen komunita sester, ale i  lidé mimo ni. Jak to tedy fun-
guje? Návštěva areálu budoucího kláštera vyžaduje dvojí: 
mít někoho, kdo vás překvapivě obsáhlým prostorem pro-
fesionálně provede, a na podzim obuv, která se nepromáčí. 
Bláto je všudypřítomné na každé stavbě, Drasty nevyjí-
maje. Základní podmínka – mít vzdělaného a  informo-
vaného průvodce v některé ze sester – je naplněna. Sestra 
Marie, příjemná mladá dívka v hnědém hábitu, sympaticky 
komunikativní a ochotná průvodkyně z řádu bosých karme-
litek, vysvětluje: „Každá komunita bosých karmelitek právně 
spadá přímo pod apoštolský stolec. Faktem je, že se na pro-
jektu podílela od samého začátku především naše komunita. 
Pochopitelně s řadou odborníků. Zmínila bych například tým 
architektů, stavební dozor, zahradní architekty a v neposlední 
řadě přátele komunity. Ale bylo jich určitě řada, nerada bych 
někoho opomněla jmenovat. Prostě každý ze svého oboru nám 
mohl poradit. Konzultací bylo a jistě bude nespočet, a to jak 
uvnitř komunity, tak s odborníky mimo církevní kruhy nebo 
i s některými rodinnými příslušníky.“

Jistě, pro mnohé těžko uchopitelný fakt. Na jedné straně 
devět řeholních sester buduje areál, který může pojmout podle 
pravidel řádu maximálně 21 žen. Až se dostaví, opět se ponoří 
do papežské klauzury, kdy jim bude, až na výjimky, omezen 
styk s okolím, veřejností. Je to jejich rozhodnutí, které je třeba 
respektovat. Ale sestra Marie dále poznamenává: „Je to naše 
svobodné rozhodnutí, oddat se modlitbě. Cítíme se k  tomu 
povolané, myslíme si, že přispějeme nejen samotné církvi, 
našemu řádu, nám samotným, ale i  veřejnosti právě svými 
modlitbami.“ Nesmíme zapomenout na to, že řád přežil dvě 
nejtvrdší zkoušky, jaké si řády u nás mohly představit. Přede-
vším reformy Josefa II., který řadu klášterů zavřel, přeměnil 

Letecký pohled ukazuje velikost areálu. Vlevo Panský dům, uprostřed klášter s rajským dvorem, jeřáb u věže budoucího kostela 
a za nimi hospodářské budovy, kde je dnes 11 bytů. Sýpka, kde byl dříve holubník, je na snímku vpravo  Foto: archiv karmelitek

Areál kláštera karmelitek v Drastech 
nabídne možnost pohledu 

do vlastního nitra

Panský dům s již současnou podobou po rozsáhlé rekonstrukci 
je dočasným příbytkem sester karmelitek před dobudováním 
klauzury. Poté bude určen poutníkům a jiným hostům

Obchůdek s nabídkou výrobků karmelitek sídlí v dočasných, 
málo vhodných prostorách a čeká na důstojnější umístění

Dlouholetý správce statku Leo Saxl, ač židovského původu, zna-
menal pro jejího majitele, katolickou vyšehradskou kapitulu, 
jistotu odpovědného spravování majetku. Snímek před domem, 
který byl dočasně nazýván Panským, dnes Domem Navštívení 

Foto: archiv karmelitek rodiny Saxlovy
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Brigádníci, kteří jsou neodmyslitelnou součástí týmu budují-
cího nový domov pro karmelitky, při odpočinku v altánu v leso-
parku před klášterem Foto: archiv karmelitek

v  kasárny, sklady, nemocnice nebo jen tak ponechal svému 
osudu. Právě řády kontemplativní, jejichž hlavní činností je 
modlitba, jejímž prostřednictvím se snaží pomoci jiným, mu 
nebyla po chuti a  ty zavíral především. A  poté, po více než 
150 letech, přišel Únor, a jak známo, především kláštery byly 
opětovně zavírány, omezována jejich činnost. Mnohé z nich se 
opět začaly vracet na svá místa po roce 1989 a následné cír-
kevní restituce jim pomohly k  ekonomickému zázemí nut-
nému pro existenci.

Ale nechme historie. Pokusme se popsat, jak se areál 
buduje, kdy začne naplno fungovat a  jak sestry dnes žijí 
a kdo jim v  jejich díle pomáhá. Bosé karmelitky jsou žeb-
ravý řád, to znamená, že k vytvoření ekonomických pod-
mínek pro svou existenci nevyvíjejí činnost jako některé jiné 
řády, které učí, vytvářejí hospodářsky fungující instituce, 
starají se o nemocné, zkrátka vyvíjejí řadu činností, aby zís-
kaly fi nance na provoz kláštera. U karmelitek je to jiné. Pře-
devším žijí z toho, co jim sponzoři, donátoři věnují, a  jen 
z malé části vytvářejí výrobky, jejichž prodejem přispívají na 
své živobytí.

Co ale překvapí, je, že sestry mnohé, především nábo-
ženské výrobky dělají samy, většinou ručně. Využívají svých 
znalostí a talentu k práci s keramikou. Vyrábějí svíce a další 
dílka. Tyto technicky jednoduché předměty poté v rozhodující 
míře prodávají za využití mechanismů 21. století. Především 
prostřednictvím e-shopu a v budoucnu i kamenné prodejny.

Mýlil by se každý, kdo by si myslel, že klášter nevyužívá 
technologií dneška. Některé ze sester mají mobily. To proto, 
že potřebují komunikovat s okolním světem. Také počítačů je 
v komunitě několik. Jeden pro všechny, které potřebují komu-
nikovat s rodinou nebo si vyhledat informace, další má sestra, 
která je ekonomkou komunity. Co ale asi nejvíce překvapí, je 
PC, které pro svou činnost využívá sestra Marie. Pro fundrai-
sing. Toto slovo moderních věků neznamená nic jiného než 
nástroj k oslovování lidí i podnikatelských a jiných subjektů 
k získání prostředků na existenci. Kdo by řekl, že žebravý řád 
díky právě této dnes velmi bohatě využívané komunikační 
technologii získává peníze na stavbu! Prostě překvapující 
mix historie i současnosti.

Ale vraťme se k začátkům obnovy areálu a vybudo-
vání kláštera. I dnes areál skýtá smutný pohled. Některé 
budovy jsou stále ještě nepoznamenané lidskou rukou, na 
svou obnovu čekají. Jiné se ale mění podle funkce, kterou 
budou mít. Nabízejí zajímavý výsledek přeměny, transfor-
mace. Třeba holubník v prvním patře rozsáhlé budovy, sýpky, 
která na svou opravu, a s největší pravděpodobností i novou 
funkci, čeká. Vyjdeme-li k němu po několika schodech, objeví 

se velká prostora. K tomu sestra Marie s mírným úsměvem 
poznamenává: „Právě jsme vešli do místnosti, která nám v sou-
časnosti slouží jako kaple. O sobotách a nedělích sem již mohou 
chodit věřící. Musím říci, že mnoho práce nám dalo holubník 
od mnohaletých nánosů holubího trusu vyčistit. A snad nejvíce 
práce dalo očistit právě dnes již krásné trámy.“ Modlitebna má 
vše, co má mít. Oltář, ambon především, má elektronické var-
hánky. Ty využívá kromě jedné z nájemnic také sestra Marie 
k tomu, aby jako bývalá studentka hudebního gymnázia hrála 
a doprovázela účastníky mše v jejich zpěvu, a mše tak měla 
důležitý a nepominutelný atribut.

Pár kroků od sýpky, která je kulturní památkou, ale spíše 
připomíná budovu před zbořením, v již vybudované hrubé 
stavbě rodící se budoucí obdélníkové kvadratury, najdeme 
místnost příští soukromé kaple. „Vidíte ten rozdíl, ta velká 
čtyři okna, kterými uvidíme do krásného okolí?“ usmívá se 
s nadšením v hlase sestra Marie. A i když zatím okna chybí, 
pohled na podzimní krajinu se zlátnoucími stromy nadchne. 
A kousek odtud bude i poustevna, která bude místem dnů 
v samotě pro jednotlivé sestry.

Architektonicky zajímavou dominantou klášterního 
areálu se jistě stane budoucí chrám. Dnes si jeho podobu jen 
stěží umí náhodný návštěvník představit. Bude přístupný 
sestrám v samostatné od ostatních v oddělené části. Zbytek 
bude přístupný veřejnosti. Nesporně to bude velmi zajímavá 
budova a již dnes se dá rozpoznat, kde bude oltář, kde budou 
řádové sestry a kde bude místo pro veřejnost.

Na mysl může přijít otázka: co vede řeholnice, mezi 
sebou se oslovující křestním jménem, k rozhodnutí pro život 
v ústraní, mimo zraky veřejnosti budovat za všech povětr-
nostních podmínek, v horku i zimě nové působiště? Co je 
vedlo k tomu, že vedle bible zasedly za volant bagru, osvo-
jily si řadu zednických i  jiných dovedností? Připomeňme, 
že začaly zprvu ručně a třeba za pomoci malého nakladače, 
který samy řídily, klestit keře, stromy, čistit areál od zboře-
ných částí, které časem zvětrávaly, rozpadaly spolu s mnoha 
jinými činnostmi nepochybně fyzicky velmi náročné? Vmy-
slet se do jejich způsobu myšlení není jednoduché, ale jedno 
je jisté. Je třeba jejich uvažování, byť se může zdát v dnešním 
světě velmi specifi cké, respektovat. A to, že dočasně opustily 
klauzuru, aby se po vybudování areálu vrátily, chápat jako 
jejich rozhodnutí. Prostě to tak je.

A  sestra Marie podrobněji vysvětluje: „Karmelitky 
nemají za poslání vyvíjet tzv. aktivní apoštolát, na to jsou jiné 
řády. Je to spíše o tom, že lidé mohou získat z jejich spirituality, 
z toho, že navštíví jejich dům pro hosty, nebo také mohou brát 
z našich webových stránek, kde je spousta duchovních textů 
pro ev. načerpání myšlenek. Také jedna z nás, sestra Milada, 
píše knihy. To také může být chápáno jako příležitost seznámit 
veřejnost s naší spiritualitou.“ A co je pro karmelitky nej-
větší hnací silou v jejich životě? „Raději bych to nazvala cen-
trální hodnotou. Jádrem našeho poslání je vnitřní modlitba. 
Tu nechápeme jako nějakou duchovní aktivitu, ale především 
jako vztah.“

Co si pod tím představit? Pohled na webové stránky 
mnohé napoví: Mají na to dvě hodiny denně, ráno a večer. 
A sestra Marie doplňuje: „To jsme společně v kapli, ale každá 
se modlí osobně v tichu. To je pro náš řád, bosé karmelitky, 
typické. Být s Bohem a před Bohem. Ale kromě toho recitujeme 
i společné modlitby, především žalmy z bible.“

Rekonstrukce ale bude pokračovat a jednou bude doho-
tovena. Nebude jim poté chybět kontakt s ostatními lidmi 
v okamžiku, kdy skončí stavební práce? „Pravdou je, že to 
bude změna. Původně jsme žily v klauzuře. Ale bylo nutné při-
jmout novou roli, abychom mohly projekt dotáhnout do konce. 
Znovu se budeme muset adaptovat k návratu k našemu stan-
dardnímu způsobu života v klauzuře a vším, co s tím souvisí. 
Ale toužíme po něm,“ poznamenává s vážným výrazem ve 
tváři a  jakousi pokorou sestra Marie a  dodává: „Na naše 
poměry je právě ta současná změna a množství komunikace 
velkou, ne-li největší zátěží. Kontakt s vnějším světem nepře-
rušujeme vstupem do klauzury. Je to jiný způsob kontaktu. Ale 
je o to hlubší.“

A  s  tím souvisí mimo jiných i  otázka: co vede řadu 
lidí k tomu, že se rozhodnou komunitě sester pomáhat bez 
nároku na jakoukoliv odměnu, nepočítáme-li třeba společné 
opékání špekáčků za výraz ničeho jiného než vděku v době, 
kdy téměř vše posuzujeme prizmatem peněz?

Určitě může být zajímavé dovědět se, zdali nebo 
spíše jak promlouvají současné moderní technologie do 
života řádu, který byl založen v průběhu 12. století na hoře 
Karmel v Izraeli a reformován sv. Terezií z Avily v 16. sto-
letí ve Španělsku. A také, je-li fenomén posledního deseti-
letí, sociální média, sestrami využíván nebo se s  jeho rolí 
v  komunikaci řeholnic počítá. „Máme několik osobních 
počítačů – jeden je komunitní, tedy pro osobní použití sester. 
Již jsem zmínila, že klasicky používáme e-mail. Ten vyu-
žíváme i pro osobní komunikaci. Několik sester má mobilní 
telefon, ale rozhodně ne všechny. Je to převážně pro pracovní 
účely.“ Sociální sítě ale nemají a nevyužívají. I když, nikdy 
neříkej nikdy, jak by se z  pohledu na historii řádu chtělo 
poznamenat.

Slovo fundraising není příliš vzdáleno původnímu účelu 
existence tohoto církevního řádu. Ať chceme, nebo ne, roz-
hodně zní fundraising lépe než žebravý, i když funkce mají 
stejné – získat prostředky pro existenci ve 21. století. Tím se 
třeba od století sedmnáctého moc neliší. A jak začala s touto 
činností právě sestra Marie? „Je třeba přiložit ruku k dílu, ale 
nespoléhat přitom jen na sebe. Základem je důvěra, že všechno 
je v Božích rukách,“ začala odpovídat na otázku trochu šířeji 
s vážnou tváří. „Začala jsem dělat fundraising amatérsky, 

Sestra Marie před budovou sýpky, v  jejímž prvním patře, 
v bývalém holubníku, se nachází dočasná kaple

Provizorní kaple vzniklá z holubníku v sýpceBudoucí věž kostela, vlevo jsou bývalé stáje přeměněné 
v 11 bytů

Podle sestry Marie se ostatní karmelitky na život v klauzuře 
velmi těší. Budoucí tzv. rajská zahrada, kterou ukazuje, se 
bude nacházet uprostřed budov kláštera

Jedna ze sester připravuje pohoštění pro brigádníky
 Foto: archiv karmelitek
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Nakladač v rukou sestry karmelitky sloužil k tomu, aby areál 
krok za krokem získal novou podobu  Foto: archiv karmelitek

Sestra Marie, která trpělivě a se znalostí věci ochotně provází 
návštěvníky klášterního areálu

prostě to bylo potřeba. Měla jsem však pár konzultací s pro-
fesionály, poradci pro neziskovky mi občas poradí. Rozesílám 
především e-maily. Ale jinak jsem hodně autonomní. Současně 
téměř vše konzultuji se sestrou, která má na starosti celou 
stavbu. Ne všechno je ale dílem hledání na internetu. Stane 
se také, že se objeví nějaký dobrodinec jen tak, bez našeho při-
spění. A to je právě to, co přisuzujeme zásahu shůry.“ Mimo-
chodem komunita hodně využívá potravinovou banku a tomu 
také přizpůsobuje svou kuchyni, tedy kdy a co budou vařit.

Rekonstrukce takového rozsahu s sebou přináší mnohé. 
Určitě by mohlo být zajímavé vědět, co při stavbě kláštera 
sestru Marii nebo možná i  jiné sestry nejvíce překvapilo 
v pozitivním slova smyslu? A bylo naopak něco, co bylo nega-
tivní zkušeností? „Velká podpora lidí jak modlitbou, tak prací 
i fi nanční solidarita, štědrost, nasazení. A chtěla bych zdů-
raznit, že je důležité mít na paměti, že ne všichni jsou věřící. 
Možná proto, že mnohým z  nich náš projekt dává smysl, 
a proto pomáhají různými způsoby. Třeba i účastí na vyhla-
šovaných brigádách. Pomáhají, jak mohou a jak umí. Je tady 
něco, co má určitý přesah i mimo rámec komunity,“ pozna-
menává s vážnou tváří a pokračuje: „Přicházejí samozřejmě 
i nároky, na které jsme nebyly připraveny, které jsme neočeká-
valy. Nikdy bychom třeba neřídily nakladač či jinou techniku. 

Ale nenazývala bych to negativní zkušeností, spíš náročnou 
zkušeností. Prostě bylo příliš mnoho nových a často nepředví-
datelných okolností, situací.“

Znovu se objevuje myšlenka, jak vlastně klášter může 
nesporně náročné problémy, především ekonomické, řešit. 
Pomáhá jim v tom ještě někdo jiný z církevních kruhů, i když 
opakovaně lze slyšet názor, že klášter si věci řeší na církev-
ních strukturách u nás nezávisle.

„Komunitu řádu karmelitek vede převorka a dále spadáme, 
jak jsem už asi řekla přímo, pod apoštolský stolec. Pravdou je, 
že papež František se jednotlivé kláštery snaží nějakým způ-
sobem více propojit. Ale na samotném projektu s jinými kláš-
tery přímo nespolupracujeme. Některé nás nicméně podporují 
modlitbou nebo i trochu fi nančně. Udržujeme vztahy na úrovni 
bratrsko-sesterské víc než třeba právní,“ říká sestra Marie. My 
máme sestru ekonomku, která hospodaření komunity po této 
stránce řídí a organizuje. Řád také umožňuje mít i externí 
sestru, která není vázaná klauzurou. A ta může prodávat třeba 
naše výrobky, zajít na poštu, na úřady, prostě zajištovat kon-
takt s okolním světem. A pokud taková sestra není, mohla by 
její službu dočasně, než se třeba objeví, převzít jiná sestra. 
Hodně nám pomáhají nájemníci. Jedna paní z těch obyvatel 
11 bytů jezdí do potravinové banky nebo se dvěma manžel-
skými páry navazujeme spolupráci v péči o hosty. A počítáme 
s  tím, že spolu s rozvojem areálu bude těch lidí, na něž se 
můžeme obrátit, víc, dodává sestra Marie.

Po dokončení rekonstrukce kláštera se počítá s tím, že 
zde nabídnou ubytování jak poutníkům, tak jiným hostům. 
„Prozatím nevíme, jak velký bude zájem o tyto služby. Prostě 
předpokládáme, že pokud se již dnes objevuje zájem o ubyto-
vání, potom se lidé budou o toto místo zajímat. Včetně mož-
nosti se na půdě klášterního areálu sejít. O hosty by se staraly 
již zmíněné páry žijící v bytech areálu, podobně jako o jiné kul-
turní a duchovní programy,“ komentuje představy karmelitek 
sestra Marie a dodává: „V plánu je také přemístění zachova-
lého těla zakladatelky naší komunity, matky Marie Elekty, 
z Hradčan do Drast. Příchozí ji budou moci navštívit v kryptě 
pod kaplí, jejíž součástí bude také muzeum matky Elekty. 
Možná tak z Drast vznikne i poutní místo.“

Součástí dvora byly při jeho zakoupení i  ruiny pivo-
varu. Znamená to snad, že v Drastech napodobí belgické 
trapistky a  budou v  zemi pivu zaslíbené také vařit pivo? 

Reakce sestry Marie je jed-
noznačná. „Především, 
byly to jen zbytky něčeho, co 
mohl být historicky pivovar. 
Snímky ukazují, že dnes již 
z něho mnoho nezbylo. Také 
se nezachovaly písemné nebo 
jiné památky. Nepředpoklá-
dáme proto, že bychom pivo 
vařily. Ani v  nejodváženěj-
ších představách. Jsou jistě 
jiní, povolanější,“ komen-
tuje s  mírným úsměvem 
možnost vaření piva v kláš-
teře a  dodává: „Budova 
byla v  dezolátním stavu, 
takže demolice byla jasnou 
volbou. Spíše se budeme ori-
entovat na pěstování bylinek 
a  možná i  prodej. Ale hygi-
enické předpisy jsou velmi 
přísné a v současnosti by pro 
nás představovaly kompli-
kaci.“

V kostele sv. Benedikta na pražských Hradčanech se 
nachází neporušené tělo řádové sestry Marie Elekty od 
Ježíše (†58). Komise lékařů prohlásila v roce 2003 za-
chování těla matky M. Elekty jako jev „pozoruhodný, 
mimořádný a vzácný“.

Představená pražských karmelitek zemřela
11. ledna 1663 na těžký zápal plic a byla pohřbena 
v kapli sv. Eliáše ve Vojanových sadech, kde měly svůj 
klášter. 

