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V
ážení a milí čtenáři,
chuť jít vpřed a kvalitní produkt. To je to, oč v úspěš-
ném byznysu běží. Do popředí se dostávají technolo-

gie, které podnikatelům nabízejí nejenom prodejní kanál, 
ale zároveň efektivně budují image značky. V  tomto vydání 
se věnujeme stěžejnímu tématu pro horeca trh a tím jsou re-
zervační systémy, které už dávno nejsou výsadou jen velkých 
hotelů. Jejich instalace není nijak náročná, je však zapotřebí 
součinnosti daného podniku s dodavatelem. Hotel musí do-
dat texty a fota a díky tomu se celá řada provozovatelů už po-
souvá vpřed. Najednou totiž zjistí, že fotodokumentaci nema-
jí připravenou nebo že je potřeba na popisu hotelu a dílčích 
pokojů zapracovat. Dá se vlastně říci, že rezervační systémy 
pomáhají budovat firemní styl. 

Inovativní nejsou pouze chytré technologie, ale dá se hovo-
řit i o změnách ve spotřebním chování. Lidé se začínají více 
zajímat o ekologické dopady, řeší se zdroj a kvalita potravin 

a v neposlední řadě roste zájem o kvalitní relax a zážitky, které 
lze sdílet na sociálních sítích. Z toho všeho mohou hoteliéři 
a provozovatelé restaurací těžit.  Krásným případem reflexe 
na vývoj potřeb populace může být hotel The Hide Flims ve 
švýcarských Alpách, který mimo jiné nabízí wellness o rozlo-
ze 1 000 m2, jež je umístěno ve druhém podlaží a přímo na-
pojené na výtahy pro hosty. Je vybaveno finskou panorama-
tickou saunou s  výhledem na hory, sanáriem, whirlpoolem, 
ledovou jeskyní, zážitkovými sprchami imitujícími pralesní 
déšť a relaxačním areálem. 

Na čísle s  naší redakcí spolupracovalo mnoho odborníků 
a zástupců různých značek, za což jim jménem celé redakce 
děkuji. Podělili se s námi o novinky, které pro tento rok při-
pravují, a proto věřím, že články pro vás budou přínosné a po-
mohou vám posunout se vpřed.

Přeji vám příjemné počtení a úspěšnou sezonu!

SVĚT H&G – magazín pro podnikatele z oblasti pohostinství a hotelnictví. VYDAVATEL: 1. Press Real Group, spol. s r.o., vydavatel b2b & b2C titulů: svět h&G, svět horeCa, ModerNÍ 

JÍdelNa, svět obChodU, svět barMaNŮ, svět 55plus, iČo: 2845997, diČ: CZ2845997. ADRESA REDAKCE: těšnov 5, 110 00 Praha 1. SPOJENÍ: www.svethg.cz. ŠÉFREDAKTOR: Jaroslava Chudá,  
gsm: 776 591 940, e-mail: chuda@1prg.cz, REDAKCE: Jana sobotová, Kateřina hájková, František Vonderka, Šárka seibertová, Markéta Jindřichová, Jana halešová, Michael lapčík, Michaela Kadlecová, 

Veronika dufková, KOREKTURY: Kateřina hošková,  PRODEJ INZERCE: Martin Kolesár, gsm: 724 990 646,  e-mail: kolesar@1prg.cz,  PŘEDPLATNÉ: roční předplatné 8 vydání (4x magazín svět h&G 

+ 4x noviny svět horeCa): 660 Kč včetně dPh, bezplatná infolinka: 800 300 302, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz,  AUTORIZACE: MK Čr e 19468, issN: 2336-7784, povoleno Ministerstvem kultury Čr. 

redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Za věcnou správnost textů a obsah článků odpovídají autoři. texty označené zkratkou -Pr- jsou placenou inzercí, za text a obsah inzerátů odpovídají zadavatelé Čr. redakcí zveřejněné 
příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Publikování nebo šíření jakéhokoli materiálu z časopisu či týdenního zpravodajství bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu.

 iMPressUM 

 PartNeři redaKCe 

Nepřehlédněte! 
Wellness: spa a wellness zóny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
seriál: hotel the hide Flims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Technologie: rezervační systémy zefektivní práci a zvýší prodeje  . . . . . . .16
Téma: outdoorová dětská hřiště zažívají boom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
rozhovor: stavíme na poctivé a dobré české kuchyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
vybavení: srdce profesionální kuchyně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Food service: Kvalita mléčných výrobků se pozná podle chuti . . . . . . . . . . . 28
Food service: Kvalitní zmrzlinu nedělají pouze suroviny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
beverage: Pivní novinky a speciály   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
svěT barmanů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

cover story
hotel ve Flims je obklopen majestátními vrcholky švýcarských alp a tvoří integrální součást zbrusu nového komplexu 
stenna Centers, který nabízí jak elegantní místo pro alpské útočiště, tak ráj pro dobrodruhy. hosté zde naleznou nejen 
prvotřídní gastronomickou nabídku, ale také velkolepé spa světové úrovně, nezapomenutelné zážitky z lyžařských 
sportů všech úrovní a mnoho dalšího. Na své si přijdou všichni, kdo jsou závislí na adrenalinových aktivitách, stejně 
jako ti, kdo vyhledávají klid, chtějí si užít krásy velehor a navazovat kontakty s dalšími hosty. hotel nabízí kombinaci 
útulného prostředí a ducha doby pro krátkodobé pobyty i trávení delší dovolené.

JAROSLAVA CHUDá 
vydavatel

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Sledujte novinky, soutěže a akce!  @SvetGastroHotel

Fo
to

 N
a

 t
it

U
lN

Í s
t

r
a

N
ě

:  
t

h
e 

h
id

e
, F

li
M

s



4 news květen–červen 2019květen–červen 2019

Zelené a udržitelné prostory

s
polečnost UNILEVER ČR, 
spol. s  r. o., koncem března 
slavnostně otevřela nové kance-

láře za přítomnosti Hanneke Faber, 
evropské prezidentky společnosti 
Unilever. Nové sídlo českého zastou-
pení společnosti se nachází v budově 
unikátního kancelářského komplexu 
— Palmovka Open Park. Jedná se 
o architektonicky jedinečné prostory 
vybudované na brownfieldu, částeč-
ně na místě bývalé strojírny Horák 

a Hlava, jejíž výrobní hala je historic-
kou památkou. Při stavbě byly pou-
žity materiály s nízkým dopadem na 
životní prostředí a při provozu budo-
vy je kladen důraz na ekologii a ob-
novitelné zdroje. Díky tomu získala 
budova certifikát Breeam Excellent.

„Při návrhu prostor jsme dbali 
na požadavky našich zaměstnanců, 
design, který podtrhuje kreativní 
myšlení a spolupráci, a samozřejmě 
také na udržitelný provoz kancelá-

ří,“ uvádí Magdalena Leimerová, 
manažerka komunikace společnosti.

V  kancelářích jsou instalovány 
moderní ekologické systémy. Pro 
údržbu zelených ploch a splachování 
WC se využívá dešťová voda, zdroj 
tepla produkuje velmi nízké emise 
NOx, čerstvý vzduch v  prostorech 
udržuje systém přirozeného větrání. 
K dispozici je i kompost na organický 
odpad a další zařízení pro recyklaci.

Ozdobou kanceláří jsou zasedací 

místnosti, navržené ve stylu jednot-
livých značek společnosti Unilever. 
Při vstupu na recepci se nachází 
i obchod, kde se dá zakoupit vše od 
zmrzlin, čaje až po kosmetické pro-
dukty a  prostředky pro péči o  do-
mácnost. Pro vyřízení důležitých 
hovorů mohou zaměstnanci využít 
telefonní boxy. Zen zahrada, která 
se nachází přímo vedle kanceláří a je 
z ní nádherný výhled na město, slou-
ží k odpočinku a relaxaci.

Čokoládová dílna

Z
načka ORION začíná psát další kapitolu 
svého příběhu. Na pražském Jungmanno-
vě náměstí otevírá první ORION Ateliér – 

místo, kde si může návštěvník přijít vytvořit svou 
vlastní čokoládu. Historie ORIONU se začala 
psát před více než 120 lety. Není Čecha, který by 
značku neznal a neměl s ní spojené emoce z dět-
ství. Před dvěma lety se otevřely dveře dočasné 
čokoládové dílny v  partnerských kavárnách na 
několika místech v  České republice, ve kterých 
se testoval nový koncept expanze značky, jenž se 
ve výsledku velmi osvědčil. Nyní značka ORION 
otevírá místo pro všechny milovníky čokolády 
i kreativity. 

„Značka ORION vznikla v  Praze, kde se celé 
minulé století produkty s emblémem modré hvěz-
dy vyráběly. Dnes se produkuje v  továrně Zora 
v  Olomouci. Nicméně od dubna 2019 čerstvou 
čokoládou ORION opět voní i  pražský Můstek. 

Je to jen kousek od Národní třídy, kde se čokolá-
da ORION prodávala v době zakladatele značky, 
pana Maršnera,“ uvádí Lucie Klusáková, mana-
žerka projektu čokoládového ORION Ateliéru, 
a  dodává: „Nově otevřená prodejna a  výrobna 
čerstvých výrobků hrdě navazuje na naši historii 
a  původ značky ORION. Moderní interiér Ateli-
éru se pyšní prvky české kubistické architektury 
a nápaditý design čerpá inspiraci v  legendárních 
obalech prvorepublikového malíře, autora hvězdy 
loga ORION, pana Zdenka Rykra.“

V  ORION Ateliéru bude přední český čokola-
tiér a  cukrář Martin Pokorný připravovat základ 
pro jemnou tabulkovou čokoládu obsahující 68 % 
kakaa, díky kterému se bude na jazyku rozplývat 
intenzivní, ale vyvážená chuť. Čokoláda byla vy-
tvořena přesně na míru české chuťové preference.

„Čokoládu si návštěvník Ateliéru bude moct 
sám dochutit a  ozdobit libovolnými přírodními 

ingrediencemi, jako jsou vybrané druhy oříšků, 
kousky pražených kakaových bobů, brusinky 
či mrazem sušené maliny. Při každé návštěvě si 
bude moct vyzkoušet nové kombinace či zajíma-
vé sezónní ingredience. Dokonalý vzhled vlastní 
vyrobené čokolády pak dokreslí i  jeden z  luxus-
ních obalů s rukopisem Zdenka Rykra, které zde 
nabízíme. Dozdobit si vlastní tabulku můžou ná-
vštěvníci i  čerstvou květinou,“ uvádí Lucie Klu-
sáková.

Kromě tohoto jedinečného sladkého zážitku 
zde budou pod rukama mistra čokolády vznikat 
i další čerstvé čokoládové výrobky: luxusní pralin-
ky, hravá lízátka či plné kornouty lámané čokolá-
dy. Než se zákazníkovi tabulka vychladí a dárkově 
zabalí, může si dopřát horkou čokoládu z čerstvé-
ho napěněného mléka nebo šálek luxusní kávy 
Nespresso. Ochutnat může i  zákusky, jako jsou 
čokoládové muffiny či brownie. 
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r
akouská hotelová skupina 
Vienna House v dubnu kou-
pila 17 městských hotelů 

a dva projekty od rostocké skupi-
ny arcona. Arcona se do budoucna 
bude koncentrovat na rekreační 
hotelnictví. Kromě osmi úspěš-
ných arcona Living a  čtyř arcona 
Hotelů se transakce týká také pěti 
provozů Steigenberger franšízora 
Deutsche Hospitality i  dvou pro-
jektů v  Greifswaldu a  Mannhei-
mu. Smluvní strany dohodly držet 
kupní cenu v  tajnosti. „Městské 
hotely arcona se perfektně hodí do 
portfolia Vienna House. Sešli se 
dva partneři, kteří se koncentrují 
na pozici značky na trhu a hlavní 
obchodní činnost. Chtějí úspěšně 
růst, a navíc si také výborně rozu-
mí,“ vysvětluje Rupert Simoner, 
CEO Vienna House. Vienna Hou-
se převezme všechny zaměstnan-
ce městských hotelů od skupiny 
arcona. Hotely budou provozová-
ny v nájmu pod zastřešující znač-
kou Vienna House. Největší ra-
kouská hotelová síť v současnosti 
provozuje a rozvíjí více než 40 ho-
telů v Evropě, přičemž těžiště leží 

v městských hotelech pod značka-
mi Vienna House, Vienna House 
Easy a Vienna House R.evo. 

Alexander Winter, jednatel 
společnosti arcona, vidí budoucí 
trh naopak v  oboru rekreačního 
hotelnictví. V  portfoliu skupiny 
arcona proto zůstává šest hote-
lů v  úspěšných destinacích, jako 
jsou Sylt, Kitzbühel, Rujána, hotel 
Elephant ve Výmaru a  Romantik 
Hotel na hradě Wartburg v  Ei-
senachu. Důležitým tahounem 
budoucího růstu budou Barefoot 
Hotels, neboť arcona nedávno 
se zakladatelem Barefoot Tilem 
Schweigerem uzavřela dlouho-
dobou licenční smlouvu o  prosa-
zování tohoto konceptu po celém 
světě. „Se zbývajícím portfoliem 
hotelů a  konceptem Barefoot se 
nyní budeme plně koncentrovat 
na rostoucí trh rekreačního ho-
telnictví a budeme společně s na-
šimi zaměstnanci pokračovat do 
budoucnosti,“ říkají společníci 
arcona Alexander Winter a  prof. 
Stephan Gerhard. V příštích dese-
ti letech má být otevřeno celkem 
20 Barefoot hotelů. 

Vienna 
House kupuje 
17 městských 

hotelů
o

lomoucký Clarion Congre-
ss Hotel již počtvrté získal 
ocenění pro nejlepší Clarion 

Hotel ve střední Evropě. Na konfe-
renci Choice Convention Europe 
v Amsterdamu tak obhájil vítězství 
z let 2017, 2016 a 2015. Olomouc-
ký Clarion hotel patří do portfolia 
největší české hotelové skupiny CPI 
Hotels.

Hodnoticími kritérii soutěže 
o  nejlepší Clarion hotel byly pře-
devším kvalita nabízených služeb, 
hotelový design, dodržování stan-
dardů a  recenze hostů. „Získání 
tohoto ocenění, již počtvrté v řadě, 
je pro nás velkým úspěchem a  zá-
roveň motivací dále pokračovat ve 
zvyšování úrovně poskytovaných 
služeb, aby hosté odjížděli spoko-
jeni a rádi se vraceli,“ uvedl ředitel 
Clarion Congress Hotel Olomouc 
a  Comfort Hotel Olomouc Centre, 
Robin Hanák.

Úspěch je vzorem i  pro Comfort 
Hotel Olomouc Centre, který sku-
pina CPI Hotels převzala a  začala 

provozovat v  dubnu 2018. Od té 
doby investovala do zlepšení kvality 
služeb a  vybavení. Nově tak hotel 
hostům nabízí například kvalitnější 
audio-vizuální techniku v  konfe-
renčních sálech, širší nabídku kon-
ferenčního občerstvení nebo třeba 
více benefitů pro firmy, které mají 
s hotelem uzavřenou smlouvu o po-
skytnutí ubytování.

Clarion Congress Hotel Olomouc 
byl otevřen po rozsáhlé rekonstruk-
ci v  roce 2013 a  jako v  pořadí 9. 
Clarion se začlenil do mezinárodní 
sítě Choice Hotels International. 
Čtyřhvězdičkový hotel je součás-
tí administrativního centra CPI 
City Center Olomouc a s kapacitou 
125 pokojů a kongresovými prosto-
ry pro 1400 delegátů se řadí mezi 
největší kongresové hotely v  kraji. 
Projekt přestavby získal cenu po-
roty v  rámci soutěže Stavba roku 
2014. V  červnu 2017 byl hotel 
v  rámci klasifikace Hotelstars Uni-
on zařazen do kategorie čtyři hvěz-
dy Superior.

Olomoucký  
Clarion Congress 
Hotel opět boduje
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N
árůst celkového výstavu byl tažen pře-
devším zahraniční poptávkou, zvýšení 
domácí spotřeby pak ovlivnil rostoucí 
zájem o  balené pivo. Na obyvatele se 

v Česku v loňském roce vypilo průměrně 141 li-
trů, což je o tři litry více než v roce předchozím. 
Spotřeba na obyvatele se drží na podobné úrov-
ni již deset let. „Rostoucí zájem o  české pivo 
v zahraničí nás těší a stejně tak dobrý výsledek 
na domácím trhu. Naopak špatnou zprávou je 
pokračující přesun konzumace z hospod do do-
mácností. To neprospívá naší pivní kultuře, ani 
české ekonomice,“ říká František Šámal, před-
seda Českého svazu pivovarů a sladoven.

Místo výčepu nákupní vozík v supermarketu
Trend posilování baleného piva pokračoval 
i  v  roce 2018. Aktuálně činí poměr prodeje 
čepovaného piva (on-trade) vs. baleného (off-
-trade) 36:64. Čepované pivo si meziročně po-
horšilo o 2 %.

Z  hlediska pivních obalů si majoritní podíly 
40 %, resp. 34 % na celkovém výstavu udrželo 
pivo lahvové a sudové. Spotřeba piva v plechov-
kách vzrostla meziročně o pětinu a dosáhla 10% 
podílu na celkovém výstavu. Naopak spotřeba 
piva v PET lahvích loni poklesla o 4 %.

Češi i vloni upřednostnili jedenáctky 
a dvanáctky
Ležáky, tedy spodně kvašená piva se stupňovi-
tostí 11 % – 12 %, si v  loňském roce o dalších 
1,5 % vylepšily svou pozici na tuzemském trhu. 
Jejich podíl na celkové spotřebě nyní činí 50,3 
%, výčepní piva tvoří 45,2 %. Podílu ostatních 
piv, kam patří nealkoholická piva, pivní mixy 
a pivní speciály, náleží 4,5 % tuzemské spotřeby.

Právě nealkoholická piva zažila úspěšný rok 
2018 a pivovary jich uvařily o 7,3 % více, kon-
krétně 620 tisíc hektolitrů. Obdobný trend sle-
dujeme i u míchaných nápojů na bázi piva (tzv. 
pivních mixů), jejichž spotřeba rostla o 42,5 % 
na 429 tisíc hektolitrů.

Import piva ze zahraničí vzrostl meziročně 
téměř o pětinu (18,3 %) na 395 tisíc hektolitrů 
a činil necelá 2,5 % z celkové spotřeby v tuzem-
sku. Vévodí mu tradičně pivo z Polska následo-
vané pivem z Maďarska a Belgie. Mezi importé-
ry ze zemí mimo EU dominuje Mexiko.

Českým pivovarům se daří na exportních 
trzích
Export českého piva do zahraničí meziročně 
vzrostl o  11,8 %. Z  hlediska objemu mu jako 
každoročně dominoval vývoz do zemí EU s me-

ziročním nárůstem o 10 %. Skvělý výsledek loni 
zaznamenal i export mimo EU, který posílil do-
konce o 20 % a dosáhl tak téměř čtvrtiny celko-
vého vývozu. „Celkem jsme do zahraničí vloni 
vyvezli 5,2 milionu hektolitrů piva, což je his-
toricky první překonání pětimilionové hranice. 
Od roku 2010 vzrostl export českého piva o 43 
procent,“ komentuje rekordní vývozní statisti-
ku Martina Ferencová, výkonná ředitelka Čes-
kého svazu pivovarů a sladoven.

Za hranicemi byli našimi nejsilnějšími part-
nery i v loňském roce naši sousedé ze Slovenska 
a Německa, kam rostl export českého piva o 14 
%, resp. o 9 %. Do obou zemí jsme vyvezli více 
než jeden milion hektolitrů českého piva. Téměř 
60% nárůst zaznamenal export do Maďarska. 
Exportu mimo země EU vévodí Rusko, kam se 
vloni oproti roku 2017 vyvezl více než dvojná-
sobek (+ 54 %), konkrétně 375 tisíc hektolitrů.

Sladařství hlásí růst exportu i alarmující 
úbytek orné půdy
Úspěšný rok z pohledu vývozních statistik hlásí 
i české sladařství. To v roce 2018 vyprodukovalo 
547,5 tisíc tun sladu, podobně jako v roce před-
chozím. Do zahraničí se vyvezlo 248 tisíc tun, 
což odpovídá 45 % celkové produkce českého 
sladu. V  exportu došlo k  meziročnímu nárůstu 
o 4,8 %.

„Pod výsledky českého sladařství v roce 2018 
se podepsalo velmi teplé počasí, které přineslo 
nižší sklizeň sladovnických ječmenů, ale i vyšší 
poptávku po sladu. Kvalita ječmene byla pozna-
menána především vyšším obsahem bílkovin 
a  v  některých oblastech i  menším zrnem. Na 
druhou stranu jsme díky nižšímu srážkovému 
úhrnu zaznamenali menší výskyt plísní,“ uvádí 
Richard Paulů, člen předsednictva Českého sva-
zu pivovarů a  sladoven a  generální ředitel Sla-
dovny Soufflet. I vloni jsme byli podle Richarda 
Paulů svědky alarmujícího úbytku orné půdy. Ta 
zejména v důsledku zastavování území ztrácí za 
poslední čtvrtstoletí každoročně 10 tisíc hektarů.

Roli nejvýznamnějšího obchodního partnera 
tuzemských sladoven si udrželo Polsko, kam 
se vyvezlo přes 90 tisíc tun sladu. To odpovídá 
37  % celkového exportu. Polsko bylo následo-
váno Německem 

(13 %), Rakouskem (10 %) a  Japonskem 
(8  %). Výrazněji klesl vývoz sladu do Velké 
Británie a Maďarska, rostl naopak do zcela no-
vých destinací – Nigérie, Panamy a Kolumbie. 
Celkem se český slad vyvezl do 47 zemí. Česká 
republika je pátým největším výrobcem sladu 
v Evropské unii.

České pivovarství má za sebou úspěšný rok. Celkový výstav v roce 2018 vzrostl o 4,7 % 
a dosáhl rekordních 21,3 milionu hektolitrů. Za výsledkem stojí zejména posilující export, 

který se meziročně zvýšil o 11,8 %. Posílila i tuzemská spotřeba, konkrétně o 2,9 % na 
16,5 milionu hektolitrů. Čepovaného piva se ale v českých hospodách a restauracích vypilo 

zase o něco méně a jeho podíl na celkové konzumaci meziročně klesl o 2 % na 36 %.
TexT: ČESKý SVAZ PIVOVARů A SLADOVEN

Produkce piva vloni rostla
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V
 České republice můžete najít 
mnoho úžasných destinací 
cestovního ruchu, které doká-

žou chytnout za srdce, a proto agen-
tura CzechTourism vyhlašuje další 
ročník soutěže DestinaCZe. Soutěž 
podporuje domácí cestovní ruch 
a  regionální rozptyl turistů mimo 
klasické, vytížené cíle turismu.

„DestinaCZi pořádáme coby sou-
těž pro podporu domácího cestov-
ního ruchu, vítězové získávají naši 
mediální podporu, díky které mohou 
turisty pozvat na méně vytížená nebo 
úplně nová místa,“ doplňuje ředitel 
agentury CzechTourism Jan Herget.

CzechTourism spouští hlasová-
ní 7. ročníku soutěže DestinaCZe. 
Známí influenceři KubajSZ a  Free-
coolina provedou hlasující po devíti 
jedinečných destinacích, které mezi 
sebou soutěží ve třech kategoriích. 
„Videa jsou zpracována formou 
video blogu, který se snaží co nej-
věrohodněji přiblížit především au-
tenticitu místa a  nalákat tak turisty 
k  následné návštěvě,“ dodává k  vi-
deopozvánkám na DestinaCZi ředi-
telka marketingu pořádající agentu-
ry CzechTourism Andrea Jirglová.

První kategorie s  názvem Trendy 
a  novinky zve do nově otevřených 

turistických atrakcí, které započa-
ly svůj provoz od konce minulého 
ročníku soutěže. Pro rodiče s dětmi 
je určena druhá kategorie – Kudy 
z  nudy, ve které soupeří turistické 
atraktivity určené pro celou rodinu. 
Pro vyznavače aktivního odpočinku 
je připravena třetí kategorie, Česko 
jede, ve které se představují desti-
nace aktivního turismu. Tedy místa 
pro dovolenou na kolech, bruslích 
atd. 

Mezi finálové uchazeče letošního 
ročníku, pro něž je možné hlasovat, 
se dostalo mimo jiné největší 3D ste-
reoskopické planetárium ve střední 

Evropě (Brno), safari pivovar spo-
jený s programem pro záchranu no-
sorožců (Dvůr Králové nad Labem) 
i  trailová střediska na Klínovci či 
v Moravském krasu.