Nyní se nachází v klášteře na Hradčanech, kam 
se sestry nastěhovaly v roce 1671, a snad již brzy by 
měla být převezena do Drast. Na sobě má klasický 
hábit řeholnice řádu bosých karmelitek. 

Budoucí podoba areálu kláštera. Vizualizace studia AV19

Toto jsou zbytky středověké 
chlebové pece. Zbytky pivovaru 
se našly nedaleko

Klášter však musí žít, fungovat a bez přísunu fi nanč-
ních prostředků by nemohl existovat. Vedle již zmíněného 
fundraisingu musí komunita hledat i další cesty, jak zajistit 
přísun fi nančních prostředků nutných k existenci. I přes sku-
tečnost, že klauzura, jak bylo uvedeno, mnohé zakazuje nebo 
alespoň neumožňuje.

Již víme, že sestry provozují e-shop. Co všechno tedy 
dělají, aby jej zásobily klášterními výrobky? Jak jim v tom 
pomáhá web kláštera? „Při tvorbě webovek a při jejich nastavení 
nám pomáhal a stále občas pomáhá rodný bratr jedné z našich 
sester, Markéty. Ale velkou část dnes spravují dvě sestry z naší 
komunity,“ komentuje fungování internetu v klášteře sestra 
Marie a ve vysvětlování systému tvorby klášterní produkce 
s neskrývaným nadšením pokračuje: „Některé sestry mají, jak 
jsem již říkala, svou dílnu. Například keramickou, šicí, pro zdo-
bení svíček, malování na hedvábí. Vzory si určuje každá sestra 
dle svého.“ A blížící se Vánoce jsou objektivně velkou příleži-
tostí nabídnout i výrobky, které nemají tolik kritizovaný spo-
třební charakter, ale nesou v sobě i, řekněme možná nepřesně, 
duchovní rozměr. Pohled do e-shopu ukazuje, jak rozsáhlá 
nabídka některých dílek řeholnic vypadá. Reagují na tento 
fakt karmelitky z Drast? „Ano, je tomu tak. E-shop je jistě velmi 
důležitý, ale nestačí. Nepočítáme s tím, že bychom například 
otevřely stánek na předvánočních trzích v Praze. Je to tam pro 
nás velmi drahé. Ale před Vánocemi spolupracujeme s jednou 
farností, kde mají předvánoční trhy, a tam naše výrobky nabí-
zíme. A také funguje, byť hodně provizorně, náš obchůdek. Je 
otevřen dle dohody, ale e-shop samozřejmě funguje non stop,“ 
doplňuje fakta sestra Marie. Ale jinak jiné příležitosti nevy-
hledávají.

Nabídka klášterních výrobků je poměrně velmi úzce 
zaměřena na to, co sestry považují za důležité. A  i  když 
webovky s  e-shopem působí sympaticky a  profesionálně, 
může se mnohým zdát, že je příliš specifi cká. A postrádá 
jednu velmi důležitou složku, kterou i některé kontempla-
tivní řády nabízejí. Tou je složka potravinářská. Počítá se 
s budoucí nabídkou třeba marmelád, bylinek, čajů, pečiva 
atd.? Již také proto, že sedmihektarový areál se k takovému 
využití, alespoň těm, kteří za zdmi kláštera nežijí, nabízí. 
Komentář sestry Marie je zajímavý: „Pěstební zahrada není 
ještě hotová, ale už nyní pěstujeme na provizorním místě raj-
čata. Oproti koupeným je chuť nesrovnatelná. Plánujeme 

pořízení slepic, abychom měly vlastní vajíčka. Do budoucna 
uvažujeme o pořízení včel a stáčení medu pro vlastní spotřebu.“

Když před téměř dvaceti lety sestra Milada představila 
současným slovníkem vizi budoucnosti kláštera, jistě mnohé 
překvapila. Snad i šokovala. Ale dnes již je očividné, že mnohé 
se uskutečňuje, i když původní představa, že „bude v areálu 
hotovo“ do roku 2021, se nenaplnila. Nastává možná období 
pro představení, když ne vize, tak pohledu na to, kde by měl 
klášter být za pět, možná deset let. Nechme karmelitky pro-
mluvit. Sestra Sára představuje svůj pohled takto: „Zdá se 
mi, že se Drasty stávají prostorem, kde je lidem dobře a kde 
nalézají pokoj, radost a život v jeho různých podobách. Věřím, 
že se tyto hodnoty budou i nadále rozvíjet, ať už situace naší 
komunity, tohoto místa, lidí okolo, nebo i celé společnosti bude 
jakákoliv.“ A sestra Marie doplňuje: „Raději bych hovořila 
o svých přáních než o tom, kde klášter vidím. Člověk totiž neví, 
ani co bude zítra, natož za několik let… Celé dílo samozřejmě 
nemá sloužit jen naší generaci, ale i mnoha následujícím, takže 
je nutné mnohé promýšlet. Nicméně, jak konkrétně bude tato 
služba vypadat, nevím. Co bych si přála, je to, aby všichni, kteří 
zde budou žít a kteří sem budou přicházet, zakoušeli na tomto 
místě plnost života. A ta je, jak věříme, v Bohu. V jeho rukách 
jsme dnes a v jeho rukách budeme za pět let, to je naše jediná 
jistota.“

Jisté je jedno. Ať se již na areál budovaného kláštera 
díváme jako na zajímavou církevní stavbu s jeho chrámem 
a klášterem jako středobody pro řád karmelitek, ale nejen 
pro ně, nebo jako na budoucí duchovní centrum, jak si jej 
sestry představují, nelze to vnímat jako něco rozporuplného. 
V každém případě je však nutno ocenit a těšit se z toho, že 
vzniká něco nového, a  naplní-li se všechny plány a  před-
stavy, nesporně zajímavého a řekněme až optimistického. 
Areál bude zachráněn, bude mít novou funkci a bude zna-
menat obohacení. Nesporně pro všechny. A to je jen dobře 
v době, kdy je nabíledni spíše skepse, malá tolerance naslou-
chat argumentům jiných a především se nad věcmi zamýšlet 
v širším kontextu. Snad areál v Drastech duchovní i světskou 
funkci naplní v míře, která prospěje všem.

Není-li uvedeno jinak, foto: PORT/jv 
 �

Finančně je možnost projekt podpořit 
zasláním peněz na účet 
115-3844130247/0100 

nebo navštívit web 
https://karmeldrasty.eu/.
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www.jatkycb.cz
JATKY ČESKÝ BROD a. s., Jateční 316, 282 01 Český Brod

 PF 2023

Jatky Český Brod a. s. 
si dovolují popřát vám 
a vaším rodinám 
především pevné zdraví 
a hodně štěstí.

Krásné, klidné a veselé Vánoce 
a štastný rok 2023.

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, 
KOLEGOVÉ, 
OBCHODNÍ PARTNEŘI 
A PŘÁTELÉ, 

ÁŽ

4 37 000 hektarů  2,6 milionu tun řepy
300 000 tun cukru 550 000 hl pitného lihu

Přejeme všem svým 
obchodním partnerům 
a zákazníkům veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2023

www.kompek.cz
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Fermentované 
výrobky jako za dob

našich dědů
Ing. JOSEF BALÁŠ, Ph.D.,

Area sales manager CZ&SK&HU
Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.

Proces fermentace a sušení klobás je považován za jednu 
z nejstarších technik konzervace masa. Výroba začala ve 

středomořských zemích a byla dobře známá v římské říši. Od 
té doby se tento koncept rozšířil po celé Evropě a později i do 
dalších částí světa. Výhodou fermentovaných produktů je, že 
je lze skladovat při teplotách okolního prostředí, což bylo vel-
mi aktuální v minulosti, ale i dnes, kdy ceny energií výrazně 
rostou.

Trvanlivý fermentovaný 
salám nebo klobása se vyrábí ze 
syrového mělněného masa, tuku 
a  dalších přísad. Po smíchání 
všech ingrediencí se hotové dílo 
plní do obalů, ve kterých pak 
probíhá fermentace a  sušení 
výrobku. Během fermentace 
jsou cukry v  mase bakteriemi 
mléčného kvašení přeměněny 
na kyselinu mléčnou a  voda 
se posouvá směrem k povrchu 
výrobku, kde se odpařuje. 
Výsledkem je výrobek, který má 
nižší hodnotu pH a  sníženou 
aktivitu vody (aw), což ho stabi-
lizuje a zaručí mu dlouhou dobu 
trvanlivosti přesto, že neprošel 
tepelným ošetřením.

Při výrobě fermentovaných uzenin existuje několik mož-
ností v rámci fermentačních technologií, které lze použít:
●   Velmi rychlá fermentace (výrobní proces ve stylu USA 

za teplot vyšších než 30 °C a nízkém finálním pH)
●   Rychlá fermentace (22–26 °C, pH 4,5–4,8, doba do 

dosažení hodnoty pH 5,3 je kratší než 30 hodin)
●   Tradiční fermentace (18–24 °C, pH většinou neklesne 

pod 5,0, pokles pH pod 5,3 trvá déle než 40 hodin)
●   Pomalá/studená fermentace (teploty nižší než 20 °C – 

většinou v rozmezí 12–16 °C, pH klesá velmi pomalu)

Výrobky vycházející ze starých tradic jsou v dnešní době 
velmi oblíbené. Zákazníci hledají produkty s menším množ-
stvím aditiv, vyrobené z místních surovin, s autentickou chutí 
při zachování bezpečnosti produktu. Použitím startovacích 
kultur vhodných pro proces pomalé fermentace a stafylokoků 
lze podpořit tvorbu chuti, barvy i její stabilitu. Tak je možné 
dosáhnout bezpečných a  autentických masných výrobků, 
které zákazníci ocení.

Bezpečnost i lepší výtěžnost lákaly výrobce k používání 
rychle fermentujících kultur. Avšak v současné době najdeme 
stále více zákazníků, kteří se zaměřují na tradiční produkty, kde 
rychlost není hlavním cílem. Zaměřují se spíše na specifi cký 
chuťový profi l. Z mnoha důvodů tak může být pomalá fermen-
tace alternativou při výrobě kvalitních a bezpečných masných 
výrobků. Nové technologie umožňují výrobcům lepší kontrolu 
teploty, řízení klimatizace a vlhkosti. Vzhledem k vyšším hygie-
nickým standardům jak zařízení, tak výroben jako takových je 
možné využít delší dobu výroby a fermentačního procesu bez 
rizika znehodnocení produktů. Bezpečnost produktů je stále 
zajištěna a spotřebitelé si mohou vychutnat produkty s plnou 
masovou chutí.

Nedávno byl objeven nový kmen Stapylococcus vitulinus. 
Tento kmen je aktivní velmi brzy během procesu, a dokonce 
i při nízkých teplotách již od 5 °C. A pokud proces fermentace 
trvá déle, má tento kmen možnost ovlivnit tvorbu chuti, barvy 
a následně její stabilitu dříve, než laktobacily způsobí v pro-
duktu pokles pH.

Takto vyráběné výrobky reagují také na trend ohledně 
množství dusičnanů/dusitanů v  masných výrobcích. Pře-
trvávající pozornost věnovaná spojení mezi zpracovaným 
masem a zdravím by mohla podnítit zájem výrobců a spo-
třebitelů o produkty se sníženým obsahem dusitanů a dusič-
nanů. Protože bakterie mléčného kvašení mají při nižších 
teplotách výrazně zpomalený proces přeměny cukrů na 
kyselinu mléčnou, přeměna dusičnanů na dusitany, která 
je v tomto procesu důležitá, může proběhnout intenzivněji. 
A je také známo, že fermentované salámy ošetřené dusičnany 
mají lepší chuť než salámy, k jejichž zpracování se používají 
dusitany. Proto je naši dědové využívali, všichni určitě znají 
obchodní název Sanytr. Pomalá fermentace nabízí stafylo-
kokům pro tento proces dostatek času.

Nižší teploty sice mohou zpomalit růst patogenů, ale 
také zpomalí pokles pH, což má opačný účinek. Proto zde 
potřebujeme dobrou a silnou konkurenční bakteriální kul-
turu mléčného kvašení. A  pro účinnější stabilizaci barvy 
mohou pomoci právě velmi aktivní stafylokoky.

Významným faktorem může být i nižší energetická nároč-
nost procesů, i když na druhou stranu musíme počítat s delší 
dobou výroby. A samozřejmostí je, že při  správném procesu 
můžeme dosáhnout plné chuti, vůně i skvělé barvy s minimem 
dalších chemických látek, a tedy s „čistější etiketou“.   �

2022
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m a r k e t i n g m a r k e t i n g

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o. 
Pro více informací kontaktujte czinfo@chr-hansen.com nebo navštivte www.chr-hansen.com. 

MilkSafe™ FAST
..  pro rychlé, přesné, jednoduché 
a dosledovatelné testování reziduí 
antibiotik v syrovém mléce

• Řada rychlých testovacích sad na antibiotika
• Inkubátory pro komfortní provedení testu
• Přenosné čtečky pro rychlou a snadnou

interpretaci výsledků
• Inovativní webové služby

Bezpečnější potraviny s MilkSafe™ FAST 
společnosti Chr. Hansen!

Nabídněte bezpečnější potraviny díky vylepšené řadě 
testů na stanovení reziduí antibiotik. MilkSafe™ FAST

společnosti Chr.  Hansen je spolehlivé řešení pro rychlé, 
přesné, jednoduché a  dosledovatelné testování. Přenos-
né příslušenství vč. mobilní aplikace umožňuje otestovat 
mléko v  kterékoliv části zpracovatelsko-dodavatelského 
řetězce. 

Rezistence k  antibiotikům celosvětově představuje 
jednu z nejzávažnějších současných hrozeb jak pro zdraví lidí, 
tak pro bezpečnost potravin. Testování mléčných výrobků na 
rezidua antibiotik má pro zajištění bezpečných a nekonta-
minovaných potravin zásadní význam. Z pohledu spotřebi-
telů a regulačních orgánů je nejvýznamnějším faktorem v boji 
proti zpracovávání kontaminované suroviny ochrana zvířat 
a lidí, z pohledu výrobců potravin je to navíc negativní dopad 
takovéto suroviny na efektivitu navazující výroby.

Christian Bendix Jensen, ředitel Test Kits & Equipment, 
Food Cultures & Enzymes, vysvětluje: „Pro úspěšný boj proti 
antibiotické rezistenci a plýtvání potravinami je zásadní při-
jmout a  využívat nové, dostupné technologie, které dokáží 
odhalit rezidua antibiotik co nejblíže zdroji. Věřím, že s Milk-
Safe™ FAST, konceptem testování, který umožňuje prověřit 
mléko již na farmě nebo v cisterně, mohou všechny subjekty 
hodnotového řetězce zpracování mléka pracovat jednotně 
a  pomoci tak udržitelným způsobem snížit četnost výskytu 
reziduí antibiotik v mléčných výrobcích.“

MilkSafe™ FAST je nejnovější řada testů společnosti 
Chr. Hansen pro detekci nejběžněji se v  mléce vyskytují-
cích reziduí antibiotik. Byla navržena ve spolupráci s vybra-
nými zákazníky s cílem dosáhnout uživatelsky přívětivého 
designu a spolehlivého a robustního výkonu. Díky jedno-
krokovým kazetovým testům z  řady MilkSafe™ FAST je 
nyní možné otestovat vzorek mléka na rezidua inhibičních 
látek v pouhých 3–4 minutách. Spolu s  testy a příslušen-
stvím zákazníkům nabízíme i digitální služby (MilkSafe™ 
Web Service), které jim zajistí transparentnost procesu 
testování a vždy snadno dohledatelné výsledky, tedy dostá-
vají možnost kontroly nad kvalitou suroviny v  reálném 
čase. 

Inovativní webová služba MilkSafe™ představuje prů-
kopnický přístup umožňující sledování výsledků testů 
v reálném čase, digitální integraci napříč pracovišti a systémy, 
úplnou dosledovatelnost a snadný přístup k dokumentaci. 
Analýza a správa dat umožňuje lepší přehled o hodnotovém 
řetězci dodávek mléka a o tom, kdy a kde dochází k výskytu 
reziduí antibiotik v mléce. 

Testy jsou komplexně validovány externí laboratoří 
ILVO v  Belgii podle implementačního nařízení Komise 
2021/808. Testy mohou být provedeny v kterémkoli bodě 
řetězce mezi farmou a chladicím tankem v mlékárně. 

Na farmě / v cisterně 

Testovací kazeta s pipetou je sterilně jednotlivě balená, 
což eliminuje možnost kontaminace z prostředí. Samotné 
vykonání testovaní spočívá jen v přidání mléka na kazetu 
a umístění kazety do inkubátoru. Výsledky mohou být inter-
pretovány vizuálně nebo prostřednictvím přenosné čtečky 
s mobilní aplikací MilkSafe™. Výsledky testů jsou pak uklá-
dány do cloudového systému správy dat, což zajišťuje jejich 
snadnou dohledatelnost a transparentnost testování.

V laboratoři 

Nová stolní čtečka je samostatným zařízením a spolu 
s čtečkou QR kódů eliminuje manuální zadávaní parametrů 
testovaných vzorků. Po připojení do Cloudu odesílá infor-
mace o testovaných vzorcích, které jsou pak dostupné vzdá-
lenému přístupu oprávněným uživatelům.

Naším posláním je zlepšovat potraviny a  zdraví lidí, 
zvířat a rostlin. Proto se snažíme dělat vše proto, aby se do 
mlékáren po celém světě dostávalo mléko bez reziduí anti-
biotik a k zákazníkům jen bezpečné potraviny. 

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

�

Lahodná sklenice mléka 
bez reziduí antibiotik
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Požadavky na čistotu a hygienu potravinářských provo-
zů se dle BRC Global Standard od roku 2023 zvyšu-

jí o  povinné čištění průmyslových vozíků a  manipulační 
techniky. Mobilní vybavení musí povinně od začátku příš-
tího roku procházet očistou a dezinfekcí před vstupem do 
výrobních prostor. Nařízení vychází ze zjištění, že kola vo-
zíků a podrážky obuvi pracovníků jsou významnými pře-
našeči možné kontaminace potravin. 

Kvalita produktů úzce souvisí i se zajištěním vysokých 
hygienických nároků, zabráněním přenosu nečistot mezi jed-
notlivými provozními zónami a křížové kontaminaci. Všichni 
výrobci v potravinářském provozu musí nově povinně čistit 
a  dezinfikovat manipulační techniku, včetně jejích kol. 
Jednou z cest, jak vyhovět legislativě, je instalace ověřených 
čisticích systémů a zón.

Čištění efektivně 
a bez spotřeby elektřiny

Německé čisticí a dekontaminační systémy Profi lGate® 
pro automatické čištění pneumatik vozidel a podrážek obuvi 
jsou praxí ověřeny v suchých i mokrých potravinářských pro-
vozech. Mají vysokou životnost – pro až 500 000 průjezdů 

vozidel s hmotností až do 40 tun. Navíc nepotřebují přívod 
elektrické energie. 

Zóny se skládají z pevného nosného roštu, speciálních 
kartáčových lišt a nerezového zásobníku (vany). Konstrukce 
z nerezové oceli je velmi odolná i proti chemikáliím a zdra-
votně nezávadná. Kartáčové lišty mají certifi kaci FDA pro 
kontakt s potravinami. Při pohybu vozidel či osob přes čisticí 
zónu se díky mechanickému napětí rozvibrují kartáčové lišty 
a aktivně čistí vzorek pneumatik či podrážek obuvi. 

Nejen čisto, ale i dezinfikováno

Ve variantě ProfilGate® Aqua, určené pro čištění 
mokrým procesem, dochází k nanášení mycího nebo dezin-
fekčního prostředku vzlínáním po kartáčových štětinkách. 
V rámci jedné čisticí zóny lze kombinovat rošty pro mokré 
i suché čištění.

Od roku 2023 povinně: 
čištění manipulační techniky

Čisticí a dekontaminační systémy Profi lGate® automaticky 
čistí pneumatiky vozidel i podrážky obuvi

Čisticí zóny Profi lGate® vydrží až 500 000 průjezdů vozidel 
s hmotností až do 40 tun

Hrubost štětin lze přizpůsobit pro čištění pneumatik, válečků 
paletových vozíků nebo podrážek obuvi pracovníků

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

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

VESELÉ VÁNOCE
A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO

ROKU

Hl dát t jl ší b é blí ké? Ch t b ý l d k š h ž í b l žd k ě

inzerce_180x260_vanoce CZ   1 15.11.2021   14:58:41
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Již po třech otáčkách kol 
zmizí 80 % nečistot

Aktivní rošty zachytí až 80 % nečistot již při třech otáč-
kách kol vozíků, a  to bez připojení do elektrické sítě. Při 
použití vhodné dezinfekce dokáže zóna odstranit cca 99 % 
bakterií a přibližně 90 % plísní.  