Loňským absolutním vítězem 
soutěže se stala Stezka korunami 
stromů – Krkonoše, která byla no-
minována v  kategorii Trendy a  no-
vinky a získala celkem 5 078 hlasů. 
Celkem bylo v loňském ročníku sou-
těže rozdáno více než 40 000 hlasů.

V  soutěži je možné hlasovat do 
2. června 2019 na webové stránce: 
www.visitczechrepublic.com/Desti-
naCZe.

Vyberte nejlepší českou DestinaCZi

i
nvestiční skupina CIMEX, vlast-
ník hotelové sítě OREA Hotels & 
Resorts, koupila do svého portfolia 

dva zavedené hotely v  Mariánských 
Lázních. Čtrnáctým a  patnáctým 
hotelem v  síti se tak od letošního 
května stanou čtyřhvězdičkové hote-
ly Cristal Palace a San Remo.

Akvizicí OREA Hotels & Resorts 
ke svým stávajícím třem hotelům 
v Mariánských Lázních – OREA Spa 
Hotel Palace Zvon, OREA Spa Ho-
tel Bohemia a OREA Hotel Anglický 
Dvůr v  součtu s  celkovou kapacitou 

214 pokojů přidává dalších 130 poko-
jů hotelů Cristal Palace a San Remo.

„Důležitou součástí akvizice je zís-
kání dostatečné kapacity přírodních 
zdrojů minerálních vod. Prameny Ed-
ward VII. a Augustin jsou k dispozici 
hostům přímo v obou hotelech a po-
sílí naše další obchodní aktivity a cel-
kovou pozici v Mariánských Lázních. 
V přípravě máme velké developerské 
projekty na Hlavní třídě i v Ruské uli-
ci. Moderní wellness lázeňský hotelo-
vý komplex Broadway se 166 pokoji 
bychom měli začít stavět již koncem 

letošního roku,“ uvádí Miroslav 
Kosnar, ředitel CIMEX Group.

Větší Cristal Palace v samém srdci 
Mariánských Lázní kromě standard-
ních hotelových a  wellness služeb 
poskytuje také léčebné pobyty a pro-

cedury, zatímco Hotel San Remo 
nabízí spíše komornější prostředí 
s rodinnou atmosférou.

„OREA má za sebou úspěšné 
investiční období, a  to jak formou 
rozsáhlých rekonstrukcí interiérů, 
tak v  rovině moderních technologií 
a zkvalitňování personálního zázemí 
a v dalších dvou letech ještě výrazně 
změní svoji tvář. Následujícím logic-
kým krokem rozvíjení inovovaného 
konceptu jsou tak další akvizice,“ 
dodává Gorjan Lazarov, ředitel 
OREA Hotels & Resorts.

K
ongresové centrum Praha 
se může pochlubit obhá-
jením titulu uznávaného 

ocenění Czech Business Super-
brands 2019, které se uděluje po-
dle předem daných atributů, jako 
jsou známost a budování značky, 
inovace a prestiž. Opětovné udě-
lení titulu je pro Kongresové cen-
trum Praha výrazem podpory na 
cestě za pokračujícím rozvojem 
společnosti.

Superbrands je nejuznávaněj-
ší nezávislou globální autoritou 
v  oblasti hodnocení a  oceňování 
obchodních značek. Titul Super-
brands získávají značky s vynika-

jící pověstí, se kterými si napří-
klad zákazníci spojují významné 
hodnoty či k  nim mají osobní 
vztah. Ocenění uděluje nezávislá 
komise expertů Brand Council, 
která je složená z  profesionálů 
z  oblasti byznysu, komunikace, 
marketingu, médií a marketingo-
vého výzkumu. 

Ocenění Superbrands 2019 je 
tak pro Kongresové centrum Pra-
ha prestižním uznáním vynikají-
cího postavení značky na lokál-
ním trhu a  podpory dlouhodobé 
vize patřit mezi TOP 10 kongre-
sových zařízení v  rámci Evropy 
a TOP 1 v České republice.

P
ři příležitosti 95. výročí od za-
ložení společnosti i  zahájení 
pravidelného provozu České 

aerolinie připravily pro své fanouš-
ky a  klienty sérii zážitkových letů 
kolem Prahy.

„Při příležitosti 95. výročí chce-
me nejen symbolicky navázat na 
historické události z  podzimu 
1923, ale nabídnout našim fanouš-
kům a klientům mnohem více. Pro-
to jsme pro ně připravili sérii zážit-
kových letů kolem Prahy v  nízké 
letové hladině,“ uvedl Ján Tóth, ře-
ditel Českých aerolinií pro obchod, 
a  dodal: „Poletíme okruh kolem 
Prahy a  hradů Křivoklát, Točník, 
Karlštejn či Český Šternberk, zám-
ků Zbiroh, Konopiště nebo Kos-
telec nad Černými Lesy, Slapské 
přehrady, vodní nádrže Klíčava, 

klášteru Sázava a hvězdárny Ond-
řejov a dalších známých míst.“

Zážitkové lety mají symbolické 
číslo OK 95, protože ČSA bude 
letos 95. Odlety jsou plánovány 
na soboty 19. 5. a  2. 6. 2018 ve 
14:00 z Terminálu 2 Letiště Václa-
va Havla Praha. ČSA na ně nasadí 
turbovrtulová letadla ATR 42 s ka-
pacitou 46 míst nebo ATR 72 s ka-
pacitou 68 míst. Let potrvá zhru-
ba 30 – 40 minut. „Všechny naše 
zážitkové lety budou pod velením 
našich nejzkušenějších kapitánů 
vedeny v letové hladině zhruba 800 
metrů nad okolním terénem, což 
je současně nejnižší letová hladina 
pro běžný obchodní let dopravního 
letounu s  cestujícími na palubě,“ 
uvedl Richard Biras, ředitel Leto-
vého provozu Českých aerolinií.

Cimex rozšířila portfolio o dva hotely 
v Mariánských Lázních

Kongresové centrum Praha 
obhájilo titul Superbrands

České aerolinie slaví 95. výročí
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Prostor, kde se zastavil čas a vy se můžete nerušeně věnovat sami sobě – své duši 
a svému tělu. takto provozovatelé hotelů klientům často představují své wellness a spa 

zóny, v nichž se hostům nabízí možnost osvěžit se a uvolnit. tento příjemný benefit zatím 
není v českých hotelech úplnou samozřejmostí, ale pozvolna se stává jedním z kritérií, 
jež rozhodují o tom, jaký hotel si domácí či zahraniční klient vybere ke svému pobytu.  

TexT: VERONIKA DUFKOVá

Wellness a spa zóny

Pohádková místa, 
do nichž starosti 

nemají přístup
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U
volnit či posílit tělo a  zapomenout 
na všední starosti. To jsou přání, jež 
v  dnešní uspěchané době a  životě 
plném stresu nabývají stále většího 

významu. Proto se relaxační zóny stávají stan-
dardním požadavkem hostů, kteří se ubyto-
vávají v  našich hotelech. Jejich důležitost roz-
hodně nepodceňuje Tomáš Trč, marketingový 
manažer Corinthia Hotel Prague, který říká: 
„Vstup do spa je brán jako hodnotný a  žádaný 
benefit našeho hotelu. Zcela zdarma jej nabízí-
me k pokojům vyšších standardů. Jak naše bu-
siness klientela, tak i turisté tohoto relaxačního 
prostředí rádi využívají ve své volné chvíli.“ 
V  prostorách hotelu Corinthia se nalézá zóna 
Apollo Day Spa, jež je vybavena parními míst-
nostmi, saunou, soláriem, masážními přístroji 
a  také krásným bazénem v  26. patře budovy 
s výhledem na staré město. 

Široké využití relaxačních zón
Možnost protáhnout si tělo a zbavit ho tak úna-
vy či napětí. Zalenošit si anebo přijít na jiné, 
pozitivnější myšlenky. Osvěžit pleť a získat tak 
zpět ztracené sebevědomí. Škála uplatnění, jež 
nabízejí wellness a  spa zóny, je velmi pestrá 
a  různorodá. Sauny, bazény či masážní lehát-
ka mohou být využívány k  léčebným, relaxač-
ním i estetickým a kosmetickým účelům. Tyto 
různorodé požadavky se snaží naplnit čeští 
výrobci a  dodavatelé wellness a  spa vybavení, 
mezi něž patří kupříkladu BTL zdravotnická 

technika, DN FORMED Brno, CARETTA SPA 
CZ nebo WELLNESS VISION. Jejich produk-
tové portfolio je bohaté, a proto dokážou vyjít 
vstříc a  naplnit různá očekávání a  nároky kli-
entů, které se v posledních letech nepochybně 
stupňují.

Co si žádají provozovatelé a klienti českých 
wellness zón?
Podle Roberta Krále, výrobního ředitele CARE-
TTA SPA CZ, prošlo v  posledním období celé 
odvětví rychlým vývojem, na který firma rea-
govala vylučováním méně kvalitních materiálů 
a technologií a intenzivním hledáním toho nej-
lepšího, co lze zákazníkům nabídnout. Postup-
ně svoji nabídku vířivek a spa rozšířila o finské 
sauny, infrasauny, parní lázně, kneippovy láz-
ně, prefabrikáty pro výrobu wellness, ochlazo-
vací systémy k saunám apod. 

Společnost WELLNESS VISION zase nabízí 
vybavení, díky kterému klient zapomene na sta-
rosti všedního dne. Tedy především sauny, in-
frasauny, vířivky, turecké parní lázně, ochlazo-
vací a  atraktivní sprchy, klasické i  ochlazovací 
bazény atd. DN FORMED Brno se oproti tomu 
specializuje na prodej přístrojového vybavení 
chladové terapie, celotělové a  lokální kryotera-
pie a kryokomor či speciálních van pro netradič-
ní terapie. A BTL zdravotnická technika dodává 
svým klientům vodoléčebné vany, přístroje pro 
fyzikální terapii, lehátka či vybavení pro estetic-
kou medicínu.

Aktuální trendy ve spa a wellness
Podle průzkumu realizovaného společností DN 
FORMED Brno současný klient vyhledává lé-
čebné účinky technologií spojených s přírodou. 
Kupříkladu bolest způsobenou vyčerpáním 
po sportovním výkonu nemusí klient tlumit 
analgetiky, ale kryostimulací chladem. Cestou 
biologické obnovy organismu bolest ustupuje. 
Dalším benefitem této terapie je přirozeně pro-
dukovaný hormon endorfin.

Myšlenka propojení wellness center s  příro-
dou se zamlouvá také společnosti CARETTA 
SPA CZ, která uvedla na trh řadu wellness pre-
fabrikovaných zahradních modulů – CARETTA 
SPA PLATFORMA. Tyto produkty jsou k  zá-
kazníkovi na zahradu přiváženy již kompletně 
vybavené – např. saunou, sprchou, odpočívár-
nou a vířivkou. 

Podle Jana Domabyla ze společnosti BTL 
zdravotnická technika je v současné době v Čes-
ké republice cítit nedostatek kvalifikované pra-
covní síly. Z  tohoto důvodu se hlavní vývojové 
centrum firmy zaměřuje mj. na bezobslužné 
nebo robotické technologie a na trh pravidelně 
přináší zajímavé novinky. Firma dodává kupří-
kladu suché masážní vany, jež si získávají stále 
větší oblibu a  mají obdobné relaxační účinky 
jako masáž prováděná masérem. 

Vedení WELLNESS VISION zase vnímá 
určitou otevřenost českého zákazníka vůči za-
jímavým novinkám a podnětům. Proto společ-
nost přichází s  nabídkou sněžných a  ledových 

iNZerCe
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jeskyní a nejnověji také sněhopádů, které i v létě 
zajistí efekt sněžení a dokonalé ochlazení např. 
po saunování.

Provozovatel i klient spa zóny požadují 
kvalitu
Podle Tomáše Trče z  Corinthia Hotel Prague 
dosahuje návštěvnost Apollo Day Spa kolem 
70 000 hostů ročně. Pro vedení hotelu je tedy 
velice důležité, aby se každý z návštěvníků cítil 
dobře a spa splnilo jeho očekávání – jak z pohle-
du služeb, tak i vybavení. „Kvůli tomu sleduje-
me nové trendy i potřeby zákazníků a snažíme 
se je reflektovat. Upravujeme nabídku a řešíme 
další vývoj. Není to jednoduché, protože kaž-
dý má trochu odlišná očekávání a  potřeby, ale 
můžeme říci, že se nám to vcelku daří, o čemž 
vypovídají pozitivní recenze, které dostáváme,“ 
říká Tomáš Trč.

Podle Zdeňka Semelky, obchodního ředitele 
WELLNESS VISION, se český zákazník snaží 
získat co nejkvalitnější provedení a  špičkovou 
technologii. „My to rádi nabídneme, a pokud je 
klient ochoten zaplatit – protože kvalita prostě 
něco stojí –, jsou obě strany spokojené,“ říká.

Podle Pavla Šrédla, produktového specialisty 
společnosti DN FORMED Brno, je třeba při-
jmout fakt, že „pokrok nezastavíš“ a  firma se 
nemůže omezovat hranicemi tradiční medicíny 
a standardních wellness procedur: „Přijít s no-
vinkou a tím se odlišit od konkurence vyžaduje 
cestování a  mapování trendů minimálně v  ev-
ropském měřítku. Specializované veletrhy za-
měřené na prezentaci inovativních technologií 
nestačí. Klient, provozovatel i dodavatel hledají 
novinky v oboru i mimo oblast wellness.“

CARETTA SPA CZ přináší pravidelně na trh 
novinky, jejichž vývoj podléhá náročné proce-
duře, která zajišťuje kvalitu dodávaných výrob-
ků. „Každý prototyp nejprve zkoušíme ergono-
micky – obvykle vyrobíme polystyrénový model 

novinky, který vyzkoušíme v různých polohách. 
Je pro nás velmi důležité, aby vše, co vyrábíme, 
bylo pohodlné a bezpečné pro všechny katego-
rie uživatelů,“ vysvětluje Robert Král.

Design welness a spa zařízení si žádá origi-
nalitu
Podle Pavla Šrédla z DN FORMED Brno posu-
zuje klient pěkné a  stylové zařízení jako bene-
fit.  Samotné vybavení nevnímá odděleně, ale 
rozhoduje se komplexně. Důležité je pro něj 
prostředí, personál a všechny související služby, 
které poskytovatel wellness nabízí.

Pěkný design patří také mezi výhody přístrojů 
BTL. „V posledních letech získaly naše přístroje 
několik ocenění v oblasti designu. Naší priori-
tou je ale především jednoduché ovládání a kva-
litní komponenty, aby přístroje obstály i ve vel-
mi náročných provozech,“ říká Jan Domabyl.

Daniela Frajtová, jednatelka společnosti 
FRAJT, která do wellness a  spa center dodá-
vá kupříkladu šatní skříňky či lavičky, k  tomu 
říká: „Vidíme velký rozdíl u  wellness zařízení 
na městských sportovištích, v soukromém sek-
toru a  hotelech. Posledně zmiňované vedou 
trend originality a estetické stránky. Originální 
grafický tisk na skleněné zástěny, skleněné ob-
razy a také šatní skříňky se skleněnými dveřmi 
a keramickým potiskem originálních motivů se 
nejvíce uplatňují právě v hotelových wellness.“ 
Nicméně estetická stránka se u  produktů této 
firmy snoubí s kvalitou. Ve výrobě jsou používá-
ny materiály, které vyhovují vlhkým a mokrým 
provozům s velkým pohybem osob a u nichž lze 
poskytnout záruku na životnost až 10 let.

Bez ručníků, osušek a županů se wellness 
a spa centra neobejdou 
Kvalita je neméně důležitým kritériem také 
u  textilních výrobků, které putují do wellness 
a spa center. Mezi ně patří ručníky, osušky a žu-
pany, ale také bederní roušky, prostěradla, tur-
bany anebo čelenky. Podle Viktora Nováka z fir-
my VEBA si společnost zakládá na prémiové 
kvalitě a pro výrobu používá prvotřídní česané 
bavlněné příze, vyspělou techniku a  kvalifiko-
vané týmy. Výsledkem jsou produkty, u nichž je 
kromě výborného vzhledu zaručena i nenároč-
ná údržba a dlouhá životnost. 

Viktor Novák uvádí konkrétní příklady z vý-
roby: „Do  řady wellness patří výrobková linie 
WA-TER, která kombinuje vlastnosti froté 
a vafle: na jedné straně má klasickou strukturu 
savých smyček, na straně druhé vafle, jejichž 
struktura poskytuje příjemné masážní účinky. 
Kromě toho jsme pro výrobky wellness vyvinu-
li i  nový materiál PROWELL ze směsi bavlny 
a  polyesteru. Získali jsme tím exkluzivní linii 
funkčního froté, které přináší tzv. ,Dry in Wet‘ 
efekt – odvádí vlhkost, ale zároveň zachovává 
pocit tepla a sucha. Dalšími přednostmi tohoto 
materiálu je i rychlé schnutí a malá objemnost.“ 
Díky svému materiálovému složení a  výrobní 
technologii jsou produkty kvalitní i  z  pohledu 
jejich životnosti, protože si své vlastnosti zacho-
vávají i v náročných podmínkách průmyslových 
prádelen. A samozřejmostí je i  jejich zdravotní 
nezávadnost doložená certifikátem OEKO TEX 
v nejvyšší třídě, tedy pro děti do tří let.

Budoucnost ve znamení stupňujících se 
nároků
Podle Roberta Krále z CARETTA SPA CZ jsou 
technologie wellness center již hodně sofisti-
kované, poměrně drahé a  vyžadují pravidelný 
servis. „Z naší dosavadní praxe víme, že pro rea-
lizaci zajímavého, kvalitního a atraktivního well-
ness centra je nepostradatelný dobrý projekční 
tým, spolehlivý dodavatel a  dostatek financí. 
Wellness centra jsou investicí, která se vrátí 
pouze v případě, že je vše pečlivě a funkčně navr-
ženo a zároveň je budoucí provozovatel ochoten 
nabízet hostům ten nejlepší servis,“ vysvětluje.

Pavel Šrédl z DN FORMED Brno je přesvěd-
čen o  tom, že technologický vývoj je nezadrži-
telný. „Myslím, že provozovatelé wellnes a spa 
musí být odvážnější a požadovat více novinek. 
Konkurence v tomto sektoru je již velká a hledat 
odlišení je tou pravou cestou k  úspěchu,“ říká 
na závěr.

samotné vybavení 
nevnímá klient 

odděleně, ale rozhoduje 
se komplexně. důležité 

je pro něj prostředí, 
personál a všechny 

související služby, které 
wellness nabízí.
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a
by požitek z  radovánek 
ve vodních zařízeních nic 
nezkazilo, je třeba bazé-
nu věnovat odpovídající 

péči. A  to ať už jsou soukromá 
nebo veřejná. U  těch veřejných 
nutnost péče navíc jednoznačně 
vyplývá z legislativy. Je definována 
zákonem 258/200 Sb. o  ochraně 
veřejného zdraví a s ním souvisejí-
cími vyhláškami a jejich novelami 
v platném znění. K nim patří např. 

vyhláška 238/2011 Sb., která 
stanoví hygienické požadavky na 
koupaliště a sauny, nebo vyhláška 
135/204 Sb., obsahující požadav-
ky na jakost vody z  povrchového 
nebo podzemního zdroje pro ve-
řejná koupaliště.

Filtrace i chemie
 Na čistou a průzračnou vodu mají 
vliv dva důležité faktory. Za prvé 
je to kvalita a  četnost filtrování, 

za druhé správné ošetření vody. 
Základem čištění každého bazénu 
je filtrační systém. Nejvhodnější 
je pískový, který kromě kvalitní 
filtrace nabízí i možnost připojení 
solárních ohřevů, nebo – a  co je 
důležité – ručních a poloautoma-
tických vysavačů. Zařízení pracu-
je na přírodním principu filtrování 
vody přes křemičitý písek, který 
efektivně zachytává nečistoty. Pís-
ková filtrace tak nejen zajistí čis-

tou vodu, ale zároveň představuje 
komfortní řešení s  minimálními 
nároky na údržbu.

Dále je potřeba pravidelně sle-
dovat pH vody. Pro správné fungo-
vání bazénových přípravků a  ne-
závadnost vody se musí hodnota 
pH pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,6. 
Vyšší hodnota pH může způso-
bit snížení účinnosti bazénových 
přípravků a  podráždění pokožky 
a  očí. Při nižších hodnotách pH 

i když dnes roční období už dávno není limitujícím faktorem, teprve nyní s příchodem teplejších 
dnů nastává ta pravá hlavní sezóna vodních radovánek. otevírají se i zařízení, která byla během 
chladnějších měsíců uzavřena. Pohoda a radost u bazénů nebo vířivek se rychle může změnit 
ve starost. Nejsou to vždy jen viditelná znečištění, jako třeba listí či padající hmyz, která mohou 

vodu na koupání znehodnotit. ty lze z vody snadno a rychle odstranit pomocí síťky, filtrace 
nebo použitím vodního vysavače. Podstatně nebezpečnější je organické znečištění vody 

bakteriemi, řasami, plísněmi, kvasinkami a houbami. Každý koupající i po důkladném osprchování 
přináší do bazénu zbytky potu, tuk z pokožky, vlasy a podobně, které jsou živnou půdou pro 
vznik a množení zdraví škodlivých organismů. Není tedy pravdou, kterou lze občas slyšet od 
pochybných obchodníků, že s bazénem není žádná práce. o vodu je třeba se patřičně starat. 
aby po celou koupací sezónu byla v bazénu křišťálově čistá voda, je důležité bazén pravidelně 

kontrolovat, udržovat správnou hodnotu ph, tvrdost vody, hodnotu chloru a alkalitu. 
TexT: FRANTIŠEK VONDERKA

Kvalitní voda 
vyžaduje péči
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zase může dojít ke korozi kovových 
částí bazénů, vyblednutí barev 
a k podráždění pokožky a očí. Po-
kud se pH pohybuje mimo doporu-
čené hodnoty, je na trhu řada pří-
pravků na jejich zvýšení či snížení.

Nutné je rovněž pravidelně sle-
dovat koncentraci chloru ve vodě. 
Chlor má dezinfekční účinky a  je 
vhodné jeho koncentraci udržo-
vat na hodnotě 0,6 mg/l. V  této 

hodnotě je účinný, a  přesto není 
pro lidský organismus nijak dráž-
divý.  Použít lze chlornan sodný 
nebo tzv. chlor stabilizovaný. Ten 
má proti technickému chlorna-
nu sodnému několik zásadních 
výhod a  kvalitativních rozdílů. 
Stabilizace zaručuje vyšší stálost 
produktu. Chlornan sodný se při-
rozeně rozkládá, čímž se snižuje 
obsah aktivního chloru, což má za 

následek vyšší dávkovaný objem 
dezinfekčního činidla. Proto po-
užitím stabilizovaného produktu, 
jakým je např. PROXIM Chlor 
stabilizovaný, snižujete frekvenci 
výměny kanystrů s  dávkovanou 
chemií. Pro výrobu je používán 
pouze chlornan sodný s  atestem 
na úpravu pitné vody a  vysoká 
čistota surovin s nízkým obsahem 
nerozpuštěných látek a  železa ve 

výrobku PROXIM Chlor stabilizo-
vaný je i  zárukou nižšího opotře-
bení dávkovacího zařízení a  jeho 
příslušenství a  minimalizuje se 
riziko ucpání hadiček a čerpadel.   

Pokud se vám tolik chemie ne-
zamlouvá, existují zařízení, díky 
kterým lze snížit potřebu aplikace 
chemických přípravků. Jednak to 
je zařízení zvané UV lampa a dále 
i chlorinátor, též známý jako soli-

zastřešení bazénu prodlouží výrazně koupací sezónu, umožňuje 
koupání i za špatného počasí, vlivem sluneční energie a skleníkového 

efektu se v bazénu rychleji ohřeje voda a zvýší se její teplota oproti 
bazénu bez zastřešení a v neposlední řadě vodní nádrž chrání před 

nečistotami a šetří náklady i čas na údržbu vody.
Zdeněk Kohák,  

marketingový ředitel 
společnosti Alukov, a. s.
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vsázíme na materiály s vysokou životností

Už dnes je na trhu řada různých typů zastřešení (ať už 
bazénů či vířivek), která se také vyrábějí z různých materiálů. 

Jaký materiál z hlediska bezpečnosti, ale i údržby, byste 
doporučoval provozovatelům veřejných zařízení?

„Jako nejvhodnější řešení vycházejí materiály s vysokou životností a ty, 
které jsou bezpečné. Jako výplně používáme vysoce kvalitní polykarbonát. 

samotná konstrukce zastřešení je z poctivých hliníkových profilů 
a pojezdové mechaniky jsou řešeny nerezovými součástkami, odolnými 
oproti běžným bazénovým přísadám. Celkovou životnost zastřešení lze 

zvýšit nanesením moderních nanotechnologických ochranných laků 
a pravidelnou údržbou. Zazimování, odzimování, ale i údržbu bazénu a jeho 

zastřešení lze dnes už svěřit i profesionální firmě,“ doporučuje Zdeněk Kohák.