Patentovaný systém roštů s  kartáčovými lištami je 
schopen dlouhodobě zajistit stálou čistotu a minimalizaci 
kontaminace. Aktivně tak předchází křížové kontaminaci 
a přenosu zárodků.

Zkuše nosti a názory

Zavedení dekontaminační zóny zvýšilo kvalitu provozu 
v závodech BAPA 

Potravinářská výroba společnosti BAPA s. r. o. využívá 
ve svých výrobních halách čisticí a dekontaminační zóny 
ProfilGate®. Zvyšuje tak mikrobiální čistotu provozu 
i pracovní obuvi svých zaměstnanců.

Na základě provedené analýzy bylo rozhodnuto o insta-
laci rohoží Profi lGate® sti 45 Aqua, které dokážou obuv při 
vstupu dezinfi kovat a zároveň ji mechanicky zbavit nečistot 
a při odchodu zachytit zbytky potravin. Limitujícím para-
metrem při výběru byl omezený prostor pro instalaci dez-
infekční zóny a současně zajištění bezpečnosti pracovníků. 
Systém byl vybrán proto, že vyhověl požadavkům jak na 
velikost, tak i na kombinovatelnost mokrých a suchých zón. 
Suchá část zóny zajistí, že se neroznáší vlhkost z rohože 
a nehrozí uklouznutí osob.

„Jako pozitivum čisticích zón ProfilGate® bych 
vyzdvihla to, že nijak nenarušují chod provozu, přechod 
přes ně je bezproblémový a čištění jednoduché. Po roce pou-
žívání se nejen zvýšila mikrobiální čistota provozu a pra-
covní obuvi, ale ukazuje se, že zóny nejsou nijak opotřebeny 
a jsou stále 100% funkční,“ komentuje svoje zkušenosti 
paní Iveta Kalousová, vedoucí výroby ve společnosti BAPA 
s. r. o., výrobce hotových jídel, baget a sendvičů. 

www.bapa.cz 

Rodinná výrobní fi rma VÁHALA si kvalitu svých pro-
duktů hlídá a proaktivně eliminuje potenciální rizika 
ve výrobě

Společnost VÁHALA a spol. s r. o. má na trhu mas-
ných a  lahůdkářských výrobků své pevné místo. I  přes 
vyšší počáteční investici si pro čištění a dezinfekci provozu 
mezi balírnou a skladem zvolili čisticí systém Profi lGate®, 
vyvinutý pro automatické čištění kol manipulační techniky 
i obuvi zaměstnanců bez použití energie. 

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

www.vahala.cz 

Čisticí zóny ProfilGate® ve výrobě Drůbežářského 
závodu Klatovy, druhého největšího zpracovatele kuře-
cího masa v ČR

Drů bež á ř sky zá vod Klatovy a. s. je způsobem řízení 
výroby, nejmodernějšími světovými technologiemi a pře-
devším kvalitou svých produktů dodavatelem evropské 
úrovně. Vedení technického úseku závodu v  Klatovech 
chtělo zajistit větší čistotu při vjezdu do výrobního pro-
vozu, proto se rozhodlo instalovat přímo do podlahy čisticí 
a dezinfekční zónu Profi lGate®. 

Náklady na jejich provoz má Drůbežářský závod 
Klatovy minimální, bez plateb za spotřebovanou energii. 

U mokrého čištění lze do systémů aplikovat i dezinfekční roztok

Čisticí zóna Profi lGate® Aqua nejen čistí, ale i dezinfi kuje kola 
vozíků a podrážky pracovníků

Pracovník údržby pouze 1x měsíčně vysaje nečistoty ze 
zásobníku nebo vymění dezinfekční roztok, což usnadňuje 
přívod vody a odpadový sifon vestavěný do zásobníku.

Tyto čisticí systémy fungují dlouhodobě a spolehlivě 
bez výrazného opotřebení i při tak velkém zatížení, jaké 
panuje v masné výrobě velkokapacitního objemu. 

www.dzklatovy.cz

Zvýšení hygieny s čisticí zónou Profi lGate® v masné 
výrobě Kaufl and

Masozávod obchodního řetězce Kaufland Česká 
republika v. o. s. zpracovává denně více než 100 tun masa. 
Dodává produkty do všech poboček řetězce v ČR a expor-
tuje do Německa.

Výrobní závod používá čisticí zónu Profi lGate® Aqua, 
díky které eliminuje přenos nečistot mezi vlastní výrobou, 
skladem materiálu a myčkou a také dezinfi kuje. 

„Hledali jsme vhodného dodavatele pro eliminaci pře-
nášení nečistot mezi výrobním provozem, skladem a myčkou 
pro  masozávod v  Modleticích. Na výstavě jsme se seznámili 
s možnostmi čisticí a dezinfekční zóny Profi lGate®. Vyhodnotili 
jsme tento systém jako účinný a vhodný pro náš provoz a zónu 
jsme instalovali,“ komentuje Peter Paľo, technický úsek Kauf-
land Česká republika v. o. s., Masozávod Modletice.

www.kaufl and.cz 

Podrobnější informace o čisticích zónách na
www.cistyprovoz.cz.

Durwen CZ s. r. o.  �

Kontaminace
nemá šanci
Se systémem 

® budete 

Více na:  a tel. 602 244 146
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Tradiční pečení chleba

Tradiční pečení se provádí v pecích s nuceným prouděním 
vzduchu, kde se teplo přenáší na povrch těsta prouděním, 

vedením a sáláním, pak z povrchu směrem dovnitř výrobku 
pouhým vedením tepla. Díky své houbovité struktuře má 
těsto nízkou tepelnou vodivost. Tradiční proces pečení je po-
malý a  během pečení se ještě zpomaluje v  důsledku tvorby 
kůrky. Čas potřebný k  dosažení řádného propečení celého 
chleba (komerční bochník chleba), aniž by jeho kůrka příliš 
zhnědla, je přibližně 30 minut. 

Pečení chleba 
elektromagnetickými vlnami

Elektromagnetické vlny se používají v mnoha průmy-
slových procesech k  sušení, ohřívání a  dalším způsobům 
tepelného ošetření pro produkci široké škály výrobků. Na 
rozdíl od konvenčních topných systémů, elektromagnetické 
vlny jsou „přímé“ topné systémy v tom smyslu, že generují 
teplo přímo uvnitř produktu (radiová frekvence a mikrovlnný 
systém) nebo na jejích vnějších vrstvách pomocí infračerve-
ného ohřevu. Pomocí disipačního mechanismu přeměněné 
elektromagnetické energie na teplo samotným produktem, 
v  našem případě chlebem. Metody přímého ohřevu jsou 
rychlé a z hlediska působení tepla na výrobek také velmi efek-
tivní. Pro tyto výhody byly elektromagnetické vlny studovány 
a využívány při procesu pečení chleba od poloviny šedesátých 

let, ale jejich průmyslové použití bylo zatím většinou ome-
zeně využíváno oproti konvenčním procesům.

Nový přístup – 
pečení chleba radiovou frekvencí

Úspěch při použití elektromagnetických vln pro celý 
proces pečení bez využití konvenčního tepla závisí na schop-
nosti souvisejícího zařízení správně dodávat a homogenně 
distribuovat energii na ošetřovaná těsta. Nedávno společnost 
STALAM představila revoluční „patentovanou“ elektrodu 

Fimex představuje zařízení STALAM

s „proměnnou konfi gurací“, která je schopna dodávat kont-
rolované množství RF energie. Technologie je určena na pro-
dukt, který se stále „vyvíjí“ (tj. mění svůj tvar a objem), tak 
jak je to u produktů, které jsou zpracovávány pečením. Navíc 
je účinek technologie RF STALAM pece řízen extrémně 
přesným systémem pro řízení energie přenášené do elekt-
rody z RF generátorů přes variabilní kondenzátory namon-
tované v nezávislých po sobě jdoucích pecích, jedná se tedy 
o modulární systém. Tento modulární systém umožnil zajistit 
dokonale rovnoměrný a kontrolovaný proces pečení všech 
produktů procházejících RF pecí.

Kousky těsta, klonky, jsou umístěny uvnitř speciálních 
misek vyrobených z  tepelně odolného   RF kompatibilního 
polymerního materiálu (vhodného pro styk s potravinami) 
a po dosažení teploty asi 38–40 °C během procesu kynutí 
jsou zavedeny do vysokofrekvenční pečicí pece na plastovém 
dopravním pásu, který je vhodný pro práci v  oblasti RF 
v kombinaci s prouděním vzduchu s řízenou teplotou. Odsa-
vače v každém modulu odvádějí přebytečnou vlhkost uvol-
ňovanou z ošetřovaného produktu během pečení. Všechny 
parametry procesu jsou nastaveny a  řízeny pomocí PLC 
(Programovatelný logický automat). Celková doba pečení 
je v rozmezí pouhých 8–10 minut u komerčně vyráběných 
chlebů a hlavní charakteristikou chleba je to, že vychází z RF 
trouby bez kůrky nebo jen chléb se světlou bílou kůrkou. 
Zde je nutné dodat, že pokud je kůrka požadována, lze ji 
snadno a rychle získat přidáním konvenční cirkulace horkého 
vzduchu nebo jednodušším použitím infračervených zářičů 
na konci pečení (STALAM je držitelem patentu na speciální 
infračervené vyzařovací panely, které jsou pro tuto a plikaci 
zvláště vhodné).

RF pečicí pec vyvinutá společností STALAM je sku-
tečným průlomem v  technologii pečení po celém světě. 
Základní konfigurace zařízení je extrémně flexibilní a  lze 
ji přizpůsobit malým nebo velkým výrobním kapacitám, 

PRO PEČENÍ CHLEBA POMOCÍ RADIOFREKVENČNÍHO OHŘEVU 
(S BÍLOU KŮRKOU NEBO PŘEDPEČENÝ 

NEBO ZCELA UPEČENÝ CHLÉB S KŮRKOU)

a to v širokém rozmezí od 250 kg/h do 2500 kg/h zpraco-
vávaného těsta pro různé typy a velikosti výrobků (tj. nejen 
bochníky chleba, ale i další druhy pečiva), a to plně pečené 
nebo předpečené. RF pečení přináší cestu k  vývoji zcela 
nových produktů, které zatím na evropském trhu neexis-
tují.

Vzhledem k  použití elektromagnetických vln je doba 
pečení třikrát až pětkrát kratší než u tradiční pece.

Hlavní výhody

●   Zkrácená doba pečení
Výrazně zkrácená doba pečení, třikrát až pětkrát kratší než 
u tradičních pecí.

●   Kratší pečicí pec
Kratší pečicí pec, se značnou úsporou podlahové plochy pro 
danou výrobní kapacitu.

●   Energeticky úsporný proces
Proces úspory energie díky vysoké účinnosti přímotopného 
systému.

●   Ekonomický a fl exibilní systém
Ekonomičtější a fl exibilnější systém pro výrobu klasického 
chleba s kůrkou, předpečeného nebo plně upečeného chleba 
s  bílou kůrkou, nebo tmavou kůrkou bez kompromisů ve 
výrobní kapacitě.

Ing. Petr Hrubý,
Ing. Miloš Brada,

FIMEX, spol. s r. o.

�

RF pec se šesti moduly vyrobí 2500 bochníků chleba za hodinu
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Putování 
za skutečným jídlem 

– 4. část

Mgr. KATEŘINA KOTĚROVÁ,
Ing. ANDREA HRABALOVÁ,

PRO-BIO LIGA 

Společně se začátkem školního roku jsme v Lovíme.bio 
odstartovali nový projekt. Jmenuje se Život na ekofar-

mě a  jeho hlavním cílem je umožnit žákům základních 
a středních škol nahlédnout pod pokličku reálného pro-
vozu ekologicky hospodařících farem. 

Smyslem projektu, který podpořilo Ministerstvo země-
dělství v  rámci svého ročního vzdělávacího plánu, je při-
blížit mládeži současnou podobu zemědělského hospodaření 
a ukázat, že zemědělství je moderní a fascinující obor, který 
zajišťuje suroviny pro naše jídlo, ale zároveň má pečovat 
o půdu, vodu a krajinu okolo nás. 

Během podzimu jsme tak se školními dětmi navštívili 
ekofarmy v celkem osmi krajích. Školáci zjišťovali, jací eko-
farmáři žijí v jejich okolí, jestli vyrábějí sýry, udí klobásy nebo 
třeba suší ovoce. Na vlastní ruce si vyzkoušeli jednoduché 
zemědělské práce a za odměnu dostali ochutnat z dobrot, 
které ekofarmy nabízí. Pojďte spolu s námi navštívit biodyna-
micky hospodařící ekofarmu Vinné sklepy Kutná Hora, kam 
jsme se vydali se čtvrťáky ze ZŠ Koloděje.

Je to vůbec dobrý nápad, brát čtvrtou třídu do vinařství? 
Co když to ale není jenom vinařství? Rodina Rudolfských 
v Kutné Hoře a okolí obhospodařuje kromě vinic také sady, 
pěstuje obilí, na pastvinách se tu prohánějí ovečky. Révu 
vinnou i další plodiny tu pěstují zcela bez chemie, produkty 
z nich vyrábějí co nejpřirozenějšími postupy a o půdu i o kra-
jinu pečují tak, aby zůstala zachována pro další generace. 
Navíc jsme dorazili právě v období sklizně.

Vinice s výhledem na Svatou Barboru

Letošní babí léto se moc nevyvedlo, my jsme ale měli 
štěstí – 22. září svítilo v Kutné Hoře celý den sluníčko. Soňa 
Podholová, provozní ředitelka Vinných sklepů Kutná Hora, 
děti na úvod zavedla na vinici s výhledem na chrám svaté Bar-
bory.

Zdejší vinařská historie úzce souvisí právě s  církví: 
mniši ze zdejšího cisterciáckého kláštera potřebovali mešní 
víno pro církevní obřady, a proto začali v okolí Kutné Hory 
už ve 12. století zakládat vinice. O dvě století později – za 
Karla IV. – už byste ve středních Čechách našli 19 tisíc hek-
tarů vinic, což je stejné množství, jako je dnes v celé České 
republice.

Víno se tehdy každopádně dělalo jinak. Naši předkové 
samozřejmě neznali chemikálie ani umělá hnojiva, do vína 
nepřidávali žádné ušlechtilé kvasinky, enzymy, látky na doky-
selení nebo odkyselení, síru. Na tuto tradici se teď v Kutné 
Hoře snaží navázat.

„Víte, co je to ekologie?“ ptá se Soňa Podholová čtvrťáků 
z Kolodějí. Společně si povídají o tom, jak jsme my lidé ve 
snaze zvýšit množství vypěstovaných potravin vymysleli pes-
ticidy a umělá hnojiva a jaké to mělo důsledky pro půdu, kra-
jinu a zvířata. A proč chtějí v Kutné Hoře hospodařit jinak 
– bez chemie a s biocertifi kátem.

Vinné sklepy Kutná Hora nejsou jen bio – jako jediné 
vinařství v ČR a na Slovensku získalo certifi kát biodynamic-
kého zemědělství Demeter. Práce na vinici tu mají rozvržené 
podle speciálního kalendáře, zohledňujícího fáze měsíce 
a  pohyby nebeských těles. Biodynamičtí zemědělci věří, 
že rostliny pěstované v souladu s kosmickými procesy lépe 
rostou, mají vyšší kvalitu a jsou bohatší na živiny.

Biodynamické hospodářství musí být co nejvíce uza-
vřeným cyklem a minimálně závislé na okolí. Hnůj a kom-
post se nesmí dovážet odjinud, a proto na zdejších pozemcích 
najdeme také zeleninové a bylinkové pole, pár hektarů sadů, 
početné stádo ovcí. Réva se místo pesticidů ošetřuje extrakty 
z bylin, například z šalvěje, tymiánu, přesličky nebo kopřivy. 
A s regulací škůdců pomáhají také ještěrky a další živočichové, 
kteří obývají hromady kamenů a travnaté pásy v těsném sou-
sedství vinic. „Jsou to vlastně pro zemědělce takoví kámoši,“ 

shodují se děti při hodnocení významu pestrosti okolní kra-
jiny, tzv. biodiverzity.

Práce na vinici i poznávání 
procesu vzniku vína 

Dost bylo povídání, je čas vyzkoušet si práci na vinici. 
Polovina úrody už je sklizená, zbylou část je teď potřeba 
ochránit před rozmary podzimního počasí. Děti mají za úkol 
pomoci s odlisťováním. Říká se tomu „zelené práce“ – z okolí 
hroznů je třeba odstranit listy, aby bobule po dešti rychle 
oschly a neohrozila je plíseň. Čtvrťáky to moc bavilo (část 
hroznů samozřejmě sklidili do pusy) a nejrychlejší čtveřice 
získala za svůj výkon láhev zdejšího moštu.

„Nadšení dětí z  práce ve vinici mne mile překvapilo. 
Samozřejmě byl zážitek umocněn nádherným počasím a netra-
dičním prostředím, ale to, že budeme děti z vinice svolávat na 
několikrát, a to po více než hodině strávené odlisťováním, jsem 
nečekala,“ dodává s úsměvem Andrea Hrabalová z Lovíme.
bio – organizace, která sérii exkurzí na ekologicky certifi ko-
vané farmy zajišťuje.

Podobně jako hrozny putovaly 
pak i  děti z  vinice přímo do zpra-
covny, kde se odehrává přeměna 
hroznů nejprve na mošt a následně 
víno. Mnohem více než lis, nerezové 
tanky plné čerstvé šťávy nebo lahvo-
vací linka zaujaly děti velké baňky 
v  přilehlé místnosti. Jak už se děti 
dozvěděly ve vinici, v  ekologickém 
zemědělství se nesmí používat che-
mické postřiky, místo nich zde využí-
vají bylinné extrakty, a ty si také sami 
vyrábějí.

Větší či menší vaky napěchované 
vybranými bylinkami se máčí v deio-
nizované vodě, což je voda, ze které 
byly odstraněny rozpuštěné ionty. 
Takto upravená voda mnohem lépe 
absorbuje extrakty z bylin bez nut-
nosti zahřívání. Celý proces louho-
vání bylinek probíhá za teploty 40 °C,
kdy nedochází ke  znehodnocení 
účinných látek získávaných z bylin. 

Kateřina Kotěrová Andrea Hrabalová
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Tyto výluhy z kopřiv, přesličky, březové kůry aj. jsou využity 
k následnému postřiku ve vinici. Ke zvýšení potřebné kon-
centrace se na závěr výroby používá ještě vakuová odparka, 
kdy se odpaří část vody, a výsledný bylinný extrakt je hustší, 
a tedy silnější. 

Prohlídka sklepů a ochutnávka

Pak už děti čekal přesun přímo do sklepů, kde si děti 
převzal jednatel a spolumajitel Vinných sklepů Kutná Hora 
Lukáš Rudolfský. Kromě klasických sudů mají ve sklepech 
uložené také takzvané kvevri – velké hliněné nádoby určené 
pro výrobu vína z celých hroznů. „Hrozny se nohama pošlapou 
a následně se dají do těchto nádob – v oblasti Arménie a Gruzie 
se takto víno vyrábělo už před osmi tisíci lety. Vinná réva se 
původně plazila po stromech, takže naši předkové sbírali víno 
v korunách stromů,“ přidává další z mnoha vinařských zají-
mavostí Lukáš Rudolfský.

A co se patří na závěr? Přece ochutnávka! „Teď pijete 
Cabernet blanc z loňského ročníku, tedy 2021,“ nalévá Soňa 
Podholová dětem do skleniček… samozřejmě ne víno, ale 
nepasterizovaný šetrně lisovaný mošt z  loňských hroznů. 
Kromě vína a moštů tu vyrábějí i džemy z hroznové šťávy, 
které jsou prý nejlepší na palačinky, a pro tatínky mají vari-
antu s přídavkem chilli. Přímo ve vinařství v jejich vinotéce 
v klášteře sv. Voršily si můžete koupit i klobásy z jejich jeh-
něčího masa a další dobroty od ostatních lokálních výrobců.

A jakpak je to s tím značením BIO?