Č
eskou firmou, která se zabývá bazénovou 
chemií, je společnost Proxim. Kromě vý-
robní činnosti spravuje poradenský portál 

Péče o vodu. Jednateli společnosti Ing. Janu Krou-
povi, Ph.D. jsme proto položili několik otázek.

S jakými problémy, pokud jde o úpravu 
vody, se na vás nejčastěji obracejí provozo-
vatelé veřejných bazénů nebo vířivek?
Provozovatelé se na nás obracejí nejčastěji ve 
chvíli, kdy mají problém s hygienickými limity 
pro kvalitu vody ve veřejných bazénech. Proble-
matickým parametrem je zejména vázaný chlor, 
často se tyto provozy potýkají s  výskytem řas 
nebo zákalem vody.

Co by tito provozovatelé neměli v žádném 
případě v péči o bazény podcenit?
Domnívám se, že často se údržba podceňuje 
hlavně kvůli tlaku na co nejnižší provozní nákla-
dy. Tito provozovatelé se mnohdy snaží ušetřit 
za každou cenu, nakupují méně kvalitní chemii, 
která svými parametry nesplňuje to, co by chemie 
pro úpravu vody v bazénech splňovat měla. Šetří 
se i  tím, že se voda méně obměňuje, tím může 
vzniknout problém právě s  vázaným chlorem. 
Pokud voda není správně ošetřena, návštěvník 
to pozná už jen podle nepříjemného chlorového 
zápachu nebo zákalu vody a nebude se rád v ta-
kovém bazénu koupat. Tím klesne návštěvnost 

a vznikne vyšší tlak na úspory v provozní oblasti. 
Proto si myslím, že zárukou úspěchu a spokoje-
nosti nejen návštěvníků, ale i  provozovatelů je 
používat správnou chemii v doporučeném dáv-
kování, řídit se hygienickými předpisy a  třeba 
i zaplatit více, ale bez dalších starostí.

Jak je tomu v případě Proximu s poraden-
stvím a servisem pro tuto cílovou skupinu? 
Jak informujete např. o nových prostředcích, 
které jsou ekonomicky výhodnější nebo 
ekologičtější?
Naše firma si zakládá na tom, že vyrábíme pří-
pravky jasně definované kvality, které nepodlé-
hají právě tlakům na co nejnižší cenu. Chceme 
zákazníkovi garantovat, že chemie bude účin-
ná a  zákazník bude mít s  údržbou co nejméně 
starostí. S našimi stálými zákazníky pravidelně 
komunikujeme a  snažíme se jim poskytnout 
maximum informací, které jim mohou údržbu 
usnadnit. Na druhou stranu neslibujeme a ne-
deklarujeme, že naše výrobky jsou ekologické, 
abychom se některému ze zákazníků zalíbili, 
když to není pravda. Pokud má chemie zaručit 
účinek a má v bazénové vodě vyhubit řasy, bak-
terie, viry a další mikroorganismy, těžko k tomu 
můžeme dojít ekologickou cestou. Samozřejmě 
použití chemie musí být za jasně definovaných 
podmínek, při kterých nedochází k negativnímu 
vlivu na lidský organismus a životní prostředí.

Šetření se může prodražit

nátor. V případě UV lampy působí 
ultrafialové paprsky světla, které 
pronikají do buněk a ničí veškeré 
mikroorganismy ve vodě. Výraz-
ným způsobem tak snižuje po-
třebu použití přípravků bazénové 
dezinfekce a šetří tak peníze.  UV 
lampa nemění nijak složení bazé-
nové vody, ničí však svými paprs-
ky veškeré mikroorganismy a  za-
braňuje jejich opětovné aktivaci.

Pohled do praxe
Jak výběr chemie většinou fun-
guje v  běžné praxi, přiblížil Jan 
Moronga z  investičního oddělení 
společnosti Aqualand Moravia: 
„Výběr chemie je dán použitou 
technologií a  legislativními poža-
davky. Konkrétní dodavatel je pak 
pravidelně tendrován pro dosaže-
ní nejlepší ceny.“ A jeho odpověď 
na otázku, zda by bylo možné 
a  vhodné v  této oblasti jít cestou 
outsourcingu a  péči o  kvalitu 
vody přenechat odborné firmě, je 
jednoznačná: „V  našich stále mě-
nících se podmínkách si to nedo-
kážu představit.“

Péče začíná už u výběru
Platí to i u profesionálních vířivých 
van. Rozhodovat by měla hlavně 
kvalita. Ta je na trhu k  dispozici, 

ať už jde o vířivky Teuco, Jacuzzi či 
Villeroy-Boch. Všechny vykazují 
špičkovou technologii, která zaru-
čuje nejenom komfort, variabilitu 
a vysoký výkon trysek, snížené ri-
ziko úniku vody, minimální tepel-
né ztráty, ale také energetickou 
úspornost a nižší náklady na údrž-
bu. Existují i další špičkové akry-
látové vířivky. Podle odborníků 
zejména komerční provozovatelé 
by si však měli pořizovat nerezové 
vířivky. Nejenom proto, že ty akry-
látové jsou vyrobeny na formách, 
které jsou limitovány rozměrem 
pecí, což pro nerez neplatí a  lze 
ho pořídit na míru. Doporučují je 
i kvůli údržbě a životnosti. U akry-
látových vířivek je zhruba po de-
seti dvanácti letech třeba vyndat 
všechny trysky a přívody, obměnit 
technologii a  možná i  skořepinu 
a  vše udělat jakoby znovu. Nere-
zová vířivka na míru sice stojí dva 
až třikrát více než akrylátová, ale 
tu už máte takřka navždy.

Zastřešení má řadu výhod
Prodlouží výrazně koupací sezó-
nu, umožňuje koupání i za špatné-
ho počasí, vlivem sluneční energie 
a skleníkového efektu se v bazénu 
rychleji ohřeje voda a zvýší se její 
teplota oproti bazénu bez zastře-

šení a v neposlední řadě vodní ná-
drž chrání před nečistotami a šetří 
náklady i čas na údržbu vody. Na-
bídka zastřešení je dnes opravdu 
široká. Výrobci jsou schopni plnit 
nejrůznější přání, což potvrzuje 
i marketingový ředitel společnosti 
Alukov, a.s., Mgr. Zdeněk Kohák, 
MBA: „Každé zastřešení, které 
vyrábíme, je na míru zákazníko-
vi. Nemusí tedy přizpůsobovat 
rozměrem terasu. Vzhledem ke 
zkušenostem z  oboru máme sys-
tém, který je vhodný do většiny 
dispozičních řešení a  přizpůsobí 
se většině budov. Individuální 
požadavky samozřejmě existují 

a  respektujeme je. Pokud nejsou 
v  rozporu s  konstrukčními para-
metry zastřešení, pak je možné 
vymyslet a namontovat v podstatě 
cokoli. Pro koupání bez omezení 
jsou vhodné plně pochozí typy 
zastřešení, např. Olympic, Rave-
na nebo Omega. Středně vysoká 
zastřešení jsou vhodná do men-
ších zahrad a  pro pohodlné kou-
pání. Mezi oblíbené modely patří 
UNIVERSE NEO nebo TROPEA 
NEO. K zastřešení bazénu ale po-
stačí také typ nízkého zastřešení 
ELEGANT NEO nebo designové, 
nejnižší zastřešení na trhu s  ná-
zvem TERRA.“
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Ú
tulný, elegantní a skvěle vybavený ho-
tel The Hide Flims, otevřený v prosinci 
2018, je ideálním úkrytem v  horách, 
na jaký moderní cestovatelé už dlouho 

čekali. Hotel ve Flims je obklopen majestátní-
mi vrcholky švýcarských Alp a  tvoří integrál-
ní součást zbrusu nového komplexu Stenna 
Centers, který nabízí jak elegantní místo pro 
alpské útočiště, tak ráj pro dobrodruhy. Hosté 
zde naleznou nejen prvotřídní gastronomickou 
nabídku, ale také velkolepé spa světové úrovně, 
nezapomenutelné zážitky z  lyžařských sportů 
všech úrovní a mnoho dalšího. Na své si přijdou 
všichni, kdo jsou závislí na adrenalinových akti-
vitách, stejně jako ti, kdo vyhledávají klid, chtějí 
si užít krásy velehor a navazovat kontakty s dal-
šími hosty. Hotel nabízí kombinaci útulného 
prostředí a ducha doby pro krátkodobé pobyty 
i trávení delší dovolené, kdy si hosté sami urču-
jí, kolik aktivit si během svého pobytu užijí. 

Doslova téměř před vchodem hotelu je přímý 
přístup ke sjezdovkám o délce 224 km, čtyřem 
sněhovým parkům a  dvaceti osmi lyžařským 
vlekům, což ušetří hostům přepravu. Komplex 

Stenna, navržený studiem Baumschlager Eber-
le, zapadá svým elegantním moderním tvarem 
do místní architektury švýcarské vesnice. Zá-
roveň jeho podlouhlá a zvýšená konstrukce re-
spektuje a vzdává hold okolí a dokonale zapadá 
do okolní krajiny. 

To vše přispívá k  pozoruhodné inscena-
ci 47  pokojů a  apartmá v  nejvyšším podlaží, 
kterou vytvořil Erik Nissen Johansen, maji-
tel a  kreativní ředitel švédské agentury Stylt 
Trampoli. The Hide je třetím hotelem, který 
Erik Nissen Johansen ve Švýcarsku realizoval. 
Přesto má každý z  nich svůj unikátní rukopis. 
„Kopírování pro nás vůbec nepřipadá v úvahu. 
Pro každý hotel vyvíjíme na základě příběhu 
vlastní identitu, kterou definuje nábytek, barev-
nost, vzory, tvary, vybavení pokojů a restaurace, 
hudba, a dokonce i logo. Pro nás je důležité, aby 
vše působilo jednotně. Hotel ve Flims je umís-
těn v nové, betonové budově. Kvůli jeho příbě-
hu jsme se inspirovali okolní geologií a byli jsme 
upozorněni na geodu, která zvenčí působí šedě 
a nenápadně, ale uvnitř jiskří a září. Tato analo-
gie se nám zalíbila s ohledem na budovu, která 

je navenek střízlivá a uvnitř skrývá zářivý hotel 
v  sytých barvách a  rozmanitých tvarech. Jako 
skrytý klenot ve švýcarských horách,“ komen-
tuje Johansen. 

Autentické a  prvotřídní přírodní materiály, 
které designéři firmy Stylt Trampoli AB využi-
li, vytvářejí nezaměnitelnou útulnou atmosféru 
ovlivněnou ohněm, vodou, světlem a otevřeným 
prostorem. Chodby v zemitých tónech navozují 
uklidňující atmosféru. Hotelový krb, salonek, 
bar, knihovna a  lobby jsou pojednané tak, aby 
poskytly hostům možnost vzájemného setkává-
ní, nebo si pro sebe vyhlédnout klidné zákoutí 
a pozorovat okolí. 

Neobvyklé tapety, sametové dekorační tka-
niny v  barvě drahokamů harmonizují s  geo-
metrickým obložením stěn. Dlažba a  černobí-
lý mozaikový obklad až ke stropu v  koupelně 
umocňují mosazné akcenty. K  celkové atmo-
sféře přispívají i nízko zavěšená svítidla. Každý 
pokoj má privátní terasu, která nabízí úchvatné 
výhledy do údolí a  na panorama hor v  tomto 
nádherném regionu Švýcarska, který je ostatně 
na seznamu světového dědictví UNESCO. Také 

7 . díl
Designové hotely 

v zahraničí

hotel The hide, Flims

Atmosféra 
ovlivněná 

ohněm, vodou, 
světlem 

a otevřeným 
prostorem
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veřejné prostory se vyznačují útulným prostře-
dím a sofistikovaným vybavením. Surové stro-
py s odkrytými trubkami v industriálním duchu, 
originálními obklady a výrazné pilíře tvoří kon-
trast k  huňatým kobercům s  vysokým vlasem 
a sametovým závěsům.   

V lobby s barem a dvojnásobnou výškou stro-
pu upoutá pozornost nástěnná malba od umě-
lecké dvojice Bane & Pest a regály s drobnými 
dekorativními předměty. K pocitu pohody a re-
laxace přispívá moderní, ze stropu zavěšený krb 
a knihovna.   

Restauraci Hide Dining v  prvním patře 
vládne proslulý švýcarský šéfkuchař Adrian 
Tschanz. Hosté mohou nahlížet do otevřené 
kuchyně. Jídelní lístek zahrnuje moderní spe-
ciality z  regionu Braubünden stejně jako me-
zinárodní kuchyni, vždy se však soustřeďuje na 
sezónní a lokální přísady. Restauraci o 84 mís-
tech zútulňují mosazné mřížky, červené sedací 
lavice a  moderní lustr. V  další restauraci Hide 
Deli, také pod taktovkou Tschanze, která svými 
zelenými metro dlaždicemi a  židlemi potaže-
nými měkounkou usní navozuje après-ski ná-

ladu,  si lze denně od rána do pozdního večera 
vychutnat moderní, orientálně laděné pokrmy 
inspirované Libanonem, Izraelem a  arabský-
mi zeměmi. V centrálně umístěné peci se peče 
domácí chleba, připravují sýrové sendviče nebo 
marocké tajiny. 

Hotel The Hide ocení jak začátečníci, tak po-
kročilí vyznavači zimních sportů. Půjčovna lyží 
a veškerého vybavení stejně jako škola lyžování 
nebo snowboardu se nacházejí jen pár minut od 
hotelu, přímo v komplexu. Mimo lyžařskou se-
zonu lze využívat turistické trasy o délce 250 km 
v okolí a obchod s koly přímo v komplexu. Díky 
spolupráci mezi hotelem a  místním hajným 
mají hosté možnost zkoumat místní přírodu 
a divokou zvěř. Nad vším bdí místní tzv. strážce 
hor, který pomáhá při pronájmu vybavení a plá-
nování různých outdoorových aktivit v rozsáhlé 
oblasti zvané švýcarský Grand Canyon s  jeze-
rem Caumasee, obklopeným hustým lesem.  

Uvnitř komplexu Stenna se nabízejí různé 
zajímavé aktivity. Zábavu pro dospělé a děti za-
jišťují čtyři kina, v docházkové vzdálenosti jsou 
různé restaurace, bary a kavárny a různé obcho-

dy. Vzdělávací a herní centrum Kindercity, které 
je zaměřené na vědu, techniku a  matematiku, 
poskytuje neomezený a bezplatný vstup jak ma-
lým, tak dospělým hostům. Den plný zážitků 
lze zakončit ve velkorysém prostoru wellness 
o rozloze 1 000 m2, které je umístěno ve druhém 
podlaží a přímo napojené na výtahy pro hosty. 
Je vybaveno finskou panoramatickou saunou 
s  výhledem na hory, sanáriem, whirlpoolem, 
ledovou jeskyní, zážitkovými sprchami imitují-
cími pralesní déšť a relaxačním areálem. Cent-
rum bude po otevření v květnu 2019 v provozu 
po celý rok. 

„Pokud má hotel silnou identitu, například 
interiérové vybavení, které hosty překvapí a při-
spěje k jejich pocitu pohody, pak o něm začnou 
lidé mluvit a sdílet na sociálních sítích. Hotel je 
dnes zážitkovým produktem jako gastronomie 
a zážitky jsou novým symbolem společenského 
statusu. Drahé hodinky nebo luxusní auta už 
dnes tolik nelákají, lidé dávají přednost objevo-
vání zážitků se svými blízkými,“ říká Erik Ni-
ssen Johansen. 
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t
y tam jsou doby, kdy si hotely a jiná uby-
tovací zařízení vystačily s  rezervační 
knihou. Velkým zlomem bylo zavedení 
EET, které přinutilo pořídit si evidenč-

ní systém každou provozovnu v  tomto oboru. 
Moderní rezervační, pokladní a  evidenční sys-
témy jsou přehledné, disponují jasným grafic-
kým rozhraním. Lze je volit s  různým počtem 
zásuvných modulů a tím rozšířit jejich funkce, 
takže mohou být „ušity“ na míru konkrétnímu 
podnikateli podle velikosti jeho podnikání, či 
konkrétním činnostem. Místo několika různých 
činností se systém o vše postará a automaticky 
upraví aktuální stavy a počty. Umožní zobraze-
ní rozsáhlých statistik, takže podnikatel získá 
k  náhledu okamžitou situaci ve své firmě. Ne-
jenom kvůli tomu je tedy vhodné se s nimi se-
znamovat a posoudit, zda nepřicházejí v úvahu. 

Dostupné komukoliv, malým i velkým 
V  první řadě je třeba připomenout, že ačkoliv 
byly dříve zmíněné systémy doménou velkých 
hotelů, restaurací a řetězců, dnes jsou dostupné 
jakémukoliv podniku. Už to, že v mnoha přípa-
dech se nefinancují nikoliv coby jednorázová 
investice, ale jako určité procento z uskutečně-
né objednávky služby. Systémy výrazně uleh-
čují práci personálu, navíc v  rukou šikovného 
obchodníka se mění v účinný prodejní nástroj. 
Proč si tedy nechávat tuto cennou zbraň v boji 
o místo na trhu uniknout?

Se zavedením EET musí disponovat každá 
provozovna připojením k  internetu a  není dů-
vod ho dále nevyužít. Někteří podnikatelé mají 
obavy, že instalace nového systému znamená 
velký zásah do chodu podniku a že trvá dlouho. 
Jaromír Pažout z  firmy Bookassist to vyvrací: 
„Instalace a nastavení rezervačního systému je 
jednoduchá. Trvá jeden až dva dny, podle toho, 
jak rychle hotel dodá podklady. Hotel musí do-
dat texty, vybavení a popis pokojů, včetně foto-
grafií pokojů. Následně provedeme nastavení 
z  naší strany, hotel projde školením, které je 
online,“ s tím, že hotel si již jen nastaví volnou 
kapacitu a ceny k prodeji. Ve stejném duchu ho-
voří Martin Blažek ze společnosti Better Hotel: 

„Za poslední dva roky se nám podařilo dostat 
do situace, kdy už se nám vlastně ani nedaří na-
bízet našim novým klientům školení v systému, 
protože jej zkrátka nepotřebují, za 15 minut se 
to naučíte sami přímo v Better Hotelu. To, že je 
celý systém v cloudu a je možné jej otevřít kde-
koliv z jakéhokoliv zařízení, bereme jako samo-
zřejmost.“

Efektivní rezervace
Zaměřme se dále na rezervace, hlavní funkci 
těchto systémů. Tu může díky novým techno-
logiím host vytvořit zcela sám a  bez kontaktu 
s  personálem. Ačkoliv se v  mnoha případech 
můžeme setkat s rezervacemi po telefonu (a asi 
není podnik, který by to neumožnil), rezervace 
přes systém na internetu je mnohem pohodlněj-
ší a efektivnější. Nehovoříme ale o rezervacích 
prostřednictvím e-mailu nebo klasického for-
muláře na webových stránkách, který žádosti 
posílá také do e-mailu. Elektronická zpráva se 
totiž může snadno ztratit či spadnout do spa-
mu, navíc je na ni třeba reagovat a  rezervaci 
potvrdit. Díky vyspělému rezervačnímu systé-
mu host zjistí, kdy má hotel volnou kapacitu, 
a  rezervaci učiní sám: „Jakmile host provede 
online rezervaci, hotelu přichází e-mail s  po-
tvrzením rezervace stejně jako hostovi. Systém 
automaticky pozná, že byl prodaný pokoj, a sní-
ží dostupnou kapacitu v  administraci o  počet 
prodaných pokojů,“ popisuje Jaromír Pažout 
z Bookassist. „Pokud má hotel propojený rezer-
vační systém s  channel managerem a  recepč-
ním softwarem, pak mohou změny probíhat 
automaticky. Prodaný pokoj se přenese pomocí  
interface (propojení) z webových stránek až do 
recepčního programu. To je dnes běžně využí-
vaný standard,“ popisuje fungování rezervací 
online Jaromír Pažout. Martin Blažek dokonce 
uvádí, že jejich systém využívá prvky nejmoder-
nějších technologií: „Hlavní důraz klademe na 
maximální využití autonomie a zautomatizová-
ní procesů při řízení distribuce, práce s rezerva-
cemi a cenami, revenue managementu nebo ko-
munikace s  hosty. Postupně zapojujeme prvky 
AI a strojového učení, díky čemuž jsme schopni 
odhadnout reakce uživatelů a  zlepšit tak např. 
komunikaci s  hosty nebo lépe vyhodnotit po-
ptávku a nastavit ceny nebo restrikce atd.“ Be-
tter Hotel nabízí další zajímavou funkci: „Jako 
první v  ČR jsme také začali našim klientům 
nabízet možnost zcela autonomního hlášení ci-
zinců na cizineckou policii. Hosté obdrží ze sys-
tému e-mail s výzvou pro vyplnění registračních 
karet, data se zanesou do systému a ten je dále 

Moderní technika a technologie pronikají snad do všech oblastí lidské činnosti a oblast 
gastro a hotelnictví není výjimkou. ačkoliv se někteří mohou novinek bát, je třeba jim 

přiznat, že mohou efektivně zorganizovat čas a práci a v neposlední řadě vydělat peníze.  
TexT: MICHAELA KADLECOVá 

Moderní rezervační 
systémy zefektivní 

práci a zvýší prodeje
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automaticky zpracovává pro potřebné reporty,“ 
prohlásil Martin Blažek. 

Systémy pro hotýlky, ale i sítě hotelů
Rezervační systémy bývají značně variabilní, 
lze je přizpůsobit jak menším zařízením, tak 
síti hotelů. Lukáš Pytloun, majitel společnos-
ti Pytloun Hotels, využívá systém PMS Previo 
a  přiznává, že pro majitele více hotelů je těžší 
tento systém vybrat: „V  některých oblastech 
narážíme na to, že systém není moc nakloněn 
korporacím, jelikož máme více hotelů. Pro pra-
covníky na jednotlivých hotelích to není nic 
omezujícího, ale centrálně musíme řešit každý 
hotel zvlášť např. při reportingu, statistikách či 
podkladech pro marketing apod. Máme ovšem 
nadstandardní vztahy, takže v podstatě všechny 
naše požadavky Previo do systému implemen-
tuje a vytváří nám systém na míru.“ Jaromír Pa-
žout z Bookassist udává, že jejich systém nabízí 
i řešení pro skupiny hotelů: „Systém umožňuje 
zobrazovat i  hotely v  rámci skupiny.“ Vhodný 
je ale i  pro menší ubytovací zařízení: „Rezer-
vační systém je vhodný pro ubytovací zařízení 
od 20 pokojů. Ideálně pro střední a větší hotely 
a hotelové řetězce,“ upřesňuje Jaromír Pažout. 
I  systém Better Hotel je vhodný pro zařízení 
nejrůznější velikosti: „Je jedno, jestli máte je-
den apartmán nebo velký hotel, Better Hotel je 
pro všechny, kteří chtějí naskočit na vlnu mo-
derních technologií v hospitality a váží si svého 
času a  času svého personálu,“ uvádí Martin 
Blažek. 

Nástroj pro marketing
Rezervační systémy perfektně poslouží také 
coby zbraň pro marketing. Mohou totiž gene-
rovat důležité kontakty a  data pro další akce 
a kampaně. David Folprecht z hotelu Boutique 
Hotel SwissHouse, kde využívají český systém 
CONNECTA, to potvrzuje: „Connecta umí vy-
tvářet automatizované exporty do Google Drive, 
z něj pak čerpáme data pro systém pro zasílání 
newsletterů našim zákazníkům.“ Stejný názor 
sdílí i Lukáš Pytloun z Pytloun Hotels: „Všechna 
data vložená do systému využíváme pro mar-

ketingové kampaně a  propagaci jak celé sítě 
Pytloun Hotels, tak i jednotlivých hotelů. Navíc 
PMS systém má v  sobě integrovaný modul na 
rozesílání newsletterů a  velmi dobré je i  řešení 
jednotlivých databází hostů, kdy se základní fil-
try nastavují už přímo v jednotlivých rezervacích 
pokojů. V  podstatě systém pro marketing nám 
nahrazuje naše PMS.“ Pokud hotel rezervačním 
systémem disponuje, měl by jej aktivně využívat: 
„Je důležité, aby hotel s rezervačním systémem 
pracoval. Je potřeba si uvědomit, že to, co tam 
hotel zadává, se zobrazuje na jeho vlastních 
webových stránkách. Hotel by měl dbát na to, 
aby byly údaje aktuální, včetně správných cen 
a  kapacity. Nemělo by se stávat, že v  systému 
nejsou správné ceny nebo kapacita, ale napří-
klad na OTA portálech jsou ceny a kapacity uve-
deny.“ Martin Blažek dodává, že i jejich systém 
prodejům napomáhá: „Snažíme se maximálně 
podporovat naše partnery pro zvyšování procen-
ta jejich přímých rezervací. V současné době jim 
k tomu slouží nový booking engine, umí prodat 
hotelové pokoje, apartmány, pobytové balíčky 
a to vše doplnit o tzv. minutové rezervace – hos-
té si tak např. mohou objednat spa nebo vypůjčit 
elektrokolo. Samozřejmostí jsou napojení na 
platební brány, analytické nástroje atd.“ 

Implementace do webu 
Zatímco pokladní systémy se často dodávají 
i s hardwarem, tedy pokladnou a dalšími zaříze-
ními, v případě rezervačních systémů jde o soft-
ware. Rezervační systémy z  pohledu zákazníka 

www.mevris.cz

Představte si
autopilota pro Vaše
ubytovací zařízení...