Na tuto otázku i další ke kontrole a následcích porušení 
předepsaných pravidel pro ekologické zemědělství dětem 
odpovídal člověk nejpovolanější – inspektor Jan Marek 
z kontrolní organizace ABCERT AG, která je jednou ze čtyř 
organizací pověřených Ministerstvem zemědělství k výkonu 
kontroly a certifi kace subjektů registrovaných v systému eko-
logického zemědělství. 

Logo BIO mohou na svých výrobcích používat jen ti, 
kteří získají na svou produkci certifi kát. To znamená, že jsou 
zaregistrovaní v systému ekologického zemědělství u Minis-
terstva zemědělství, mají uzavřenou smlouvu s některou ze 
státem pověřených kontrolních organizací a  plní všechny 
zákonem dané požadavky pro ekologickou produkci. Toto je 
kontrolováno každoročně a právě v den naší exkurze probí-
hala takováto kontrola ve vinařství.

„Kontrolní systém je nastaven tak, že minimálně jeden-
krát ročně projde celý řetězec z pole až na vidličku speciální 
kontrolou: každá farma, výrobce i distributor. Odebírány jsou 
vzorky půdy, rostlin, surovin a produktů za účelem analýzy 
možného použití nepovolených látek. Běžné jsou namátkové 
a neohlášené kontroly,“ popsal rozsah svojí práce pan Marek. 

„A posíláte lidi do vězení, když něco pokazí nebo nedo-
drží všechna pravidla?“ byl jeden z mnoha dotazů dětí. „Ne, 
to určitě neděláme. Pokud zjistíme na farmě porušení pravidel, 
záleží na jejich vážnosti. Při malém porušení udělujeme napo-
menutí a je stanoven postup k nápravě a následná kontrola. 
Při velkém porušení odmítneme vydat farmě certifi kát na další 
rok a tím pádem nemůže svoje výrobky dál označovat jako BIO 
a zároveň dáváme podnět k zahájení řízení o přestupku na 
Ministerstvo zemědělství,“ uklidnil děti inspektor.

Co dodat na závěr

„Ekologické zemědělství je, že to je dobrý, že je to všechno 
bio a že je to fakt těžká práce,“ shrnul za nás všechny svoje 
postřehy z exkurze jeden z mladých účastníků exkurze.

Z této exkurze právě zpracováváme i krátké video, které 
bude brzy k zhlédnutí na našem YouTube kanále. A pokud 
se chcete více dozvědět o této naší aktivitě, podívejte se na 
náš web a článek Život na ekofarmě: vyrážíme se školáky na 
exkurze. Během 11 exkurzí jsme zprostředkovali zážitek pro 
téměř 300 žáků a jejich pedagogy v osmi krajích. 

Máte i vy zájem se svou třídou vyrazit místo do školy na 
ekofarmu? Napište nám na info@lovime.bio.

�

Hrdý držitel 
  české chuťovky 2022

ŠLIK SVIJANSKÝ 
FANDA 11 %

SVIJANSKÝ VOZKA 
YUZU & BERGAMOT
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Ing. JANA POKORNÁ,
Messer Technogas s. r. o. 

Vývoj nových obalových materiálů a rozvoj techniky urče-
né pro balení potravin poskytuje široké spektrum mož-

ností ve světě balení. Obalový materiál je mimo jiné využí-
ván jako bariéra proti působení různých vlivů z  vnějšího 
prostředí. Jedná se především o vlivy mikrobiální (bakterie, 
plísně, kvasinky), chemické (hlavně oxidace), enzymatické 
(fermentace, kvašení), ale také mechanické (deformace způ-
sobené manipulací či transportem). 

Mezi základní procesy ovlivňující kvalitu skladovaných 
potravin patří především změny vlhkosti a oxido-redukční 
změny. Vlhkost zásadním způsobem ovlivňuje především 
chemické, enzymové a zejména mikrobiologické děje v potra-
vinách. U všech potravin, které mohou podléhat mikrobi-
ální zkáze, musí obal představovat dokonalou bariéru vůči 
mikroorganismům pronikajícím z vnějšího okolí. Tyto nežá-
doucí změny lze zásadním způsobem ovlivnit již samotným 
způsobem balení, jehož cílem by měla být regulace kontaktu 
s atmosférickým kyslíkem a úprava atmosféry uvnitř obalu. 

Modifikovaná atmosféra představuje změnu složení 
atmosféry obklopující produkt, kdy je složení plynů regulo-
váno pouze v okamžiku uzavření obalu a případné další změny 
vnitřní atmosféry jsou výsledkem spotřeby plynů v obalu. Vět-
šina balicích linek je uzpůsobena pro dávkování modifi ko-
vané atmosféry do obalu, kdy dochází k vyplnění veškerého 
prostoru kolem daného produktu požadovanou směsí plynů. 
Vháněním směsi plynů o  přesně definovaném složení do 
obalu dochází k vytěsnění přítomného vzduchu a následným 
zatavením nebo uzavřením obalu k zamezení jeho opětovného 
navrácení. Využití modifi kované atmosféry jako doplněk kla-
sických konzervačních metod má významný podíl na prodlou-
žení uchovatelnosti kvality, avšak za předpokladu dodržení 
správných technologických a hygienických postupů. 

Složení modifi kované atmosféry je dáno druhem potra-
viny a důvodem jejího stále častějšího využívání je přede-
vším zpomalení procesů stárnutí potravin, oddálení procesů 
kažení, zamezení oxidace působením atmosférického kys-
líku a celkově zajištění takových podmínek, které prodlužují 
u potravin čerstvost i kvalitu. 

Různou kombinací jednotlivých potravinářských plynů 
a  jejich koncentrací lze zajistit optimální atmosféru pro 
širokou škálu potravin. Nejvýznamnější skupinou produktů 
balených v modifi kované atmosféře jsou především chlazené 
potraviny – ryby a mořské plody, drůbež, maso a masné pro-
dukty, sýry, hotové pokrmy, pestrá škála ovoce a zeleniny 
a mnohé další. Modifi kovaná atmosféra má též významné 
uplatnění u  potravin s  nízkým obsahem vody, například 
u sušených produktů, pečiva, smažených brambůrků, praže-
ných oříšků, kávy či sušeného mléka.

Modifikovaná atmosféra může být tvořena pouze 
jedním plynem nebo směsí dvou až tří plynů v potravinářské 
kvalitě, kdy se jedná o různé kombinace nejběžněji používa-
ných plynů, tedy dusíku, oxidu uhličitého a kyslíku. 

Dusík je bezbarvý inertní plyn, který nemá vliv na potra-
vinu. Slouží k vytěsnění kyslíku z obalu, a tím ke snížení oxi-
dace především tuků, vitaminů, barvy či aroma. 

Mezi důležité vlastnosti oxidu uhličitého patří bakterio-
statický a fungicidní účinek, kdy zabraňuje růstu aerobních 
bakterií a plísní. Pro případné působení anaerobních mikro-
organismů, tedy takových mikroorganismů, které vyžadují 
pro svůj růst i aktivitu prostředí bez přístupu kyslíku, můžeme 
využít vhodnou koncentraci oxidu uhličitého k jejich eliminaci.

Opomeneme-li převážně negativní vliv atmosférického 
kyslíku, pak t aké kyslík ve směsi s již zmíněnými potravinář-
skými plyny je využíván pro úpravu prostředí balené potra-
viny. Například je hojně využíván pro balení červeného masa 
z důvodu zachování jeho svěží červené barvy, kde zároveň 
působí bakteriostaticky vůči anaerobím mikroorganismům, 
například Clostridium botulinum, nebo mikroaerofi lním mik-
roorganismům, jako je rod Campylobacter.

V případě balení masných výrobků je úprava atmosféry 
obzvlášť důležitá, neboť masné výrobky se vyznačují poměrně 
krátkou dobou údržnosti. Pro vařené, uzené či jinak zpraco-
vané maso je ideální kombinací 70 % dusíku a 30 % oxidu 
uhličitého, čímž je možné prodloužit trvanlivost ze čtyř až 
pěti dnů v případě balení bez úpravy složení atmosféry až 
na pět týdnů. Stejné složení atmosféry významně prodlouží 
trvanlivost také fermentovaným salámům nebo párkům.

U uzených či vařených ryb je doporučována směs plynů 
tvořená ze 70 % dusíku a 30 % oxidu uhličitého. Takto upra-
vená atmosféra může prodloužit trvanlivost až o několik týdnů.

Také u syrových mořských plodů či některých druhů 
syrových ryb může upravená, tedy modifi kovaná atmosféra 

významně prodloužit trvanlivost. V tomto případě je ideálním 
řešením třísložková směs tvořená ze 40 % oxidem uhličitým, 
30 % dusíkem a 30 % kyslíkem.

Jak již bylo zmíněno, ochrannou atmosféru můžeme 
zajistit i pouze jedním plynem. V případě balení brambo-
rových lupínků, pražených oříšků, mleté kávy či sušeného 
mléka je jednoznačně nejlepším řešením využití vlastností 
potravinářského dusíku. Nahradíme-li přítomný vzduch 
čistým dusíkem, eliminujeme případné působení vzdušného 
kyslíku a s tím související oxidační změny. Trvanlivost tak 
můžeme prodloužit o 20 až 40 týdnů v porovnání s balením 
bez úpravy složení atmosféry.

Významný vliv na prodloužení trvanlivosti představuje 
i samotný oxid uhličitý v případě balení předpečeného běž-
ného pečiva, kdy můžeme prodloužit trvanlivost z několika 
dnů až na několik týdnů.

Nutno však dodat, že obalové materiály určené pro balení 
potravin v  modifikované atmosféře musí splňovat kromě 
obecných požadavků i vhodné bariérové vlastnosti v závislosti 
na druhu výrobku a předpokládané době skladovatelnosti. 

Zvolit správnou atmosféru není snadné, neboť existuje 
mnoho chemických a fyzikálních aspektů, které je třeba ana-
lyzovat a kontrolovat, aby bylo možné defi novat správné slo-
žení plynů pro každý produkt.

Společnost Messer Technogas má více než 120 let zku-
šeností s průmyslovými plyny a neustále hledá nové směsi, 
které by pomohly prodloužit životnost a uchovat kvalitu pro-
duktů.

Svým zákazníkům tak nabízí nejen čisté plyny a jejich 
směsi, které splňují nejvyšší standardy kvality, ale také pora-
denství a možná technická řešení uzpůsobená přímo poža-
davkům zákazníka. �

Modifikovaná atmosféra 
jako významný činitel prodloužení 

trvanlivosti potravin

Proces balení v modifi kované atmosféře (MAP)
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 Tuky pro čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl

 Tuky a shorteningy pro pekárenský průmysl

 Tuky pro mlékárenský průmysl

 Tuky pro kosmetický a farmaceutický průmysl

 Tuky pro výrobu krmných směsí a technické oleje

 Poradenská činnost v oblasti technologie procesů 
   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

 Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com

DODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ, MATERIÁLU, 

ZAŘÍZENÍ A INVESTIČNÍCH CELKŮ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A SEGMENT VÝROBY

CH-MONT s.r.o. , Chotěboř, tel. 775 583 500, e-mail: ch-mont@seznam.cz

Děkujeme zákazníkům fi rmy CH-MONT s.r.o. za spolupráci a projevenou důvěru v tomto roce. Toto 

poděkování patří našim tradičním partnerům z českých mlékáren, pivovarů, ale i ze segmentu výroby 

FAME a chemického průmyslu. Všem jejím představitelům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům 

přejeme klidné, šťastné a spokojené Vánoce. A do nového roku 2023 mnoho zdraví, osobních úspěchů 

a štěstí. I když nemusí být příští období tak příznivé, věřím ve stálou naši spolupráci, která se může při 

vzájemné podpoře i nadále rozvíjet.
Jindřich Pospíchal

jednatel

masa
96 %

masa
95 %
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Ing. IVAN JEMELKA 

Za dobu své třicetileté existence na českém trhu řetězec 
s  rychlým občerstvením McDonald‘s  zdražil jen dva-

krát: letos na jaře a na podzim. U nejprodávanějších položek 
zhruba o  20 procent. Firma McDonald‘s  je ve svém oboru 
největší na světě, a proto se má za to, že ji kritická situace na 
trhu ovlivní až jako poslední. Tedy, to už musí něco být, aby 
zvedl ceny i  McDonald‘s. Řetězec dlouho odolával, teď ale 
dravý infl ační proud strhl i tohoto gastronomického obra.

Gastronomie ztrácí přes polovinu hostů

Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Eden-
red, která distribuuje stravenkové karty pro fi rmy, na začátku 
letošního roku bylo možné se naobědvat za cenu do 150 ko-
run ve více než polovině krajských měst. V  srpnu se ale 
pod tuto hranici dostali pouze hosté restaurací v  Olo-
mouci.

Z průzkumu plyne, že průměrná útrata za jeden oběd 
v restauraci nyní v rámci celého Česka dosáhla již 167,80 ko-
runy, přičemž v Praze je to přes 190 korun. 

Jak agentura zjistila, 53 procent respondentů proto 
výrazně omezilo návštěvy restaurací. 

Lidé chudnou a šetří na jídle

Další agentura, která se věnuje výzkumu veřejného 
mínění STEM, dospěla k závěru, že reálná mzda v České 
republice klesá kvůli inflaci už tři čtvrtletí v  řadě. Mezi-
ročně v druhém čtvrtletí klesla skoro o deset procent. To 
je nejníž v porovnání z okolními zeměmi. Díky tomu jsme 
zchudli nejvíc za posledních třicet let. Moc to nepocítilo jen 
25 procent domácností. Lidí se zmocňuje nejistota a obavy 
z budoucnosti. Omezují zbytné výdaje, to znamená i stra-
vování „venku“, a hospodářství pravděpodobně směřuje do 
recese, která může trvat i několik kvartálů.

Ceny jsou zničující pro všechny zúčastněné

Pivovar Plzeňský Prazdroj se na základě svých poznatků 
domnívá, že nejen abstraktní domácnosti, ale také ty, co 
provozují restaurace, se obávají o  svoje perspektivy. Lídr 
našeho pivovarnického trhu si udělal anketu mezi několika 
tisíci pohostinskými podniky a nezjistil nic překvapivého. 
Zhruba třetina neví, co bude, a asi jedno procento z oslove-
ných je rozhodnuto skončit s podnikáním. Vztaženo odhadem 
k 30 tisícům gastronomických zařízení v Česku se tudíž jedná 
o 300 končících podniků. Přitom desítky jich už v tomto roce 
zavřely.

Prazdroj se snaží trh uklidnit

Společnost Plzeňský Prazdroj z obavy z dalších otřesů 
na trhu a v zájmu zachování svého domácího odbytu spus-
tila poradensko-vzdělávací internetový portál První u zdroje. 
Digitální platforma bezplatně nabízí podnikatelům z oboru 
gastronomie tipy, rady a školení, jak překonat současnou 
krizi. Program má snahu oslovit rovněž zaměstnance 
v pohostinství. 

Příčiny aktuálních krachů na pohostinském trhu jsou 
ale jaksi nejasné nebo těžko uchopitelné. Na jedné straně stojí 
dražší vstupy čili mzdy, suroviny, nájmy a energie. Na druhé 
straně odliv hostů kvůli přemrštěným cenám jídel i nápojů, 
které patrně neodpovídají skutečným nákladům restaura-
térů. Podle posledních dat Českého statistického úřadu měly 
restaurace a hospody v Česku v září průměrně více než o čtvr-
tinu vyšší ceny než ve stejném období loni.

Češi nad hamburgerem doma v kůži 
gastarbeitera v Británii

Vraťme se k nadnárodní společnosti McDonald‘s. Nej-
levnější hamburgery v českých prodejnách zmíněné fi rmy 
nyní stojí stejně nebo i víc než v některých bohatších evrop-
ských státech. Například ve Velké Británii stojí cheeseburger 
asi 34 korun, zatímco u nás 42 korun, základní hamburger 
v  Itálii přijde na 27 korun, u  nás na 39 korun a  dvojitý 
cheeseburger dostanete v Miláně za 66 korun, v ČR ale za 
75 korun. Naopak dražší než v Česku jsou pořád „luxus-
nější“ sendviče, třeba Big Mac vychází v Itálii na 137 korun, 
kdežto u nás „jen“ na 99 korun. Pokud jde o hamburgery, 
ceny v  Česku konvergují k  těm na Západě. Ovšem nikoli 
mzdy. Loni provozovatelé poboček McDonald‘s platily bri-
gádníkům maximálně 120 korun hrubého na hodinu, letos 
nejvýš 130 korun.

Tak dlouho se jde se džbánem…,
až se utrhnou i ceny v restauracích

Růst cen gastronomických produktů společnosti 
McDonald‘s v České republice přibližně odpovídá meziroční 
infl aci, která letos v září u nás dosáhla osmnácti procent. 
Obecně se tvrdí, že příčinou zdražování jsou vysoké ceny 
energií a zmatek na světovém trhu. Ergo, nikdo za to u nás 
moc nemůže, pokud bychom nešli do historie a do hloubky. 
Ovšem v ekonomii se pracuje také s pojmem infl ační očeká-
vání, což je v podstatě eufemistické pojmenování pro bez-
ohlednou až sebezničující ziskuchtivost na jedné straně, 
a  sebelikvidační furianství na straně druhé. Jinými slovy, 
mluvíme tu o snaze obchodníků prodat teď hned co nejdráž 
bez ohledu na budoucí důsledky, která se potkává s tendencí 
kupujících ukázat, že si i tak nesmyslně drahé zboží a služby 
mohou dovolit – bez ohledu na to, co to bude pro ně zna-
menat v dalších měsících. S tím se snoubí ještě jakási těžko 
vysvětlitelná spotřebitelská pokora (či zbabělost), která spo-
čívá v podvolování se cenovému diktátu bez zjevných pro-
testů. Přitom způsob, jak čelit rostoucí infl aci, je jednoduchý: 
nekonzumovat předražené služby a zboží. Zatím to sice příliš 
nefunguje, jenže, jak dobře víme ze zkušenosti, i furianství 
a pokora mají svůj strop. Zatím se zdá, že trh gastronomie 
bude jeden z prvních, který je pocítí. 

 �

MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

Akreditace Českého institutu
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb.,
o veterinární péči...
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 fi rmy 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 fi rmy.

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

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,

hodně štěstí a úspěchů v roce 2023

a děkujeme všem našim obchodním partnerům

za spolupráci v letošním roce.

Restaurace riskují a dál zdražují. 
Už se přidal i McDonald‘s
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VELETRH
PRO POTRAVINÁŘSTVÍ 
A GASTRONOMII

7. – 9. 2. 2023
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

www.salimatech.cz

Lahodné Vánoce 
přeje
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Putování za sýry
DO INDIE ZA SÝREM PANEER, 

ALE I DALŠÍMI SÝRY A TRADIČNÍMI 
INDICKÝMI MLÉČNÝMI VÝROBKY

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,
Českomoravský svaz mlékárenský

Vminulém čísle jsem vám vyprávěl o indickém mlékáren-
ství a  přiblížil jsem vám, jak se ze země s  nedostatkem 

mléka stala během padesáti let Indie z pohledu objemu mléč-
né produkce absolutní světovou jedničkou. Podle ofi ciál-
ních statistik se zde v roce 2021 vyrobilo 218,2 miliardy kg 
mléka, z toho 110,7 miliardy kg připadalo na mléko kravské 
a 107,5 miliardy kg na mléko buvolí.

Výroba a zpracování mléka je dnes tudíž naprosto neod-
myslitelnou součástí indického hospodářství, což je z pohledu 
zásobování základními potravinami v zemi, ve které žije více 
než 1,4 miliardy obyvatel, zcela zásadní. Dvě třetiny místní 
populace pak žije na venkově.

Níže uvedená tabulka přibližuje některá klíčová data o mlé-
kárenském sektoru.

Tabulka č. 1  Indický mléčný trh v číslech

(V milionech tun)

Fiskální/hospodářský 
rok 2021/2022

 (začíná 1. 4. a končí 31. 3.)

Výroba Dovoz Vývoz

Konzumní mléko 14 524 0 11

Zakysané mléčné výrobky 
(včetně panýru) 995 0 1

Máslo a máselný olej 396 0 41

Sýry (mimo panýr) 74 2 8

Sušené plnotučné mléko 84 0 2

Sušené odstředěné mléko 373 0 48

Spotřebitelé rádi konzumují mléčné výrobky, mezi kte-
rými dominuje zejména konzumní mléko, fermentované 
mléčné výrobky a panýr (paneer) čili tradiční indický čerstvý, 
nebo chcete-li tvarohový sýr, o kterém si ale ještě řekneme 
více.