Přesně takovým autopilotem je systém Better Hotel - chytrý 
cloudový software vybavený pokročilými automatizacemi. 
Díky němu se už nebudete muset nikdy osobně věnovat 
plánování úklidů, povinným hlášením, fakturacím ani odesílání 
pravidelných emailů. Ušetříte tím jak čas, tak i peníze.

Better Hotel má všechno potřebné pro vedení hotelu: PMS, 
channel manager, pokladní systém s EET, booking engine 
i dedikovaný restaurační systém. 

Speciální nabídka pro čtenáře Svět H&G: Kontaktujte 
nás do konce května a vyzkoušejte balíček napojení 
až na 4 portály na tři měsíce zdarma!

Vyzkoušejte ještě dnes systém Better Hotel 
na 30 dní zdarma!

iNZerCe

oTa portály

Jde o zkratku z anglických výrazů „online travel 
agent“. tyto portály jsou agregátory volných 
ubytovacích kapacit, které nabízejí na jednom 

místě zákazníkům. Jde například o server 
booking.com, expedia či tripadvisor.  Portály si 
nechávají za zprostředkování rezervace zaplatit 
provizi. Zatímco některá zařízení udávají, že přes 

tyto kanály získávají nejvíce rezervací, jiná zařízení 
namítají, že je jejich provize příliš vysoká. hotel 

je totiž takto vystaven přímé konkurenci a může 
být tlačen ke snižování cen. Mezi ota portály 
najdeme velké hráče, které generují většinu 

byznysu (v evropě podle zprávy analytické firmy 
Phocuswright prodaly v roce 2018 rezervace 

v hodnotě 47,9 miliardy eUr), ale i menší, které se 
zaměřují na specifickou klientelu. svou nabídku 
může podnikatel na portál přidat sám anebo 

prostřednictvím tzv. channel managerů.
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nejsou nijak rušivé: „Bookassist Booking Engi-
ne je software, který se nainstaluje na webovou 
stránku hotelu.  Umožňuje online rezervaci po-
kojů pro hosty. Hosté netuší, že stránky v  sobě 
mají vložený software, protože je integrovaný 
přímo do webové stránky,“ udává Jaromír Pa-
žout. Zákazník, který rezervaci v tomto případě 
činí, neodchází z webové stránky a není přesmě-
rováván dále, neboť je rezervační systém imple-
mentován pomocí tzv. i-frame. Jindy se rezervace 
provádí v separátním okně webové stránky. 

Měsíční platba provizí, nebo paušálem
Významným kritériem při rozhodování pro 
konkrétní rezervační systém je bezesporu jeho 
financování. Pokud chce podnikatel skutečně 
spolehlivý a  efektní nástroj, je třeba se obrátit 
na odborníky, kteří nabízejí placené aplikace. 
Platba za jejich využívání se neuskutečňuje 
jednorázově, coby platba za pořízení, ale platí 
se za poskytnuté služby měsíčně, a to buď mě-
síčním paušálem, anebo provizí z realizovaných 
rezervací: „Cena se odvíjí od délky spolupráce, 
spolupracujeme provizním modelem. Zavedení 
systému a nastavení je zcela zdarma,“ upozor-
ňuje Jaromír Pažout z  Bookassist. Přitom je 
třeba vzít do úvahy, že v případě, že se platí za 
realizované rezervace, je k jejich nárůstu moti-
vován i provozovatel softwaru. 

Nikoliv překážka, ale účinný pomocník 
Ačkoliv mnohé hotely nedají dopustit na OTA 
servery (viz výše), díky kterým k  nim přichá-

zí stále nejvíce hostů, trend velí zaměřit se na 
vlastní rezervační systémy, které mohou v boji 
o  zákazníka významně napomoci. Z  nedávné 
zprávy společnosti Phocuswright, která se za-
bývá analýzou trhu s  ubytováním, sice vyplý-
vá, že počet rezervací, které byly realizovány 
skrz zmíněné servery, stále mírně narůstá. Pro 

jednotlivé hotely se ovšem díky vlastním rezer-
vačním serverům otvírá cesta, jak se o rezerva-
ce postarat sami bez zprostředkovatele, který 
si naúčtuje provizi. To však znamená chuť se 
učit a nezaleknout se nových technologií, které 
nemají být překážkou, ale účinným pomocní-
kem. 

HORESPLUS.COM
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J
e to jen několik měsíců, kdy 
společnost Bookassist před-
stavila svůj nový mobilní rezer-
vační systém pro hotely – V10 

Mobile – zcela novou rezervační plat-
formu a světově nejvyspělejší mobil-
ní rezervační systém pro hotely.

Bookassist tak reaguje na pokra-
čující trendy stále větší obliby využi-
tí mobilních zařízení při rezervová-
ní ubytování. 

Společnost Bookassist vytvořila 
zcela novou rezervační platformu, 
která maximálně využívá mobilních 
trendů pro hotely. Systém je velmi 
rychlý, jednoduchý na použití a zcela 
využívá klíčových funkcí potřebných 
k  navýšení konverze na mobilních 
zařízeních. Bookassist vytvořil re-
zervační systém nové generace zalo-
žený na technologii React. Jedná se 
o novou platformu používanou také 
pro Facebook a  Instagram nabíze-
jící bezproblémovou a  jedinečnou 
uživatelskou zkušenost. Kombina-
ce nejmodernějšího UX designu 
s  rychlou mobilní technologií, to je 
V10 Mobile.

Výchozí analýza výkonnosti mo-
bilního rezervačního systému V10 
Mobile poukazuje na výrazný ná-
růst tržeb pro hotely, které využívají 
této platformy.

(1) Průměrná hodnota rezervace 
(ABV average booking value) na mo-
bilních zařízeních se pro hotely, kte-
ré využívají nové platformy, zvýšila 
o 32 %. To je způsobeno nejen mož-
ností vícenásobných rezervací přes 
V10 Mobile, ale také nabídkou per-
sonalizovaných doplňkových slu- 
žeb a  pokojů pro hosty. Nabídka 

více možností pro mobilní uživatele 
může vytvářet dojem složitosti, ale 
všechny tyto možnosti jsou velmi 
přehledné ve V10 Mobile. A to díky 
pečlivě přepracovanému a  uživa-
telsky testovanému designu UX 
a know-how společnosti Bookassist. 
V10 Mobile jednoduše motivuje 
k rezervaci a hotelům tak navýší pří-
mý prodej.

Flexibilní nákupní košík umož-
ňuje přes V10 Mobile nabízet mo-
bilním zákazníkům více pokojů, 
stejně tak doplňkových služeb na 
osobu, pokoj nebo pobyt.

(2) Počet rezervací přes V10 Mo-
bile též vykazuje nárůst v porovnání 
s  předchozí mobilní platformou. 
Hotely, které v současnosti využíva-
jí V10 Mobile, dosahují v průměru 
o 20 % rezervací více v  porovnání 
s  loňským rokem. Všimněte si, že 
toto číslo je dvakrát vyšší než sa-
motný růst mobilních transakcí, 
což potvrzuje pozitivní vliv Book-
assist na mobilní konverzi obecně.

V návaznosti na všechna tato data 
využití V10 Mobile, nejmodernější 
mobilní rezervační platforma, dává 
hotelům jasnou konkurenční výho-
du ve srovnání s  původní mobilní 
aplikací i s desktopovým rozhraním. 

autorem textu je

Ing. Jaromír Pažout,
ředitel společnosti bookassist

Česká republika a slovensko

tel: +420 777 020 505

e-mail:

jaromir.pazout@bookassist.com

www.bookassist.cz

více rezervací! 
od okamžiku, kdy jsme přešli na nový rezervační systém bookassist 

V10 Mobile, došlo k okamžitému nárůstu konverze přes mobilní zařízení. 
V porovnání s rezervacemi, které jsme běžně obdrželi prostřednictvím 

předchozího mobilního rezervačního systému, jsme na této nové platformě 
zaznamenali mimořádný nárůst počtu rezervací. Zákazníkům, kteří provádějí 

rezervaci přes mobilní telefony, nyní nabízíme více funkcí než kdy předtím. 
Například doplňkové služby a možnost rezervace více pokojů najednou. tento 
mobilní způsob rezervace je přitom mnohem kratší než dříve a zpětná vazba 

je jasně pozitivní. Naši zákazníci jsou naprosto spokojení! 

Valerie Steinbeck, Revenue a E-commerce manažerka, Gleneaglehotel.com

Prezentace společnosti bookassist

Výrazné navýšení rezervací 
se spuštěním nového rezervačního 

systému Bookassist V10 Mobile

Statistika návštěvnosti podle zařízení na hotelových 
webech klientů společnosti Bookassist v Evropě od 
ledna 2018 do ledna 2019 a relativní změna (v závorkách) 
ve srovnání s rokem 2017. Návštěvnost z mobilních zařízení 
stále roste.
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M
ajitelé a  provozovatelé hotelů, pen-
zionů i  restaurací si často myslí, že 
postačí koupit ledasjaký hrací pr-
vek, trampolínu, houpačku nebo 

skluzavku, a rodiny s dětmi přijdou. Na sezna-
mu položek „jak být více kids friendly“ si od-
fajfkují venkovní povyražení pro děti – done 
– a mají vyhráno. Ono to ale úplně tak jedno-
duché není. 

Colours of playground
Stejně jako rostou nároky na kvalitu servírova-
ného jídla a  obsluhy, bio matky bude zajímat, 
kde si jejich bio děti budou hrát. Neublíží si 
tam dítko? Můžu ho tam nechat volně pobíhat 
a užít si odpoledne? Zabaví se? Bude se mu lí-
bit? Bude ekologické a v souladu s okolím nebo 
přírodou? Malé děti milují barvy, přitahují je, 
vše, co připomíná duhu, slibuje na samém kon-
ci poklad. Takové hřiště je dobře vidět z  dálky 
a  v  městském prostředí vynikne i  zapadne zá-
roveň. Co ale takový barevný mišmaš udělá na 
stráni u  stylového venkovského hotýlku upro-
střed panenské přírody Jizerských hor? 

V  hotelu Královka na okraji běžeckého ráje 
Bedřichov nedávno zbudovali, doslova zabudo-
vali do jeho bezprostřední blízkosti dětské hřiš-
tě. V první chvíli si ho skoro nevšimnete. Teprve 
až když stojíte v jeho těsné blízkosti, zarazí vás, 
že tam je. Hezké, řeknete si a  obdivujete jeho 
propracovanost. S tím hřištěm si někdo vyhrál, 
bleskne vám hlavou. Potěší vás to a už se nemů-
žete dočkat, až si v tom nekonečném sledu pro-
lézaček uvidíte hrát taky vlastní ratolesti. Však 
Královka má snad více kladných recenzí na hři-
ště než na cokoli jiného. Právem. 

Normy nejsou z formy
Výstavba dětského hřiště na soukromém hote-
lovém pozemku stejně jako na jakémkoli jiném 
pozemku podléhá platným zákonům, předpisům 
a normám jako hřiště veřejná. Jedná se například 
o zákon o technických požadavcích na výrobky, 
zákon o obecné bezpečnosti výrobků nebo zákon 
o  ochraně zdraví. Důležité je, aby majitel pod-
niku při výběru dodavatele hleděl na to, zda do-
davatel požadavky plní. Z hlediska bezpečného 
užívání musí být hrací prvky posouzeny a certi-
fikovány podle norem ČSN EN 1176 stanovující 
všeobecné požadavky na dětská hřiště a ČSN EN 
1177 diktující požadavky na jejich povrch.