Právě tradiční indické mléčné výrobky jsou nedílnou 
součástí sociokulturního, výživového a také ekonomického 
dědictví Indie. Vyvíjely se v průběhu mnoha let s kulinářskými 
zvyklostmi a dovednostmi indických rodin, ve kterých se při-
pravovaly, ale také malých tradičních zpracovatelů mléka 
známých jako halwais nebo mithaiwalas. Zpracování mléka 
na tradiční místní produkty bylo odůvodněno především 
potřebou uchování těchto výrobků na delší období, tedy jistá 
forma konzervace potravin, ale také důvody ekonomickými, 
kdy vytváření přidané hodnoty znamenalo určitou formu 
manufakturního podnikání. Z celkového objemu vyproduko-
vaného mléka se na tradiční indické mléčné výrobky přemě-
ňuje přibližně jeho polovina.

Výrobní 
metoda Výrobek Použití výrobku

Koncentrace 
složek 
teplem 
a 
vysoušením

Khoa
pro přípravu cukrovinek (peda, 
gulabjamun, burfi, kalakand, 
milkcake ad.) – k přímé spotřebě

Rabri k přímé spotřebě
Basundi k přímé spotřebě

Kyselé 
srážení 
a tepelná 
koagulace

Chhana

pro přípravu sladkostí 
(rasogolla, sandesh, rasamalai, 
chhana murki, chamcha) 
–  kulinářská příprava 

a přímá konzumace

Paneer kulinářské zpracování, 
přímá konzumace, grilování

Fermentace
Dahi

typ jogurtu, přímá konzumace, 
příprava nápojů jako lassi 
/chhaas, 
kulinářské využití

Mishti doi k přímé spotřebě
Shrikhand k přímé spotřebě

Koncentrace
tuku

Makkhan k přímé spotřebě a přípravě ghí
Ghee k přímé spotřebě 

a kulinářskému upotřebení
Mrazení Kulfi k přímé spotřebě

Tabulka č. 2  Klasifikace tradičních mléčných výrobků 
Indie
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V  indii se vyrábí okolo 150 druhů těchto tradičních 
mléčných produktů, z nichž některé jsou typické pouze pro 
malý region. V tabulce č. 2 na předchozí straně je uvedeno 
přibližné rozdělení těchto výrobků podle způsobu zpraco-
vání mléka.

Khoa, rabri a  basundi se připravují tak, že se mléko 
zahustí zahřátím na různé stupně koncentrace mléčných 
složek. Děje se tak ve velkých otevřených pánvích a za poma-
lého míchání. Khoa je polotuhá hmota s pastovitou, někdy 
i mírně zrnitou strukturou v závislosti na druhu použitého 
mléka, ale zejména podle zamýšleného konečného použití 
výrobku k přípravě různých cukrovinek. Nerozpustná hmota 
se skládá z tuku a denaturované bílkoviny a má jemně žvý-
katelnou texturu. Basundi je koncentrovaný mléčný dezert 
bílé až světle karamelové barvy, krémovité konzistence a opět 
někdy s jemně rozptýlenými granulemi.

Paneer a chhana se vyrábí ze zahřátého kravského nebo 
buvolího mléka, popř. z  jejich směsi, okyselené přidáním 
například citronové šťávy nebo přidáním kyselé syrovátky, 
což vede k vytvoření koagulované kaseinové hmoty se zachy-
ceným tukem i  denaturovaným syrovátkovým proteinem. 
Syrovátka se scedí a sraženina přenese do jemného mušelí-
nového plátna, kde se nechá spojit. Někdy se používá i slabé 
zalisování. 

Chhana je ve srovnání s paneerem více houbovitá až 
drobivá, protože se vysrážená hmota již nelisuje a ve hmotě 
zůstává uzavřený zbytek syrovátky. A  v  tomto případě se 
podobně jako khoa používá i chhana jako základní surovina 
k přípravě celé řady sladkých lahůdek (mithais), jako jsou 
například resagolla, rasamalai, chhana murki, chamchan 
a mnohé další.

Dahi je nativní druh fermentovaného výrobku podobný 
klasickému jogurtu, který se připravuje buď z  pasterova-
ného, nebo převařeného mléka působením bakterií mléčného 
kvašení nebo jiných zákysových kultur přítomných v sýře-
nině/tvarohovině přidávané do mléka z předchozích šarží 
výrobku. Při konvenční výrobě se vlastně nepoužívají žádné 
defi nované bakteriální kultury. Z dahi se pak intenzivním 
mícháním, popř. s přidáním vody připravuje oblíbený osvě-
žující fermentovaný mléčný nápoj, lidově známý jako lassi 
(sladká chuť) nebo chhaas (slaná chuť), ve kterém se změní 
původní hustá a krémovitá textura na jemně řídkou sraže-
ninu.

Misthi doi je sladká varianta dahi připravená za-
kysáním částečně zahuštěného převařeného mléka s přídav-
kem cukru. Výrobek má charakteristickou karamelizovanou 
barvu a chuť. Shrikhand je sladký dezert na bázi dahi, je ale 
polotuhý. Tento sladkokyselý fermentovaný mléčný výrobek 
se připravuje odkapáním syrovátky z  dahi a  přimícháním 
cukru, ovocné dřeně, popř. jiných ochucovadel nebo i třeba 
koření do měkké homogenní hmoty.

Mezi tradiční mléčné výrobky bohaté na tuk se řadí 
makhan (druh másla), který vzniká stloukáním plnotučného 
dahi. Tento výrobek má měkkou, dobře roztíratelnou konzis-
tenci a je v chuti jemně nakyslý a velmi aromatický. Ghee je 
pak nativní forma bezvodého mléčného tuku, která se získává 
několika způsoby, a to jemným zahříváním makhanu nebo 
klasického másla či smetany při teplotě okolo 105–110 °C.

Kulfi je mražený indický dezert podobný zmrzlině, 
který ale není našlehaný. Vyrábí se tepelným zahuštěním 
mléka s přídavkem cukru, ochucovadly a ořechy. Následně 
se směs zformuje do tvaru kornoutů uzavřených sušenkou 
z pšeničného těsta a takto zmrazí.

Všechny výše uvedené tradiční indické mléčné výrobky 
jsou považovány za složky výživné stravy. Jsou bohaté na 
energii a  jsou dobrým zdrojem mléčného tuku, bílkovin 
a laktózy. Cukrovinky a jiné sladkosti z nich vyráběné obsa-
hují ještě vedle nutričně hodnotných mléčných složek další 
přísady bohaté na živiny, např. sušené ovoce, ořechy, koření 
a také cukr.

Výrobek Sušina 
(%)

Tuk 
(%)

Bílkoviny 
(%)

Laktóza 
(%)

Sacharóza
(%)

Minerální 
látky (%)

Energetická 
hodnota 

(kcal / 100g)
Khoa 68,8 23,2 18,6 23,5 – 3,6 377,2
Rabri 50,2 15,5 9,5 11,3 12,0 2,0 270,7
Basundi 47,4 11,6 9,9 11,5 12,7 1,7 240,8
Chhana 44,9 23.5 16,8 2,9 – 1,89 290,3
Paneer 48,3 25,4 18,4 2,8 – 1,7 313,4
Dahi 14,3 5,5 3,6 4,6 – 0,7 82,3
Misti doi 35,0 5,5 4,5 6,2 18,0 0,8 164,3
Shríkhand 58,9 5,1 5,7 2,2 45,4 0,5 259,1
Makkhan 81,0 79,5 1,5 – – – 721,5
Ghee 99,5 99,5 – – – – 895,5
Kulfi 39,0 9,0 6,8 9 13 1,2 196,2

Příklady některých tradičních indických mléčných výrobků

Přesné místo vzniku sýra paneer není známo, možný je 
jak staroindický, tak afghánsko-íránský nebo portugalsko-
-bengálský původ. Název samotný ale pochází z perského 
výrazu „panir“, který označuje obecně jakýkoliv sýr.

Chhana a paneer jsou zdrojem vysoce hodnotných mléč-
ných bílkovin ve formě podobné koprecipitátům. Právě proto 
jsou tyto proteinové produkty nutriční výhodou pro velkou 
lakto-vegetariánskou populaci Indie jako zdroj bílkovin živo-
čišného původu. 

Tradiční fermentované mléčné výrobky jako dahi, lassi, 
chhaas, misti doi a shrhrikhand jsou rovněž zdrojem důle-
žitých živin mléka ve snadno stravitelné formě, stejně jako 
metabolické produkty fermentace společně s  přítomnými 
živými bakteriálními kulturami. Navíc jsou tyto výrobky 
řešením i  pro spotřebitele trpící laktózovou intolerancí. 
Nutriční význam těchto výrobků spočívá v jejich každodenní 
konzumaci jako součásti denní diety, a to napříč všemi popu-
lačními skupinami a  geografickými regiony v  zemi. Kon-
zumace dahi a chhaas je rovněž obhajována při poruchách 
trávení.

Tradiční indické mléčné výrobky na bázi mléčného 
tuku (ghee a  makhan) přispívají významně k  výživě lidí 
všech věkových skupin. Jsou zdrojem energie, vitaminů 
rozpustných v tucích a konjugované kyseliny linolové. Ghee 
je také v Indii ceněno v ajurvédské medicíně a léčbě.

Vlastní výroba tradičních mléčných výrobků není v Indii 
vůbec snadná. V tropických podmínkách panujících v této 
zemi není jednoduchý ani svoz mléka, ani distribuce výrobků 
z  něho. Z  celkové výroby produkovaného mléka zůstává 
u producentů téměř jedna polovina, které slouží pro jejich 
tzv. neformální domácí spotřebu. Z bilančního obchodova-
telného přebytku je pak asi 30 % zpracováváno organizo-
vaným sektorem (a zde je potřeba zdůraznit, že se tak děje na 
vysoké profesionální úrovni) a zbytek zůstává ke zpracování 

Tabulka č. 3 Průměrné složení tradičních indických mléčných potravin
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neorganizovanému sektoru, který převádí převážnou část 
této suroviny právě na výše uvedené tradiční výrobky. Neor-
ganizovaný sektor ale pracuje na nízké kapitálové základně 
s operacemi malého rozsahu. Při zpracování používá jedno-
duché tradiční metody, které nejsou příliš mechanizovány. 
V tomto výrobním prostředí chybí také dostatečné znalosti 
o používání správné technologie výroby a balení, což ovliv-
ňuje konečnou kvalitu a trvanlivost produkce.

Organizovaný mléčný sektor ale zaznamenal v posled-
ních letech významný technologický pokrok, který byl řízen 
a  koordinován především Národní mléčnou rozvojovou 
radou (National Dairy Development Board – NDDB), ale 
i dalšími institucemi. V tomto případě se podařilo standardi-
zovat výrobní postupy, zavést mechanizované a automatizo-
vané výrobní linky a zejména zlepšit systémy balení. NDDB 
otevřel v zemi také svou první komerční mlékárnu (Sugam 
Dairy), ve které industrializoval výsledky svého výzkumu, 
a tento směr dále vedl ke zlepšení kvality výrobků, prodlou-
žené skladovatelnosti a trvanlivosti, energeticky účinnému 
zpracování a daleko vyšší produktivitě v porovnání s kon-
venčními způsoby výroby v neorganizovaném mlékárenském 
sektoru. Při mé návštěvě v Indii jsem měl příležitost řadu 
takovýchto špičkových mlékárenských provozů navštívit, 
např. ve společnosti Mother Dairy v Dillí nebo v mlékárně 
Kaira Dairy patřící do největší mlékárenské skupiny AMUL 
operující v jihoindickém státu Gudžarát v městě Anand. Na 
výstavě uspořádané u příležitosti Světového mlékárenského 
summitu v Dillí jsem měl možnost ochutnat další prvotřídní 
fermentované výrobky, paneer a přírodní i tavené sýry od dal-
ších producentů, např. z oblastí Banaskantha, Sabarkantha, 
Mehsana či ze států Rádžasthán, Uttarpradéš, Pandžáb, 
Kašmir a dalších.

Neuvěřitelné překvapení na mě ale čekalo v navštíveném 
sýrařském závodě Khatraj Cheese Plant ve státě Gudžarát 
patřící ke skupině AMUL, ve kterém vyráběli 770 tun přírod-
ních a tavených sýrů denně. V sortimentu zde měli goudu, 
edam, ementál, cheddar, mozzarellu, tavené sýry, sýry na 
grilování, a samozřejmě také paneer. Všechny výrobky jsem 
měl možnost ochutnat a při tom jsem se setkal s vysokým 
standardem kvality plně srovnatelným s jejich protějšky vyrá-
běnými v Evropě. Navíc technologické linky byly automatizo-
vané, takže při prohlídce závodu jsem potkával pouze několik 
málo operátorů výroby a technologů.

Na závěr dnešního vyprávění se ještě jednou vrátím k paneeru. 
V Indii dnes rozlišují několik druhů tohoto tradičního sýra, 
kterými jsou: 

●  Paneer z buvolího mléka
Při jeho výrobě se buvolí mléko s obsahem tuku 5,8 až 6,0 %
nejprve ohřeje na teplotu 90 °C. Poté se ochladí na 70 °C 
a nechá se srazit přídavkem 1–1,5% roztoku kyseliny citro-
nové, který je rovněž udržován při teplotě 70 °C. Následuje 
intenzivní promíchání až do oddělení čiré syrovátky od sra-
ženiny. Syrovátka se oddělí a sražené zrno zformuje do forem 
vystlaných mušelínovou plachetkou. Ve formách se sraženina 
krátce zalisuje po dobu 10–20 minut a následně se zformo-
vaná hmota ochladí ponořením do studené vody při teplotě 
5–6 °C, ve které výrobek zůstane okolo 2 hodin. Tento postup 
má dobrý vliv na výslednou texturu sýrové hmoty. Poté se 
výrobek porcuje a  balí do spotřebitelských, popř. gastro-
balení.

●  Paneer z kravského mléka
K výrobě se použije kravské mléko standardizované na obsah 
tuku 4,5–5,0 % (ke standardizaci se smí použít výlučně sme-
tana z kravského mléka). V případě kravského mléka se přidá 
v objemu 0,05–0,10 % chlorid vápenatý. Mléko se zahřeje na 
teplotu 90 °C a dále se ochladí na 85 °C. Pro koagulaci při 
této teplotě se používá 2% roztok kyseliny citronové, který byl 
připraven a udržován také při této teplotě. Všechny ostatní 
kroky jsou obdobné jako u výrobku z buvolího mléka.

●  Paneer z rekombinovaného mléka
K výrobě se v některých provozech využívá i obnovené, tedy 
tzv. rekombinované mléko. To se připraví ze sušeného odstře-
děného mléka, smetany/másla a kvalitní vody. Toto mléko 
se standardizuje na hodnoty 5,8 % tuku a 9,5 % tuku prosté 
sušiny, směs se homogenizuje, a tak je připravena pro další 
zpracování. Ke srážení se pak zahřeje na 90 °C a koaguluje se 
10% roztokem kyseliny citronové. Další technologické kroky 
jsou opět identické jako u předchozích typů.

●  Rekonstituovaný mléčný paneer
U tohoto typu výrobku se sušené plnotučné mléko rozpustí 
v kvalitní vodě o teplotě 50 °C a udržuje se v zásobním tanku 
po dobu 3–4 hodiny pro dosažení správné hydratace mléč-
ných složek. Do mléka se přidá chlorid vápenatý (0,10 až 
0,15 %) a zahřeje na teplotu 90 °C. Poté se postupuje stejně 
jako u paneeru z rekombinovaného mléka.

Paneer je v Indii určitě nejběžnější druh sýra, který se 
používá v tradičních kuchyních celého indického subkonti-
nentu. Někdy se obaluje v těstíčku a smaží, jindy se podává 
se špenátem (palak paneer) nebo hráškem (mattar paneer). 
Sýr se může i grilovat. Paneer může být připraven i na sladko 
jako shahi paneer, nebo naopak jako velmi pikantní, např. 
jako tzv. chilli paneer. 

Nejčastější použití je ovšem při přípravě speciálních 
indických omáčkových jídel, např. Paneer butter masala, 
které je jedním z nejpopulárnějších indických jídel se sýrem 
paneer. Jedná se o smetanovou, mírně sladkou omáčku při-
pravenou z  rajčat, cibule, kešu, koření a  paneeru. Paneer 
butter masala je údajně jedním z pěti nejčastěji objednávaných 
jídel v Indii. No, ani se nedivím, já jsem ho měl v době mého 
desetidenního pobytu v Indii asi pětkrát a pokaždé jsem si na 
něm skutečně pochutnal. Pokrm tak trochu připomíná náš 
guláš a opravdu i velmi podobně chutná, jen místo masa je zde 
čerstvý sýr paneer a místo červené papriky se přidává garam 
masala a další indická koření. Na kostičky nakrájený paneer 
má v omáčce jemnou smetanovou chuť a skvěle celý pokrm 
doplňuje. V omáčkové směsi někdy použité brambory zase 
pokrm zahustí, není tedy třeba používat mouku nebo škrob.

Doporučuji ale ochutnat samotný smažený paneer. 
I ten má výbornou smetanovou chuť a spolu s čerstvě upe-
čeným indickým chlebem naan chutná opravdu skvěle. Naan 
potřete rozpuštěným máslem nebo ghee, natrhejte na kousky 
a pak pomocí těchto chlebových kousků nabírejte kari koření. 

Jako přílohu můžete použít i  klasické pečivo, ale 
s pečivem naan potřeným máslem je to úžasný zážitek.

A ve  výčtu kulinářských specialit Indie s využitím sýra 
paneer bych mohl ještě dále pokračovat. Ale to už nechám na 
vás. Do Indie pro paneer jezdit nemusíte, dnes tento výrobek 
vyrábí například sýrárna Moravia Lacto v Jihlavě, výrobek je 
běžně dostupný v tržní síti a svou kvalitou se vyrovná i indic-
kému originálu. 

Tak dobrou chuť, nebo jak vám řeknou v Indii „apane 
bhojan ka aanand len“ (

j
).  �
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Přejeme Vám dobrou chuť 
po celý rok 2023?

PF 2023

Jiří Kopáček – Putování za sýry
Na více než tři sta stranách knihy formátu A4 doplněných bohatou foto-
dokumentací vás autor seznámí nejprve s historií výroby sýrů od an  cké
doby až po novodobou současnost, představí všechny sýry s chráněným 
označením a pak vás postupně provede jednotlivými zeměmi Evropy. 
Poté při čtení zavítáte také na Blízký východ, do Číny, Japonska, Aus-
trálie, na Nový Zéland, do Mexika a do Jižní Afriky a dalších míst, kde 
se všude budete seznamovat s tamními sýrařskými kulturami, sýrovými 
specialitami a tradicemi. V závěru si osvojíte některé speciální sýrařské 
techniky a blíže proniknete do sýrařské gastronomie a snoubení sýrů 
s vínem, pivem a jinými potravinami.

Kniha Putování za sýry vychází jako soubor odborných článků a reportáží, 
které vznikaly v letech 2005–2021 a které vycházely v časopisu 
Potravinářská Revue.

CENA 590 Kč

Opětv prodeji

Knihu si můžete objednávat na e-mailu: jkopacek@cheesespectrum.cz nebo telefonním čísle: 602 271 315.
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Po slovenské 
hranici

LADISLAV STEINHAUSER

Tuto etapu je možné rozdělit do tří částí – přejezd Javor-
níků od Makovského po Lyský průsmyk, druhou dál po 

hřebenech Bílých Karpat po Radějov a  třetí pohodovou ro-
vinatou cestu Dolnomoravským úvalem po břehu řeky Mo-
ravy až k  Soutoku. Ze společné historické hranice Moravy 
a Slovenska (Uher) chybí jen úsek od Sulova k Makovskému 
průsmyku, který byl z velké části zahrnutý v Beskydské eta-
pě. Pro obě dvě hřebenové cesty Javorníků i Bílých Karpat se 
dá využít itinerář Stezky Českem, který výborně vede řadou 
značených turistických tras. Výhodou je, že si můžete dopře-
du udělat představu o náročnosti cesty a dobře si ji napláno-
vat a vyhnout se našim často nereálným představám. Napří-
klad etapa Bílé Karpaty je s délkou 85 km, nejvyšším bodem 
961 m n. m., převýšením 3110 m zařazena v kategorii leh-
ká cesta pro úplné začátečníky. Osobně ji doporučuji. Tak-
že nasedat a hurá do Makovského průsmyku. Teoreticky by 
to mělo být k Lyskému průsmyku něco přes třicet kilometrů, 
jenže už to dobře známe, praxe je obvykle jiná, překvapivá 
a pestrá.

Karlovice mají ve znaku kozla, kdepak jako dole v Hovězí, 
tam přece mají krávu. Obživa tu jednoduchá nebyla, a navíc se 

zde často hýbalo s hranicemi a rozhodně ne jenom z plezíru. 
Určitě by proto karlovickému znaku slušely i strážní věže, 
které si Hovězáci či Hovězáčtí do erbu ke krávě přimalovali. 
Kdyby, kdyby. Kdyby měli v Karlovicích více krav, asi by se 
zdejší historie psala jinak. Oblasti mezi hřebenem Javorníků 
a Vsetínskou Bečvou se říkalo Urgatina a byla od 16. století 
třecí plochou mezi Moravou a Uhrami. Začalo to nenápadně 
povolením, aby zde Slováci mohli pást a sušit zdejší seno. Ti 
si pak po pár generacích mysleli, že je to jejich území, a začalo 
docházet ke střetům. Když se u nás chlapi poperou, tak jenom 
nožem anebo sekerou, zpívají Kabáti. Na východě jsou ty 
horké hlavy asi hůře chlazeny. V roce 1733 prý na Machůz-
kách u Karlovic zůstalo po bitvě podle místních 59 mrtvých, 
úřední záznamy tvrdí, že „jen“ třináct, ale krev tehdy tekla. 
Hned poté zasáhla sama Vídeň a hranice se císařským ver-
diktem posunula. Jenže mezi domácími to stále vřelo: „Tož 
na českú, či uherskú stranu?“ O sto let později byly na hra-
nicích vybudovány kasárny (dnešní osada Kasárne), aby 
tehdy vojáci hlídali rozšíření cholery z Uher do Čech. V Čes-
koslovensku se Kasárny přiklonily na slovenskou stranu, ale 
poněvadž šlo o jeden stát a silnice sem vedla z Moravy, začalo 
vybudování řady nemovitostí patřící osobám nebo fi rmám 
ze Zlínska. Když ale došlo 1. ledna 1993 k rozdělení Česko-
slovenska, zavládla zde zase nervozita: Kam my? A nebyli

Beskydy za námi, Javorník před námi

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

Socha Partyzána v Makovském průsmyku
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Pohled z Kasáren na javornické horské vlnobití

Hotel na Kohútce

Žítková

Na Velkou Javořinu se jede báječně, jen jet správnou cestou

sami. Hraniční Vlárka protékající osadou Sidonie odřízla 
devět domů Moravanů na Slovensku a U Sabotů byli za hra-
nicí všichni a většina i na Slovensko chtěla. Jen pár obyvatel, 
kteří nesouhlasili, museli s pomocí státu postavit nové domy 
o kus dál za čárou. Už samostatné státy spolu vyhandlovaly 
452 hektarů a hranice se tak zkrátila z 285 na 252 kilometrů. 
Věřte, ani jsem to na kole nepoznal.

Tady na Kasárnách se ale dohoda nepodařila. U mnoha 
starších, kteří zde budovali své domky a chaty, zůstala hoř-
kost v ústech. Pozemky slovenské, budovy české, a  tak se 
Lyžařské středisko Kasárny stalo Lyžiarskym strediskom 
Kasárne, platí se zde eurem. Aby bylo všem jasné, jak to je, 
z Makova sem byla vybudována nová asfaltka. Netuším, kdo 
fi nančně přispěl, jestli jenom bratislavská vláda, nebo i fondy 
EU. Ale je to fajn cesta. Když jsem ji objevil po sjezdu z čer-
vené hřebenovky od Makovského průsmyku, vydechl jsem si. 
To se to zase šlapalo.

Od Kasární jsem frčel širokými vyšlapanými chodníky po 
hřebenu na Velký a pak Malý Javorník a odsud je to na pohodu 
pořád dolů až na horský hotel Portáš. Byl zde jeden z opěr-
ných bodů valašských strážců moravsko-uherských hranic, 
kterým se říkalo portáši (wallachischen Portaschen). Stovka 
režimu věrných Valachů byla poprvé vybrána do služby v roce 
1638 jako „portáši v pasoch“. Byla to reakce na zhoršující se 
bezpečnostní situaci na hranicích po bitvě na Bílé hoře. Por-
táši se mimo jiné podíleli na uzavření hranic v roce 1739, kdy 
se z Uher šířil dobytčí mor. Služba byla zrušena v roce 1830.

Kousek nahoru na Kohútku a šupem po asfaltce dolů 
do Čertova. To byl cíl, jenže na Kohútce, jen jsem vyšlápl 
k hotelu, oči uviděly v nabídce domácí vafl e a žaludek se nad-
šeně rozezpíval. Jenže sladké chtělo nějaký pořádný základ 

a  tím je přece maso... Pak došlo na kýžené vafle a  k  nim 
doskákal i panáček slivovice. Na chuť i na trávení. Podával 
mi ho číšník se smíchem. Když jsem nasedal, zjistil jsem, že 
vedle mne stojí auto s reklamou na Jelínkovu slivovici. To je 
náhodička! Pochlubil jsem se řidiči, že jsem si ji právě dal, a já 
se na oplátku nechal zmáknout, abych si malý budík koupil 
s sebou. Pro případ či dárek. Dolů to jelo jako po másle. Jen 
jsem si sám sobě hrozil prstem, abych to vždy pod vlivem 
hřejícího Jelínka vybral a dole neminul odbočku doprava na 
Papajské sedlo. Neminul, a tak to bylo už jenom kousek po 
Javornické magistrále na Makytu, pod Kyčerou se napojit na 
Hornolidečskou magistrálu a přes Mikolinův vrch a Čubův 
kopec kolem rozhledny, která má svým tvarem připomínat 
valašský klobouk „lepák“, až na Lyský průsmyk. 

Hotovo! Dnes už odpracováno!
Od Brumova-Býlnice teče říčka Vlára nelogicky na slo-

venskou stranu, proto se jí říká pirátská, měla přece plnit řeku 
Moravu, ne Váh (stejně tak teče potok Lysky v Lyském prů-
smyku). Hranici překračuje Vlára, kde jinde než ve Vlárském 
průsmyku. Zde nedaleko odsud došlo v červenci 1997 k zají-
mavé oslavě. Devět domů osady Sidonie se vrátilo po čty-
řech letech domů. Ne že by je naložili na podvozek jako kostel 
v Mostu. Levnějším bylo přemalování státní hranice. Něco za 
něco. Území Sidonie bylo vyměněno za osadu U Sabotů, kde 
naopak zavlály vlajky slovenské. Hlavní ale je, že domorodci 
byli spokojeni, a doufejme, že nadále jsou a budou. To je přece 
na každých sousedských hranicích nejdůležitější. 

Hned za silnicí Vlárským průsmykem vede cesta nahoru 
údolím Bukového potoka, vystoupá na hřebínek a  pokra-
čuje údolím Zelenského potoka na Kochavec a dál na Žít-
kovou. Těchto pár domků poházených po stráních proslavila 
spisovatelka a historička umění Kateřina Tučková ve svém 
románu Žítkovské bohyně. Rozhlížel jsem se po okolí. Tak 
sem je vložen příběh Doroty Idesové a Surmeny, žítkovských 
bohyní, ke kterým se drápali až sem pod les se svými trab-
lemi lidé ze širokého okolí, hledající už po vyčerpání běž-
ného léčení útěchu a pomoc v magii, v síle bylin, pro někoho 
v čarodějnictví a tmářských postupech. Tvrdé kopaničářské 
prostředí, kde se museli lidé s motykou v  ruce s přírodou 
tahat o každý klásek či bramboru, kde muži svoji každodenní 
úmornou a nebezpečnou dřinu v lese splachovali v domácí 
kořalce. Kontrast zášti těch, kterým zaříkávání nepomohlo, 
postavené vůči věhlasu moudra a  tajemství přenášeného 
z generace na generaci. Historicky sem přišli slovenští bez-
zemci a pastevci z Uher, samotáři, kteří svými mozoly převrá-
tili pro sebe a rodinu kousek ne právě vlídného kraje. Ze strání 

dodnes sálá magická síla starých stromů v kontrastu s titěr-
ností domků mezi nuznými políčky, dnes loukami. Samoty 
na hrozenkovských Kopanicích v Bílých Karpatech skloně-
ných „tuná na uherskú stranu“, s potůčky bublajícími ještě 
měkčím slováckým nářečím než na Horňácku a divoce roz-
běhnutými do říčky Drietomica. Nakouknul jsem do Muzea 
poslední žítkovské bohyně a spustil se dolů do Hrozenkova. 
Překvapivě jsem se vynořil u benzinové pumpy, kde obvykle 
tankuji při cestě na Slovensko. 

Konečně jsem si mohl dát dnes první pivo! Když jsem je 
srkal, zapálilo mi, že i na kole jsem účastník silničního pro-
vozu. Jen jsem se ušklíbl. Je zvláštní, jak pár ožungrů, na 
které stejně žádný zákon neplatí, neboť ho nectí, nás ostatní 
omezí. Proč my, kteří počítat umíme, si nemůžeme po obědě 
dát jedno deci vína nebo jedno pivo jako téměř všude? Co 
vše snižuje řidičovu pozornost!? Páni poslanci a poslankyně, 
nepřemýšlejte o tom, museli byste zakázat i minisukně, natož 
šortky či obtažené legíny. Ještě jste se neohlédli? Tak to děláte 
chybu! To byste koukali, jak se potom řídítka rozkolíbají. 

Přetlačil jsem s povzdechem kolo přes silnici a vyrazil 
nahoru podél říčky Drietomica přes Vyškovec. Tam jsem se 
napojil na Cestu hrdinů Slovenského národního povstání 
a po ní jsem si to namířil přes Mikulčin vrch kolem Lopeníku 
na Velkou Javořinu. Cesta je skvěle značená, chodí tu jistě 
nádhernými bukovými porosty procesí turistů, ale tentokrát 
jsem byl sám. Pak jsem nabral ostřejší výšlap. Zase nikdo 
nikde. Uklidňoval mě fakt, že byl pracovní den, ale po půlho-
dině realita, že tudy by zdolával kopec jen zdatný biker, což už 
jsem dávno vyloučil. Vyloučil jsem také pár deci vody na svá 
záda a byl mokrý, jak říkáme…, no, zkrátka hodně. Pitomých 
pár kilometrů! To jsem si dal, jet zase zkratkou. Když jsem se 

vydrápal na silničku, která má vynikající povrch a je označo-
vaná jako cyklistická a podpořená z fondů EU, zakroutil jsem 
nad sebou hlavou. Pokolikáté už? Finální výstup na Javořinu 
už takovou cestu nemá, nebo jsem ji zase nenašel, ale jisté je, 
že když jsem se vynořil z lesa, dva mladí, kteří se přitulení asi 
kochali výhledem, se dost lekli. Dědek jeden pitomej! Proč 
jede tudy? Měli pravdu, nahoře po vrcholu jsem zjistil, že 
i tam vede solidní cesta. Doštrachal jsem se k vysílači, objel 
ho, také se pokochal a sjel na slovenskou stranu (vysílač stál 
na hranici půl na půl, ale nakonec se po dělení republiky 
rozhodlo, že bude slovenský) k Holubyho chatě. Tam jsem 
konečně vylovil náhradní tričko, mokré hodil přes řídítka 
jako bezpečný bezpečnostní zámek a uklidil se do hospody. 
Jednoho Zlatého Bažanta jsem polknul před gulášem, dru-
hého na spláchnutí. Začal jsem vadnout. Nasedat. Přibrzdil 
jsem u památníku generála Dibrova, velitele partyzánských 
skupin na Slovensku, který zde padl, pak jsem se nějak 
zamotal a objevil se v Nové Lhotě, a když jsem uviděl hotel, 
už jsem nevadl, ale zvadl. 

Ráno mi to šlapalo samo. Nevím, jestli za to mohla 
postel s naducanou duchnou, anebo dvě ranní volská oka 
s vypečenou slaninou. Já s písničkou jdu jako ptáček, šlapal 
jsem si a pohvizdoval. Šup, a rázem jsem byl ve Velké nad 
Veličkou a po chvilce v Hrubé Vrbce. Zde se narodili dva pro-
fesoři Luboš a Dušan Holý, oba zanícení Horňáci, milovníci 
folklóru, vynikající zpěváci. Měl jsem tu čest, že Luboš, coby 
profesor veterinárního porodnictví, mne učil a byl i skupi-
novým učitelem převádějící nás přes úskalí šestiletého studia. 
„Je tady pan profesor?“ Zbytečná otázka. Když byl, tak si ve 
stáji nebo laboratoři zpíval. „Koně moje koně, všecky čtyry 
hrebce, Ej…,“ hřměl jeho hlas po chodbách. „Chuapi, učte 
sa, ať něco znamenáte, ať svůj život neprose...!“ Byl jadrný, 
přímý a nejednomu z nás se jeho slova zažrala hluboko pod 

Kuželovský mlýn
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Není to na Baťově kanálu paráda?

Lávka Velké Moravy spojuje Slovanské hradiště v Mikulčicích s kostelem svaté Markéty Antiochijské

Takto dálniční most přes Moravu u Brodské asi neznáte

Soutok Moravy a Dyje ze slovenské strany. Trojštátie

Mrtvé rameno Moravy

kůži. Slyšel jsem jeho sytý baryton, jako by mi dýchal na záda, 
a šlapal nahoru ke kuželovskému větrnému mlýnu podél Voj-
šických luk. Jsou proslulé svojí barevností a cennými orchi-
dejemi pravidelně ručně sečené kosci v tradičních krojích. 
Široké rozmachy, svištění kos a skládání posečené trávy do 
úhledných řad. Cimbálová muzika, zpěv horňáckých hudců 
podmalovávaný skřípáním ostří broušených kamínkem, vůní 
čerstvě pokosené trávy a nezbytné domácí slivovice. To je 
kosení v Malé Vrbce, folklórní slavnost v panenském podhůří 
Bílých Karpat. Horňáci a Dolňáci, obojí Slováci, obyvatelé 
Dolnomoravského úvalu. Dolňácké jízdy králů ve Vlčnově či 
Kyjově, horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou, Slovácký 
rok, Strážnické slavnosti, slavnosti vína, pálenkové košty, 
setkání u cimbálu, po staletí udržované tradice a jako relikvie 
opatrované rodinné kroje. 

Z Hrubé Vrbky jsem se sklouzl dolů a najednou jsem 
byl u cedule Veselí nad Moravou. Co se povozit podél Baťova 
kanálu? Prý je to ráj cyklistů…, zase malá zajížďka. Na stezku 
jsem se napíchnul u přístaviště, šlapal a koukal a pak se vracel 
a vracel. Nakonec jsem jel pokorně podle šipek a byl rád, že 
jsem nemusel nikde prosit pramičkáře, aby mě s kolem pře-
vezli přes vodu. Držte se pokynů a map a pak se dostanete, 
kam chcete. Ne vždy, ne všichni to chceme a umíme, ale tady 
to klaplo. Cest je okolo kanálu opravdu řada. Od Strážnice se 
již zabloudit nedá, pořád po levém slovenském břehu Moravy. 

A  víte, že Baťův kanál nemusel být vůbec Baťův? 
Dunajsko-oderský průplav spojující Baltské a Černé moře, 
propojení Moravy a  Odry bylo snem už od 17. století. 
Rakouská vláda jeho výstavbu schválila v roce 1901, jenže 
přišla válka a s ní nepadly jen plány, ale i monarchie. Češi 
měli o projekt eminentní zájem, nejvíce by na něm profi tovali, 
jenže nová republika neměla peníze. Vše postrčila kupředu až 
povodeň v roce 1930. Baťovi poškodila rozestavěnou továrnu 
v Otrokovicích a coby starosta Zlína začal jednat. Do roka 
se vláda zavázala, že nechá vypracovat projekt ke splavnění 
řeky Moravy z Olomouce až k Dunaji. Tomáš Baťa však v roce 
1932 tragicky zemřel a jeho syn Jan Antonín Baťa začal pro-
sazovat první kroky stavby kanálu pro přepravu uhlí z dolu 
v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích, neboť 
výstavba železniční tratě byla fi nančně nevýhodná a vázala na 
rozsáhlé meliorační úpravy. Stavba probíhala v letech 1934–
1938 v délce téměř 52 km a kanál hloubky 1,5 metru mohly 
používat lodě do nosnosti 15 tun. Válka ale zase postavila nad 
kanálem kříž – od roku 1943 se přestala vodní cesta používat 
a byla značně poničena. Po válce byl kanál spolu s Baťovými 
závody zestátněn, opraven a podnik Stavosvit Gottwaldov 
ho používal do roku 1961 k přepravě stavebního materiálu. 
Plavební cesta pak další roky chátrala a teprve v roce 1995 
vyplula na kanál první loď. Dnes je téměř celý Baťův kanál 
opraven a slouží především jako rekreační oblast. 

Sedl jsem si do jedné z  vodáckých restaurací blízko 
kempu a pozoroval dění okolo. Lodě, loďky i lodičky líně se 
posunující po zrcadlové hladině. Začátečníci mávající a plá-
cající vesly či s vykulenýma očima s instruktorem poprvé řídící 
motorové čluny mezi mořskými vlky povalující se na svých 
hausbótech, popíjející pivo a okukující splávek pohupující se 
po hladině či děvčata v plavkách korzující po molu. Dal jsem 
si jako většina buřta na rožni, zalil ho pivem a pak šlápnul líně 
do pedálů po cyklostezkách klikatících se po březích, zajíž-
dějících do vesniček k občerstvovacím a seriózně nazývaným 
vzdělávacím střediskům. Pro mě kluka (sorry, kdysi kluka) 
z předhůří Vysočiny to byla jízda příliš placatá, až nudná. 

V Hodoníně jsem zajel do města a pak začal pátrat po 
cestě podél Moravy. Projel jsem nejen průmyslovou zónou, ale 
i zahrádkářskými koloniemi, a když potkal místního hasiče, 
jeho mlčenlivé mávnutí rukou mi pomohlo jen na pár kilo-
metrů. Mrknul jsem se nakonec do GPS a vrátil se přes most 
na slovenskou stranu. V Holíči jsem objel zámek vnitřním 
i vnějším okruhem, zatlačil slzu nad jeho stavem a vydal se 
po úžasné cyklostezce vybudované za evropské peníze podle 
nejpřísnějších evropských parametrů včetně oznámení, pří-
kazů a zákazů. Jak je jednoduché přinutit cyklisty, aby jeli 
po stezce – stačí, aby měla lepší asfalt než paralelní silnice. 
Dojel jsem po stezce ke kostelíku svaté Markéty Antiochijské 
u Kopčan, jediné dodnes zachovalé stavební památce z doby 
Velké Moravy. Historici se přou, jestli ho založil kníže Ros-
tislav, nebo Svatopluk I. Rozhodně prý to bylo v devátém 
století. V  Mikulčickém archeoparku je velkomoravských 
staveb celá řada, ale zachovaly se jen základy. Zde nastar-
toval rozvoj křesťanství na Moravě a poté i v Čechách. Pomoc 
zprvu římský papež odmítl, ale když se na Moravu vydali 
Konstantin a Metoděj z Cařihradu, papežský stolec své roz-
hodnutí přehodnotil a v roce 880 vydal papež Jan VIII. bulu 
Industriae tuae, ve které potvrdil Metoděje jako „archiepis-
copo sanctae ecclesiae Moravensis“ arcibiskupa Svaté církve 
moravské a Moravu jako léno svatého stolce. Velkomoravská 
říše vystoupala ke svému vrcholu, dostala se mezi evropské 
říše. Archeologický výzkum velkomoravských center Starého 
Města, Mikulčic a Pohanska má pro naši slovanskou identitu 
obrovský význam.

Mikulčice však plnily v roce 2021 titulní strany novin. 
Kdepak ale Velká Morava. Tornádo! Odbočil jsem od hranic 
a do vesnice zajel. Pár ulámaných vršků stromů, sem tam 
nové tašky na střeše. V místním minimarketu jsem si koupil 
Redbull a popíjel ho u obecního úřadu. Ve vývěsní skříňce mi 
padl do oka text: „Občané mohou podávat Žádosti o propla-
cení škod způsobených tornádem na hrobových místech“. 
„Kdepak máte hřbitov?“ zeptal jsem se starší paní, která ohý-
bala hřbet pod velkou nákupní taškou. Zastavila se, cosi mi 
drmolila, ale vyrozuměl jsem jediné. Směr, kam ukazovala. 
Sedl jsem na kolo a vyšlápl nahoru nad náměstíčko. Násle-
doval střih jak v hororovém fi lmu. Ocitl jsem se na zbořeništi 
i staveništi táhnoucím se na obě strany podél silnice. Poni-
čené, pobořené, zbourané či bourané domy, málokde ještě 
nové střechy, rozestavěné zdi, u sousedů jen díra do sklepa, 
kde před pár měsíci ještě stál rodinný dům, všude kolem sta-
vební ruch. Nad hřbitovní branou jako memento trčely pahýly 
starých krutě ořezaných stromů, kousek dál mezi Mikulči-
cemi a Hruškami byla vytvořena svozová místa, obrovské 
hromady dřeva, rumiště cihel, betonu, tašek. Bagry je naklá-
daly na auta a prach se vířil až k Moravě, kde v poli se sem 
tam v děsu krčí pahýly kdysi mohutných stromů. Od návsi 
v Moravské Nové Vsi, kde vítr sebral i věž kostela, je vidět 
pruh, kterým tornádo prosvištělo, jako když roztočená fréza 
krájí v ocelovém plátu drážku. Někdo měl štěstí, jeho dům 
stál o pár metrů mimo, jiný ne. Čím vším si museli místní od 

osudného červnového podvečera projít! Hrušky, Moravská 
Nová Ves, Mikulčice. Kdo do té doby znal vesnice pod Hodo-
nínem? Snad jen ono Slovanské hradiště u Mikulčic. 

Vrátil jsem se k řece Moravě, podél níž vede pohodová 
asfaltová cesta až k bratislavské dálnici, pár metrů před ní je 
třeba odbočit na Brodské, pak dálnici podjet a šlapat po slo-
venském břehu. Doporučuji z poldru nesjíždět. Vyzkoušel 
jsem to a odměnou mi bylo minimální šlapání a časté odrá-
žení nohama v  hlubokých kolejích kličkujících po lese až 
k řece. Lesní technika umí ve vlhké hlíně vytlačit pořádné 
stopy. Překročit říčku Myjavu není jen tak, ale když budete 
mít štěstí či odvahu, máte vyhráno. Po pár kilometrech nara-
zíte na pseudoasfaltku směřující na západ, takže k Moravě. 
Jenže směrovky Trojštátie asi odstranili rybáři, aby měli klid. 
Nebýt GPS, bloudil bych národním parkem dodnes. S úlevou 
jsem se nakonec posadil ke stolu naproti kose moravského 
blátivého břehu, nakukoval do míst, odkud se zleva nořila 
Dyje, zprava Morava. Na rakouské i slovenské straně stojí 
na kůlech pár rybářských chatek, tehdy opuštěných, asi ryby 
nebraly, ani počasí uprostřed týdne nelákalo k výletům. Nikde 
nikdo. Konec cesty kolem Moravy, naplněný sen, čárka, pocit 
poutníka, který dorazil do Santiaga, aby se poklonil v kostele, 
aby tam sám nad sebou zakroutil hlavou, a pak ze vzdoru, že 
konec ještě není, si vyšlápnul další kilometry k moři. 

Schroustnul jsem jakousi moderní energetickou 
tyčinku, lokl si párkrát vody a vyrazil také dál. Na jih. Asi 

dvacet kilometrů po proudu řeky Moravy na její pravé straně 
je místo, kterému Rakušané říkají Schlacht von Dürnkrut, zde 
v srpnu 1278 prohrál bitvu a sám v ní padl jeden z největších 
českých králů Přemysl Otakar II. Od Trojštátia jsem asi po 
kilometru narazil na silnici Moravský Svätý Ján – Hohenau an 
der March (Rakušané říkají řece Moravě March), tam přejel 
po starém ocelovém příhradovém mostě státní hranici a pak 
už je to k památníku značeném jako Gedenkstein do Dürn-
krut po pohraniční cyklostezce (Grenzlandradweg) přes Drö-
sing a Jedenspeigen jen patnáct kilometrů. Po souběžných 
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www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz

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

30

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

Vážení čtenáři časopisu Potravinářská Revue, přeji vám pevné zdraví, radost z práce a řadu zážitků, které jsou kořením 
našeho konání. Vše je zvládnutelné... Ladislav Steinhauser

Tady padl král železný a zlatý

cestách podél řeky to raději nezkoušejte, vracel jsem se kvůli 
močálům a slepým ramenům nejednou. 

U příležitosti sedmistého výročí bitvy zde vztyčili v roce 
1978 kámen, na němž je vytesaný rytíř na koni a strohý text 
připomínky bitvy Rudolfa Habsburského a  Otakara čes-
kého. V roce 2018 postavili Maďaři hned vedle desku s připo-
mínkou, že zde bojovali po boku Rudolfa i oni, uherská vojska 
Ladislava IV. Kumána. Historii píší vítězové, o smrti českého 
krále, největšího zakladatele královských měst a hradů, ani 
slovo. Kolikrát jsme se s  jeho jménem při putování kolem 

Moravy setkali? Král český, markrabě moravský, největší 
z Přemyslovců, král evropského formátu, který by se mohl 
směle hrdě postavit po boku Karla IV. Symbolický konec 
cesty. Moravské pole (Marchfeld) bylo jako součást Wein-
viertelu (Dolních Rakous) a ty spolu se Štýrskem nečeskou 
državou českého království. Přemysl Otakar II. se na Morav-
ském poli o své državy utkal dvakrát, v roce 1260 vyhrál, ale 
o osmnáct let později zde položil život. Na evropského koně 
nasedli Habsburkové a pohnuli výrazně dějinami nejen v naší 
zemi. �

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023
Vám přeje výrobce a dodavatel mražené zeleniny a ovoce 

AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Mrazírna Vestec

www.agrojesenice.cz  |  www.milujememrazene.cz
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Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Ing. JAROSLAV VALENTA, 
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší

a Katedra chovu hospodářských zvířat,
FAPPZ, ČZU v Praze

Dne 6. srpna v  roce 1945 se lidstvo v  moderní éře po-
sunulo za hranici něčeho, odkud už nikdy nebylo ná-

vratu. Současné generaci asi úplně nepřísluší objektivně 
hodnotit morální oprávněnost tehdejších rozhodnutí, jisté
však je, že definitivní ukončení 2. světové války bylo vy-
koupeno za cenu zkázy do té doby nepředstavitelných roz-
měrů, a to vlastně platí až dodnes. Výbuch atomové bomby 
„Little Boy“ tehdy překreslil mapu města, přepsal histo-
rii Japonska a ovlivnil události a dějiny celého světa. Letos 
uplynulo již 77 let od tohoto momentu a většina z nás ho 
vnímáme pouze jako historický fakt, nicméně při návště-
vě Hirošimy se můžeme ocitnout na místech, které v  nás 
vyvolají řadu otázek a ještě mnohem více pocitů. Nenech-
me se však mýlit, i když název města bude vždy spojován 
se zmíněnou událostí, rozhodně zde nečekejme depresivní 

Pohled na Hirošimu z vrcholků ostrova Mijadžima

Hirošima – nezapomenutelné 
memento minulosti 

atmosféru. Opak je pravdou, neboť Hirošima působí vel-
mi příjemně, přátelsky a vesele, navíc mnohá říční ramena 
rozčleňují město do několika ostrovů vzájemně spojených 
zajímavými mosty, město je protkáno přímými bulváry, po 
kterých jezdí tramvaje historického vzhledu. Právě z  to-
hoto důvodu, ačkoliv je město velmi moderní, si přece jen 
zanechává určitý sympatický předválečný ráz. Hirošima 
ve mně zanechala velmi silný dojem a  řadím ji k  nejhez-
čím místům, které jsem měl možnost v  Japonsku navští-
vit. Svou turistickou atraktivitu Hirošima znásobuje dále 
i  s  ohledem na svou geografickou polohu, kde hrají svou 
roli hory a moře, které město obklopují z obou stran, dále 
pohled na velmi četné blízké ostrovy, a navíc slouží Hiro-
šima jako výborný odrazový můstek pro návštěvu dalších 
významných míst a památek Japonska. 

Pro lepší orientaci v japonských názvech a čtivost textu 
budu používat český přepis japonských slov, odlišený od 
okolního textu kurzívou. 

Jeden z mnoha rovných bulvárů s tramvajemi vyvolávajícími 
starého ducha Hirošimy
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DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI, PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

PEVNÉ ZDRAVÍ A HODNĚ ÚSPECHŮ V SOUKROMÉM I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ.
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Víchovská 830Víchovská 830
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www.devro.comwww.devro.com
www.prace-devro.czwww.prace-devro.cz

www.facebook.com/czdevrowww.facebook.com/czdevro

PF
2023

devro_vanocni_gratulace_zpravodaj_v1.indd   1 16.11.2022   10:37:40



90 91
P

O
T

R
A

V
I

N
Á

Ř
S

K
Á

 
R

E
V

U
E

 
7

/
2

0
2

2 P
O

T
R

A
V

I
N

Á
Ř

S
K

Á
 

R
E

V
U

E
 

7
/

2
0

2
2

r e p o r t á ž r e p o r t á ž

Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a Z a j í m a v o s t i  a  g a s t r o n o m i e  J a p o n s k a

Něco málo z historie

Město Hirošima znamená v překladu „Široký ostrov“, 
je to dáno zejména tím, že město vznikalo na jednom 
z  mnoha ostrovů, které vytváří delta řeky Óty v  západní 
části největšího japonského ostrova Honšú. Dnes už 
se samozřejmě město rozprostírá po celé deltě Hirošim-
ského zálivu, ale pravděpodobně v dávné minulosti začalo 
svou historii jako malá rybářská osada. Ten významnější 
milník je však situován do konce 16. století, kdy je počátek 
města Hirošimy spojován s  budováním Hirošimského 
hradu. V následujících letech se postupně přílivová oblast 
delty rekultivovala a  vznikaly další osady. Úrodná půda 
delty řeky Óty obklopené vysokými vrcholky a přímořská 
poloha předurčily rozvíjející se město do pozice význam-
ného vojensky strategického a obchodního přístavu. Nej-
většího vojenského významu však město dosáhlo v dobách 
válek proti Číně a  carskému Rusku, kdy byla Hirošima 
hlavním stanem císařských vojsk a  Hirošimský hrad 

dočasným domovem císaře Meidži. S  rozvojem vojen-
ských zařízení šel ruku v  ruce i  rozvoj celého města. To 
Hirošimě přineslo prosperitu v mnoha ohledech, ale také 
to byl jeden z významných faktorů, který městu na konci 
2. světové války zpečetil osud. Město se v  1. polovině 
20. století rychle rozvíjelo, díky vojenským nárokům se 
budovala např. železnice, kulturní vyžití, dále v roce 1912 
vystřídaly čtyři tramvajové linky ve městě doposud využí-
vané koňské povozy, rostla industrializace s ohledem na 
vznikající továrny (např. na zpracování bavlny), a město se 
tak stalo důležitým obchodním centrem. Během 1. a 2. svě-
tové války byla Hirošima významným ústředím japonské 
armády, navíc se zde nacházely důležité vojenské sklady. 

Do 2. světové války se zdá být historie města poněkud 
nezajímavá, nicméně v  souvislosti s  ukončením války se 
město do dějin lidstva zapsalo jako žádné jiné. Proč k tomu 
všemu došlo? Záměrem tohoto příspěvku není suplovat 
učebnice dějepisu, ale stručná retrospektiva do minulosti je 
nutná, neboť atmosféra města, některé památky, památníky 
i muzea silně souvisí s těmi nejtemnějšími momenty, které 
2. světová válka přinesla. Ambice Japonska expandovat 
v  jihovýchodní Asii a Pacifi ku byla motivována touhou po 
získání zdrojů nedostatkových surovin. K  absolutní nad-
vládě v  Pacifiku stály Japonsku v  cestě Havajské ostrovy 
s významnou vojenskou základnou Pearl Harbor na ostrově 
Oahu. Dne 7. prosince roku 1941 Japonsko tento přístav 
napadlo a Spojené státy americké tak vstoupily do 2. svě-
tové války. Vstup USA do války v následujícím období zna-
menal změnu v rovnováze sil nejen na bojištích v Evropě, ale 
i v Pacifi ku. Po kapitulaci Německa a ukončení bojů v Evropě 

proběhla v  Postupimi konference řešící nejen poválečné 
uspořádání Německa, ale také na základě tzv. Postupimské 
deklarace bylo vyzváno Japonsko ke kapitulaci. Tomuto však 
ze strany Japonska nebylo vyhověno a z kanceláře americ-
kého prezidenta Trumana vzešlo schválení použití jaderných 
zbraní na japonská města. Toto rozhodnutí samozřejmě stále 
vzbuzuje rozporuplné diskuze, jelikož ta doba byla nepo-
chybně nesmírně složitá, a to jak z politického hlediska, tak 
i čistě lidského pohledu na věc. Cílem svržení atomových 
bomb bylo několik vybraných měst, která splňovala mnohá 
kritéria. Velikost města, počet obyvatel, reliéf krajiny, jasně 
patrný cílový orientační bod, nepřítomnost zajatých vojáků 
a mnohé další. To vše Hirošimě zpečetilo osud. Během 2. svě-
tové války probíhal v  Hirošimě čítající někde mezi 
300–400 tisíci obyvateli relativně klidný život. Bylo to 
dáno tím, že město bylo ušetřeno bombardování a  jiných 
vojenských akcí, aby následky dopadu bomby byly co 

nejobjektivnější. Tehdejší město bylo z  velké části vysta-
věno z dřevěných budov a  to předurčovalo město k  totál-
nímu destruktivnímu účinku svržené bomby. K tomu došlo 
6. srpna roku 1945, následně vyhlásil Japonsku válku 
Sovětský svaz a  byla svržena i  druhá atomová bomba na 
město Nagasaki (9. srpna roku 1945). O několik dní později 
(15. srpna roku 1945) vyhlásil japonský císař Hirohito kapi-
tulaci, která byla písemně stvrzena 2. září roku 1945. 

Poválečný život se v  Hirošimě měl podle odhadů 
poměrně dlouho vzpamatovávat, ale již na konci 50. let 
20. století byl překročen počet obyvatel úrovně v  předvá-
lečném období. V  60. letech v  souladu s  celkovou ekono-
mickou prosperitou Japonska vznikala nová metropole, která 
postupně vyrostla až do současné moderní podoby.

Hirošima dnes

Snad jen těžko budeme hledat jiný významný důvod, 
proč je Hirošima tak turisticky atraktivní, než ten, který je 
spojený s výbuchem atomové bomby. Každý z nás si musí 
položit sám otázku a zároveň si i odpovědět, proč vlastně 
navštěvujeme taková místa? Tím „taková“ myslím ta, kde 
se stalo nebo dělo něco velmi tragického. Mezi taková lze 
namátkou zařadit např. Terezín, Osvětim a  jiné koncent-
rační tábory, památník 11. září v New Yorku, zbytky železné 
opony, hranici mezi Jižní a Severní Koreou a mnohá další 
podobná místa. Pokud budu mluvit jen za sebe, tak je to pře-
devším představa toho, že právě na tom místě může člověk 
nejvíce dospět hlubšího pochopení té dané události. Člověk 
se návštěvou takových míst nemusí nutně uvádět do stavů 
deprese, ale najít určité porozumění. Není potřeba před 
těmito historickými okamžiky zavírat oči, ale naopak si je 
připomenout a uvědomit, neboť právě to je cesta k tomu, aby 
se už nikdy neopakovaly. 

Hirošima je velká japonská metropole, ve které se 
navzdory nově vybudované moderní infrastruktuře města 
povedlo ponechat historický dojem z dob spíše předváleč-
ných. Duch staré Hirošimy jako by přetrvával kdesi v  uli-
cích nejen díky dobově vypadajícím tramvajím. Tato zvláštní 
atmosféra mě pohltila téměř okamžitě při výlezu z nádražní 
budovy. 

Jedním ze zajímavých cílů návštěvníků města je zajisté 
Hirošimský hrad. Jak již bylo v textu zmíněno, byl postaven na 
samém konci 16. století a s jeho výstavbou je i spojeno zalo-
žení samotného města. Jelikož byl hrad původně postaven 
převážně ze dřeva, nevydržel výbuch atomové bomby, nic-
méně v  roce 1958 byl rekonstruován jako přesná replika 
hradu původního. Areál hradu v  současnosti slouží také 
jako muzeum historie Hirošimy před 2. světovou válkou. 
Jako další turistický cíl nesmí být návštěvníkem opomenuta 
krásná zahrada Šukkeien, která byla vybudována v roce 1620 
podle jezera v čínském Chang-čou. Celý areál reprezentuje 
tradiční estetiku japonských zahrad a má kolem jezera napo-
dobovat v miniaturní podobě různé krajinné prvky, jako jsou 
údolí, hory, ostrůvky a borové lesy. Cestička v parku obchází 
jezírko a prochází všemi miniaturizovanými scenériemi.  

Hlavním důvodem většiny návštěvníků Hirošimy jsou 
však památky a  památníky spojené s  výbuchem atomové 
bomby, které se nachází v centru města v bezprostřední blíz-
kosti epicentra výbuchu bomby. Pokud se vydáme z budovy 
hlavního nádraží směrem na západ, dojdeme postupně 
širokým bulvárem až k  mostu Aioi. Tento třícestný most 
ve tvaru písmene T byl postaven v roce 1932 a je současně 
severním vstupem do Parku míru. Tento most je v jednom 
ohledu zcela výjimečným místem, neboť se stal z hlediska 
dobré identifikace pro posádku bombardéru Enola Gay 
hlavním zaměřovacím bodem určujícím místo svržení ato-
mové bomby, která však vlivem povětrnostních okolností 
vybuchla nepatrně jinde. Asi 160 metrů od epicentra výbuchu 

Hirošimský památník míru (vpravo) a most Aioi (vlevo) focený 
z Parku míru

Zahrada Šukkeien je krásnou oázou tradiční japonské este-
tiky

Zahrada Šukkeien nabízí mnohá romantická a fotogenická zákoutí

Pohled na vnější hradby Hirošimského hradu chráněné vodním 
příkopem
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a  zároveň v  těsné blízkosti mostu Aioi se nachází jediná 
budova, která odolala ničivým účinkům atomové bomby tak 
blízko epicentra. Jedná se o budovu pojmenovanou jako Ato-
mový dóm, nebo též jako Hirošimský památník míru, která 
byla projektována a v roce 1915 postavena českým archi-
tektem Janem Letzelem. Budova vydržela výbuch atomové 
bomby z několika důvodů, jednak díky její železobetonové 
konstrukci, ale také charakterem výbuchu bomby ve vysoké 
výšce nad zemí a tím i „milosrdnějším“ vlivem destruktivních 
účinků na budovu. Torzo budovy se stalo němou připomínkou 
této události a dodnes je budova zachována v podobě, která 
odpovídá stavu těsně po explozi. Památník míru je navíc od 
roku 1996 zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. 
Z mostu Aioi míří většina turistů do Parku míru (též Mírový 
park), který byl ustanoven jako pamětní park na vzpomínku 
všem obětem a  připomínající první město na světě, které 
utrpělo jaderný útok. Park byl vybudován na otevřeném 
prostranství vzniklém vlivem výbuchu. Události tohoto tra-
gického okamžiku jsou v parku symbolizovány a připomí-
nány díky mnohým památníkům, památkám a  muzeím. 
Mezi ty nejvíce známé patří například Mírový památník dětí, 
který zachycuje dívku s nataženýma rukama a nad ní letícím 

jeřábem, který v Japonsku symbolizuje štěstí a dlouhověkost. 
Pomník vyobrazuje skutečný příběh dívenky jménem Sadako 
Sasaki postižené následky výbuchu, která věřila v uzdravení, 
pokud se jí podaří vytvořit tisíc papírových jeřábů. Šťastný 
konec tento příběh sice nemá, ale zná ho celé Japonsko, a tak 
je pomník obklopen stále novými papírovými jeřáby, které si 
sem najdou cestu od školáků nejen ze všech koutů Japonska, 
ale i z celého světa. Dále v parku potkáme nápadný prohnutý 
betonový kenotaf, na kterém jsou uvedena jména všech zná-
mých obětí atomové bomby. Kenotaf tvoří pozadí Plamenu 
míru, který má být uhašen až v momentě, kdy se svět zbaví 
všech jaderných zbraní. Hlavní dominantou parku je však 
Hirošimské muzeum míru, které návštěvníkům nabízí snad 
emočně nejsilnější zážitek. Vedle necenzurovaných fotografi í 
zachycujících následky výbuchu je expozice muzea bohatá 
na artefakty zachráněné po výbuchu tak osobní, že z toho 
mnohdy běhá až mráz po zádech. Přestože je povoleno si 

Fotografi e pořízená v Hirošimském muzeu míru nepotřebuje 
další komentář

Fotografie pořízená v Hirošimském muzeu míru zachycuje 
jeden z mnoha artefaktů, které nabízejí v celku jasné svědectví 
rozsahu zkázy

v muzeu pořizovat vlastní fotografi e vystavených exponátů, 
panovala zde mezi návštěvníky natolik emotivní a smutná 
atmosféra, že jsem se rozhodl s  respektem k  dané situaci 
po několika málo pořízených snímcích již dále nefotogra-
fovat. Další část expozice muzea se věnuje atomové bombě 
samotné, problematice nukleárních zbraní a přesného popisu 
situace ze 6. srpna roku 1946 ve velmi názorném grafi ckém 
provedení. Návštěva tohoto muzea se pro mě stala zatím asi 
jedním z nejsilnějších zážitků v rámci cestování. 

Po návštěvě několika míst náročných na dojmy a pocity 
je také nutné si dopřát nějaký typický hirošimský gastrono-
mický zážitek. Japonsko jako takové je známé svými spe-
cifi ckými a jedinečnými pokrmy, nicméně ve všem tak pro 
nás japonsky exotickém mají jednotlivé lokality i své regi-
onální zvláštnosti. Jedním z naprosto typických jídel spo-
jených s Hirošimou je pokrm nazývaný okonomijaki. Tento 
pokrm je v různých variantách dostupný v celém Japonsku, 
nicméně jeho základ vychází ze dvou různých oblastí (Hiro-
šima a Kansai) lišící se základní recepturou. Okonomijaki je 
slaný palačinkový pokrm, ovšem skládající se z tolika růz-
ných vrstev, že by mu hamburger mohl závidět. Základem je 
těsto z pšeničné mouky, mezi které přijde zelí, maso, mořské 

Placka okonomijaki v detailu, pokrm obsahuje mnohé součásti, 
nicméně výsledná chuť je velmi zajímavá

Navrstvit konzistentně placku okonomijaki vyžaduje určitou 
zručnost a šikovnost

plody, různé omáčky, japonská majonéza a nakládaný zázvor. 
Hirošimský styl okonomijaki je charakteristický tenkou 
vrstvou těsta jako spodní základ, dále posypanou sušeným 
rybím práškem, na to je navršena bohatá vrstva zelí, smažené 
ryby v testíčku (tempura), jarní cibulka, fazolové klíčky, vep-
řové plátky, bohatá vrstva smažených nudlí jakisoba, vaječná 
placka, omáčka a to celé posypáno sušenou mořskou řasou. 
Samozřejmě takto vrstvená placka může mít různé obměny 
i v rámci hirošimských restaurací, mnohdy je však také brán 
ohled na přání zákazníků, kteří si mohou složení okonomijaki 
různě přizpůsobit své chuti. 

Pro návštěvu Hirošimy bych doporučoval si vyčlenit ale-
spoň celý jeden den, aby byl čas na vstřebání všech dojmů 
a pocitů z návštěvy památek vztahujících se k výbuchu ato-
mové bomby, stejně jako si vyčlenit prostor na návštěvu 
impozantního Hirošimského hradu a  velmi krásnou pro-
cházku zahradou Šukkeien, která podle mého názoru nejvíce 
vynikne na jaře a na podzim. Většina turistů si návštěvu Hiro-
šimy spojuje s cestou na nedaleký ostrov Mijadžima, který 
nabízí hned několik důvodů, proč ho navštívit. O tomto velmi 
zajímavém místě však v některém z mých dalších příspěvků 
o Japonsku. 

Všechny fotografi e uvedené v příspěvku pochází ze sou-
kromého archivu autora článku. �

Fotografi e pořízená v Hirošimském muzeu míru zachycuje vzhled města před výbuchem atomové bomby, vpravo na fotografi i je 
most Aioi a vlevo dřevěné domy v severní části dnešního Parku míru

Mírový památník dětí v Parku míru je jedním z nejsmutnějších 
připomínek tragédie obyvatelstva Hirošimy

V jediném pohledu jsou v Parku míru na fotografi i zachyceny 
kenotaf a Plamen míru, dále v pozadí přes řeku Hirošimský 
památník míru (Atomový dóm)
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Přejeme krásné Vánoce a do nového roku 2023 

přejeme hodně zdraví a pohody

Šťastné a mlsné 
vánoce s výrobky 
STEINEX

www.steinex.cz

Myšlenka unikátního technologického centra zaměře-
ného na vzdělávání v  oblasti potravinářství vznikla již 

kolem roku 2015. V  té době se tehdejší vedení fakulty roz-
hodlo, že by bylo vhodné doplnit potravinářské programy 
a  předměty o  praktickou stránku výuky a  zvýšit tak úroveň 
vzdělávacího procesu.

„Na Fakultě agrobiologie, potravinových a  přírodních 
zdrojů (FAPPZ) existují hlavní a  dále kontextové potravi-
nářské studijní programy. Hlavní myšlenkou projektu tak 
bylo pozvednout tyto programy na kvalitativně vyšší úroveň. 
Chceme, aby studenti, kteří projdou bakalářským nebo magi-
sterským programem, měli reálnou zkušenost s tím, jak potra-
vinářské provozy fungují. Firmy z tohoto segmentu naše plány 
kvitují, protože kvalifi kovaná pracovní síla na trhu chybí,“ 
říká k nápadu na vybudování centra jeho ředitel Ing. David 
Farský.

Univerzita následně podala projektovou žádost na zís-
kání prostředků z Evropské unie a v roce 2017 se podařilo pro-
jekt pod dotačním titulem Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání získat. Tím odstartovaly nezbytné aktivity 
spojené s přípravou projektu na zahájení výstavby. Investice 
do Výukového centra zpracování zemědělských produktů 
(VCZZP) činila téměř 450 milionů korun. Dvě třetiny fi nancí 
putovaly přímo do budovy centra, zbytek posloužil k poří-
zení potravinářských technologií. Samotná výstavba začala 
na začátku roku 2020 po vysoutěžení generálního dodava-
tele stavby a měla trvat přibližně dva roky. Na pozemcích 
byly ale během výstavby nalezeny archeologické pozůstatky, 
jejichž odkrývání pozastavilo stavební techniku na téměř tři 

měsíce. I přes práci archeologů a probíhající krizi spojenou 
s pandemií covid-19 se výstavbu podařilo úspěšně zrealizovat 
a oproti původnímu plánu se protáhla pouze o půl roku. 

Provoz pavilonu symbolicky zahájilo přestřižení pásky 
a slavnostní přípitek v úterý 28. června 2022. Na ofi ciální 
otevření pavilonu dorazil ministr zemědělství Ing. Zdeněk 
Nekula a prezidentka Potravinářské komory ČR Ing. Dana 
Večeřová. Přítomni byli samozřejmě také zástupci vedení uni-
verzity včetně rektora prof. Petra Skleničky, děkana FAPPZ 

Nové výukové centrum 
České zemědělské univerzity

Exkurze pořádané v rámci slavnostního otevření Potravinář-
ského pavilonu se účastnil i ministr Zdeněk Nekula
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prof. Josefa Soukupa a ředitele výukového centra Ing. Davida 
Farského. Nechyběli ani zástupci těch, kteří výukové centrum 
vytvořili od projektu do posledního detailu, a řada dalších 
významných hostů. Všichni si se zájmem prohlédli prostory 
centra a ocenili zejména jeho komplexnost a velkorysé řešení. 
Odpoledne se pro zájemce z  řad zaměstnanců univerzity 
konaly komentované prohlídky nově otevřených prostor.

„Potravinářský pavilon znamená zásadní vývojový skok, 
pokud jde o  kvalitu vzdělávání, kvalitu výzkumu a  inovace 
v  potravinářském segmentu jinak velmi pestrého portfolia 
oborů na České zemědělské univerzitě,“ řekl při ofi ciálním ote-
vření Výukového centra zpracování zemědělských produktů 
rektor ČZU prof. Petr Sklenička. 

Pavilon tvoří šest potravinářských provozů. Tři z nich, 
které jsou stěžejní, zahrnují zpracování masa, zpracování 
mléka a pekárnu s cukrárnou. Menší provozy jako minipi-
vovar, zpracování ovoce a zeleniny nebo lisování olejů a zpra-
cování léčivých rostlin budou v provozu spíše sezónně. Kromě 
zmiňovaných provozů nabízí pavilon také tři typy nadstav-
bových služeb. Najdeme v  něm vlastní senzorickou labo-
ratoř, výukový gastroprovoz i ordinaci výživového poradce. 
Technologické centrum tak má ukázat cestu od samotného 
prvopočátku, tedy zemědělství či chovu přes technologie 

zpracování produktů až po výsledný pokrm a jeho dopad na 
člověka. V praxi o tom svědčí i částečné zásobování výroby 
ovocem a zeleninou z univerzitních experimentálních praco-
višť. Zdrojem mléka pro mlékárenský provoz pak bude Školní 
zemědělský podnik v Lánech, který se pyšní kvalitními chovy 
holštýnského a jerseyského skotu. 

Příznivce pivovaru Suchdolský Jeník, který funguje 
na České zemědělské univerzitě pod patronátem Technické 
fakulty již od roku 2006, možná vybudování dalšího pivo-
varu překvapí. O konkurenci se ale nejedná. Minipivovar, 
který je součástí pavilonu, nabízí možnost experimentovat 
s chutí a kvalitou piva, na vaření větších objemů ale stavěný 
není. Vedení tak věří spíše ve spolupráci. A to ať už s Tech-
nickou fakultou, nebo i  jiným pivovarem, který by projevil 
zájem instalované pivovarnické zařízení využít k otestování 
nových receptur.

Na FAPPZ probíhá v současné době také prestižní pro-
jekt DRIFT-FOOD, schválený Evropskou komisí v  rámci 
programu Horizont 2020. Tým špičkových potravinářských 
vědců z celého světa, který je postupně doplňován o další 
zahraniční odborníky, bude v rámci tohoto projektu v násle-
dujících letech využívat nové technologické centrum pro 
výzkumy zaměřené na inovaci potravin. Na výukovém centru 

je unikátní také to, že plánovaná produkce má být kontinu-
ální a hlavní tři provozy budou aktivní každý týden od pon-
dělí do pátku. 

„Je velmi důležité, aby provoz fungoval na dennodenní 
bázi, a student tak v rámci svých praxí vstupoval do reálné 
potravinářské výroby. Technologické procesy, ve kterých fi gu-
ruje kvásek nebo zrání piva, navíc nemůžeme ukázat během 
jednoho dne,“ zdůrazňuje Farský.

Studenti se mohou s provozy seznamovat několika způ-
soby. Celý objekt je vybaven moderní audio a video technikou, 
dění z jednotlivých provozů je tak možné přenášet v přímém 
přenosu přímo do učeben. Dalším způsobem jsou speciální 
exkurzní lávky, ze kterých je vidět do tří hlavních provozů. 
Posledním a nejintenzivnějším způsobem, jak se student do 
provozu podívá, je právě v rámci praxí. Po průchodu stan-
dardní hygienickou smyčkou se studenti připojí ke zkušeným 
zaměstnancům jednotlivých úseků. Od nich se budou učit 
a současně jim pomáhat se zpracováním produktů. Délka 
praxí se liší v závislosti na studijním programu a první stu-
denti ji v potravinářském provozu absolvují již v průběhu 
tohoto semestru. Doplnit by je měly návštěvy některých 
velkoprovozů, ve kterých se výrobní procesy často odlišují 
vysokou mírou automatizace. 

O  tom, co v  pavilonu chtějí produkovat, mají podle 
ředitele jasnou představu: „Výslednou představu produkto-
vého portfolia jsme získali propojením řady odborných názorů. 
Nechali jsme si od externí agentury vyhotovit analýzu potra-
vinářského trhu, abychom věděli, jaké jsou současné trendy 
a ceny a kde se na trhu nacházejí kvalitní suroviny. Zpětnou 
vazbu nám poskytli také naši technologičtí partneři, jako je
LE & CO výroba uzenin a pro mléčné výrobky Hollandia či 
Madeta. Výrobkový mix jsme museli přizpůsobit nejen s ohledem 
na trh, ale také na edukativní rovinu našeho projektu.“

Produkty vyrobené v Potravinářském pavilonu mají už 
i svou značku. Etikety poctivých uzenin, jogurtů či sušeného 
ovoce bude zdobit krátké a výstižné „Um!“. Výrobky z masa 
a pečivo bude možné ještě letos zakoupit přímo v kamenné 
prodejně umístěné v suterénu pavilonu. Aktuální sortiment 
obsahuje celou řadu uzenin (salámy, šunka, klobásy, párky, 
tlačenka), slaného pečiva i sladkých koláčků s nejrůznějšími 
náplněmi a celou řadu dalších potravin. Pro zaměstnance 
a studenty je plánovaná distribuce přes interní e-shop.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 �

Slavnostní otevření konané 28. června 2022 zahájil rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička

Zájem veřejnosti o vědu je značný. Záběr z akce Noc vědcůLaboratorní zázemí univerzity skvěle svou hodnotou doplňuje 
provozy Potravinářského pavilonu Výroba klobás s vysokým podílem masa

Exkurze se konají i pro širokou veřejnost Výroba běžného pečiva. Housky se sádlem namísto běžně pou-
žívaného margarínu

Studenti na bakalářských praxích v masné výrobě
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Produktové portfolio –
Technologie potravin
Náš specializovaný potravinový tým je tu proto, aby vám pomohl 
najít ingredience pro dosažení té správné textury vašeho 
hotového výrobku. Jsme kreativní a nalézáme inteligentní řešení  
i pro náročnější projekty s více postupy, které je třeba vzít  
v úvahu.
 
Mnoho potravinových systémů má více fází, jako jsou emulze, 
disperze, pěny nebo kombinace výše uvedených. Tvorba 
vícefázového systému a jeho stabilizace je pro technologie 
potravin vážnou výzvou.

Běžně používané ingredience
 emulgátory
 zvlhčující přísady
 přípravky pro kynutí
 fosfáty
 škroby
 proteiny
 zahušťovadla a želírovací látky (hydrokoloidy)

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

s m u t n á  r u b r i k a

Všichni mlékaři přijali se smutkem v duši zprávu, že 31. říj-
na 2022 zemřel jejich souputník a velký kamarád Honza 

Sedlařík. Byl to nejen mlékař, ale velký hudebník, bavič a or-
ganizátor. Narodil se 19. 7. 1935 v Ostravici a dětství i mládí 
prožil v Morkovicích u Kroměříže na Hané. Když končil zá-
kladní školu a rozhodovalo se o jeho životní profesi, řekla mu 
maminka, kam bys šel? Půjdeš na mlékařskou školu do Kro-
měříže, blízko mléka nebudeš mít nikdy hlad. A tak se z něj 
stal mlékař. A  to celoživotní a  zanícený, s  vysokou dávkou 
profesní hrdosti. „Mlékař, kdo je víc?“ bylo jeho krédo. Jeden 
z nejvýznamnějších v naší republice. Životně byl spojen pře-
devším s  jihomoravskými mlékárnami LACRUM. Vystudo-
val dálkově i vysokou školu veterinární v Brně, obor hygie-
na potravin. Pracoval jako ředitel mlékáren ve Zdounkách, 
v  Novém Městě na Moravě, ve Velkém Meziříčí, ve Švábe-
nicích, dále pak jako obchodní náměstek a nakonec jako ge-
nerální ředitel státního podniku LACRUM Brno. Vynikají-
cí odborník, velká autorita, vždy spojen s praxí, vždy chodil 
mezi lidi, mezi zaměstnance, byl nesmírně oblíbený. Vyvinul 
a přivedl na svět a na trh Maršovský sýr, za který obdržel cenu 
„Czech Made“, podílel se významně na vytvoření populární 
zmrzliny Míša. 

V roce 1972 přesídlil do Nového Města na Moravě, kde 
žil pak trvale až do konce života. Zde byl velmi aktivní, vedl 
mlékárnu, byl tajemníkem národního výboru, byl mnoho 
let prezidentem závodu Zlatá lyže. Jeho velkým koníčkem 
a zájmem byla muzika. Mnoho v ní dokázal. Hrál na harmo-
niku, trubku a na bicí, v prvé řadě byl ale zpěvák se skvělým 
hlasem, 40 let zpíval ve dvojici se svou dcerou Janou Havlí-
kovou, s níž patřil mezi nejlepší dvojice v dechovce u nás, byl 
i vynikající konferenciér. Působil v řadě kapel: Posádková 
hudba v Kroměříži, Kubešova dechovka, Dechovka Antonína 
Votavy, Svratečanka, Ski klub, Lacrum klub, hu dební sku-
pina Honzy Sedlaříka a hlavně pak 35 let ve své vlastní kapele 
Veselá sedma, kterou sám založil. Věnoval se aktivně i sportu, 
výborně hrál zejména fotbal a hokej, hrál až do 40 let. A také 
byl nadšený divadelní ochotník.

Byl čtyřikrát ženatý. Poslední manželka je lékařka Dana, 
s níž oslavil nedávno stříbrnou svatbu. Dana se o něj v jeho 
vyšším věku vzorně starala. A hlavně v jeho posledních chví-
lích o něj pečovala i s velkou pomocí jeho dcer Jany a Radky. 
A co o něm nyní paní Dana říká? „Manžel byl v prvé řadě 
úžasný člověk. Otevřený, citlivý, nesmírně zábavný, stále usmě-
vavý, samá legrace, samý vtip, kam přišel, všude ho bylo plno, 
dokázal všechny rozveselit. Nesmírně obětavý, nesobecký, 
nekonfl iktní, vždy každému ochotný okamžitě pomoci, a to i na 
svůj vlastní úkor. Vynikající zpěvák, muzikant a konferenciér. 
Profesně vynikající a velmi uznávaný odborník – mlékař. Vždy 
se snažil stmelovat svou velmi rozvětvenou rodinu, snažil se 
všem v rodině pomáhat a tradiční rodinné srazy ‚Sedlaříků‘ 
byly oblíbené a i obdivované.“

Čest jeho památce!
 Ing. František Kruntorád, CSc.

Zemřel MVDr. Jan Sedlařík
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and continue increasing their prices. 
Also McDonald’s joined the trend.

Ing. IVAN JEMELKA

Gastronomy is losing more than half of their guests, 
people have less money so trying to save by not buying 

food, Prazdroj is trying to reassure 
the market, etc. 

73
Wandering through cheese making regions 

TRIP TO INDIA TO TASTE PANEER 
CHEESE AS WELL 

AS OTHER KINDS OF CHEESE 
AND TRADITIONAL INDIAN DAIRY PRODUCTS

Ing. JIŘÍ KOPÁČEK, CSc.,

Czech-Moravian Association of Dairy Industries 

Indian market of dairy products, classifi cation 
of traditional dairy products, average 

composition of Indian dairy products, etc. 

81
Following the border with Slovakia 

LADISLAV STEINHAUSER

Continuation of the serial On the bicycle through 
Moravia. This time, the trip is divided into three parts. 

89
Hiroshima – an unforgettable warning of the past 

Ing. JAROSLAV VALENTA,

Agricultural Trade Cooperative Zálší 

and Department of Livestock Production, 

Faculty of Agrobiology,

Food and Natural Resources, 

Czech University of Life Sciences in Prague

Reportage from the visit of Japan, specifi cally 
the city of Hiroshima, history and gastronomy.

95
 New educational centre 

of the Czech University of Life Sciences 
Czech University of Life Sciences in Prague

Ceremonial opening of the new educational centre
took place on June 28, 2022.

99
MVDr. Jan Sedlařík has passed away 

Ing. FRANTIŠEK KRUNTORÁD, CSc.

All dairy specialist received the sad news that 
their colleague and big friend passed away.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 678 Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 997 Kč
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