Podle Lumíra Plačka, ředitele znojemské 
společnosti Dřevoartikl, která se zabývá výro-
bou i  realizací dětských hřišť, je nezbytné bez-
pečnost hřiště pojmout jako celek. „Při instalaci 
prvků je třeba dodržet jejich bezpečnostní zóny, 
tam, kde je to nutné, vytvořit potřebnou dopa-
dovou plochu a  současně zachovat i  vhodné 
okolí bez nebezpečných míst,“ radí ředitel. Dal-

ším nešvarem podle něj může být, že v praxi ně-
kteří lidé, především provozovatelé penzionů, 
často vybírají z  nabídky firem, které prodávají 
sestavy určené pro soukromé použití. Důvodem 
je nejčastěji cena. Podle jeho názoru si neuvě-
domují, že tyto prvky nejsou určeny pro veřejné 
užívání a  nejsou pro tyto účely ani schváleny. 
„Často tomu samozřejmě odpovídá i provedení 
a použité materiály,“ podotýká. 

Zdali je třeba ke stavbě povolení, nebo ne, po-
suzuje místní stavební úřad. V případě, že prvky 
nejsou zapuštěné do země, povolení se obvykle 
nevyžaduje. Podle Plačka je ale vždy vhodné si 
tuto povinnost ověřit. 

Eco děcka 
Oproti minulým rokům se nejen u nás objevuje 
snaha o návrat k přírodě, což se projevuje i u re-
alizací dětských hřišť. Důkazem je i zdařilý pro-
jekt Královka v  Jizerských horách. Že křiklavě 
barevné prvky ustupují do pozadí, potvrzuje 
i asistentka ředitele výrobce a projektanta dět-
ských hřišť firmy Hras z Havířova Petra Galio-
vá. „Naše nabídka i realizované projekty tomu 
odpovídají a trendu se přizpůsobují,“ říká a do-
dává, že největší zájem je o  lanové parky pro 
větší děti. Zákazníci se ale zajímají také o růz-
né sestavy pro malé i větší děti a velmi oblíbené 
jsou různé prolézačky.  

Mírně rozčarovaná je v tomto směru majitelka 
společnosti Hags Praha inženýrka Naďa Kjell-
berg, zabývající se nejen výrobou dětských a mul-
tifunkčních hřišť, ale také skate parků a  horos-
těn. „To je bohužel trend,“ povzdechne si, „děti 
mají rády barvy, z jejich pohledu je barevné hřiště 
něco, co si přejí. Z  pohledu rodiče vychází lépe 

stylové dřevěné, nebo 
zářící všemi barvami? 

Nedůležité. hlavně musí 
být dobrodružné a podle 
norem. děti nejvíc baví 

menší i větší lanové parky 
a sofistikované prolézačky. 

TexT: JANA HALEŠOVá

Outdoorová dětská 
hřiště zažívají boom

Kromě ceny nebo 
kvality se zákazníci 
dívají na trvanlivost 
a bezúdržbovost.

Ze dřeva ve firmě  
Hags upřednostňují 
severskou borovici.
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hřiště, které je nenápadné a zapadá do okolí, zato 
postrádá křiklavé barvy. Hřiště se dělá pro děti, 
proto by se mělo líbit hlavně jim.“ Argumentu-
je a podotýká, že pro některé firmy to může být 
limitující. Jejich případ to ale není. „Co se mate-
riálů týče, používáme všechno. Pevné dřevo i ne-
rezové kovy. Důležité je, aby použitý materiál ne-
byl jedovatý nebo nevyvolával alergie. Musíme si 
uvědomit, že vyrábíme hřiště, které bude sloužit 
dětem,“ shrnuje majitelka pražské firmy. 

Tvoří se z douglasky nebo bambusu
Ze dřeva ve firmě Hags upřednostňují severskou 
borovici, která je podle majitelky kvalitnější než 
takzvaná douglaska, na níž naopak nedají do-
pustit ve společnosti Hras. „Z materiálu používá-
me nejvíce dřevo,“ přiznává Petra Galiová. „Od 
smrku jsme přešli k douglasce. Jde o dřevo kva-
litnějšího materiálu, je pevnější a  déle vydrží,“ 
vychvaluje si. Podle Kjellberg záleží především 
na zpracování dřeva. Každý druh nemusí v kon-
covém stavu vykazovat stejnou kvalitu. Dřevo 
musí být nerostlé, rostlé dřevo praská. Je na zod-
povědnosti výrobce, aby používal co nejkvalitněj-
ší dřevo v  souladu s  bezpečnostními normami. 
Dřevo také musí mít dlouhou životnost. „Dbáme 
na to, aby hlavně nevznikaly nebezpečné prask-
liny a díry, které pak mohou mít pro děti fatální 
následky, mohou je zranit. Norma eliminuje pro 
děti nepředstavitelná rizika,“ sděluje.

Hags Praha spolupracuje se dvěma světový-
mi dodavateli. Jeden z nich ale například firmě 
poskytuje hodně kovových materiálů a  dřevo 
nahrazuje bambusem. Majitelka tvrdí, že je to 
mnohem ekologičtější. Říká, že zahraniční do-
davatelé více dbají na ekologičnost než doda-
vatelé tuzemští. „U  zahraničních dodavatelů 
máme jistotu, že firmy dodržují normy. V Česku 
normy jsou, ale není třeba je dodržovat. Ales-
poň ne všichni tak činí,“ pozastavuje se.  

Autorská hřiště
Nabídka některých dodavatelů na trhu je natolik 
pestrá, že je skoro nepravděpodobné, aby si zá-
kazník nevybral. Přesto jsou ve firmách schop-
ní vytvořit i  hřiště tailor made, ať už kombinací 

stávajících prvků nebo projektem nových. Jak 
potvrzuje Petra Galiová, návrh ve většině přípa-
dů zákazníci nechávají na nich. „Vytváříme ho 
pro klienta na míru,“ říká a dodává, že vše závisí 
na prostoru, který je k dispozici, a na finančních 
možnostech klienta. „Realizace obvykle trvá čtyři 
až šest týdnů.“ 

Ve společnosti Hags je to zhruba padesát na 
padesát. Jejich systém je stavebnicový. Dodávají 
hřiště na přání, velikostně, plošně, co do barev 
i stavebních materiálů. Vždy splňující požadavky 
norem. Cena je pro zákazníky velmi důležitá a čas-
to ji bohužel upřednostní před kvalitou. „Často si 
ale zákazníci vybírají hřiště na základě co největší 
užitné hodnoty. Plocha plus suma rovná se ná-
vrh,“ sčítá Kjellberg. Architekti podle ní vytvářejí 
zajímavé projekty, díky nimž vznikají autorská 
hřiště. Občas však taková hřiště končí vstupní 
prohlídkou, tvůrci je nenechávají testovat, což je 
velký problém. Hřiště pak provozovatel musí ne-
chat předělat nebo může zaniknout úplně. „Je to 
nezodpovědnost výrobce, který vyrábí pro vlastní 
zisk a ne pro uživatele,“ stěžuje si ředitelka Hagsu.  

Bez údržby je to sci-fi
Kromě ceny nebo kvality se zákazníci dívají na 
trvanlivost a bezúdržbovost. Takové hřiště ale sa-
mozřejmě ještě nikdo nevyrobil. Životnost hřiště 

je podle Kjellberg z firmy Hags, která momentál-
ně realizuje rákosníčková hřiště pro Lidl, patnáct 
a více let. „Prvních pět let má hřiště vydržet bez 
zásahu,“ říká přesvědčeně. Za předpokladu, že 
dochází k  pravidelným ročním kontrolám a  hři-
ště je správně udržováno. „Podstatná je kvalita 
vstupních materiálů, použitých technologií a vý-
voj,“ dodává. Pokud se zákazník rozhodne inves-
tovat do kvalitnějšího a tím pádem třeba i dražší-
ho hřiště, očekává, že mu bude sloužit delší dobu. 
„Vzhledem k umístění herních prvků ve venkov-
ním prostředí, kdy na konstrukce celoročně pů-
sobí kromě provozní zátěže i  různé klimatické 
podmínky, je vždy nutné počítat s tím, že alespoň 
pravidelnou kontrolu, popřípadě jednoduchou 
údržbu tyto prvky vyžadují,“ varuje Lumír Plaček.  

Hřiště funkční, hrací a bez nehod
Výrobci herních prvků se silně zaměřují na bez-
pečnost. A  to nejen z  pohledu platných norem, 
ale jistě i proto, že na tom mnohým z nich sku-
tečně záleží. Na druhé straně zde panuje jakýsi 
trend, o němž se diskutuje čím dál tím častěji, že 
bychom jako rodiče neměli tak úzkostlivě chránit 
děti před všemi možnými nástrahami světa. Ne-
můžeme jim vnucovat pocit, že je všude bezpeč-
no, protože mimo dětské hřiště tomu tak není. 
„Je to trochu paradox,“ říká ředitel Dřevoartiklu. 
„Proto sílí snaha o to, aby byla zachována zásad-
ní bezpečnost, která by měla vyloučit případné 
vážné úrazy, ale současně by děti měly mít mož-
nost samy vyhodnotit míru rizika a  na základě 
vlastního rozhodnutí se v  dané situaci chovat. 
Jestli a jak dalece se tento názor promítne v pra-
xi, ukáže budoucnost,“ povídá neurčitě a dodá-
vá, že k drtivé většině úrazů u dětí dochází právě 
mimo vymezené lokality.     

Většina výrobců se shoduje s názorem, že hři-
ště má být konstruováno tak, aby bylo bezpečné, 
ale i hrací. „Hřiště musí nabídnout herní funkci, 
ale děti na něm musí najít zábavu, musí být dob-
rodružné,“ tvrdí přesvědčeně majitelka Hagsu. 
„Klíčové je, aby výrobci dodržovali pravidla, za-
jistili dodržování norem a kladli důraz na bezpeč-
ný a zdravý vývoj dětí – to musí být cíl každého 
výrobce, bezpečí a zdraví dětí, ne zisk.“ 

výstavba dětského 
hřiště na hotelovém 

pozemku podléhá 
platným zákonům, 

předpisům a normám 
jako hřiště veřejná.

Výrobci herních prvků se silně 
zaměřují na bezpečnost. A to nejen 
z pohledu platných norem, ale jistě 
i proto, že na tom mnohým z nich 
skutečně záleží.
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Jan Punčochář:

Stavíme na poctivé 
a dobré české kuchyni
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J
ak dlouho se projekt restaurace U Ma-
těje připravoval?
Restauraci U  Matěje jsme připravovali 
půl roku.

Interiér prošel kompletní rekonstrukcí.  
Kteří dodavatelé nábytku a technologií se 
zapojili do vašeho projektu? 
Bylo jich hodně. Kuchyň dělal Intergast a  in-
teriér restaurace navrhoval architekt Stanislav 
Fiala. Nábytek pro nás vyrobila firma Sollus. 
Na všem jsme spolupracovali se stavební spo-
lečností Hinton.

S návrhem interiéru vám pomáhal architekt 
Stanislav Fiala, čím vás oslovil jeho styl 
práce?
Ještě dřív, než jsme vůbec zjistili, že spolu 
jednou budeme na něčem dělat, byl mým pra-
videlným hostem. Do restaurací, kde jsem 
působil jako šéfkuchař, často chodil na večeři 
i obědy. Seznámili jsme se a stali se z nás přá-
telé. Šlo o příjemnou shodu náhod, že zrovna 
on pracuje na projektech s firmou Hinton. Na 
jeho stylu mě nejvíc baví propojení čisté mo-
derny se starými prvky, což ve výsledku moc 
hezky funguje. Nejsem expert na architekturu, 
záleží mi hlavně na tom, abych se v restauraci 
cítil dobře. To je pro mě známka toho, že se in-
teriér povedl. 

V soutěži MasterChef jste působil jako spo-
luporotce s dalšími úspěšnými šéfkuchaři. 
V čem podle vás tkví úspěch michelinské 
restaurace Field Radka Kašpárka a Přemka 
Forejta, majitele olomoucké restaurace 
Entrée?
Jednoduše v tom, že jsou oba výborní kuchaři. 
Tomu, co dělají, dávají všechno a  na jejich re-
stauracích to je znát. Nikdy nechtějí nic „ošu-
lit“ a svým hostům nabízejí vždy absolutní ma-
ximum. 

Na čem bude stavět U Matěje?
Stavíme na poctivé a  dobré české kuchyni. 
A taky na omáčkách.

V čem spatřujete vaše konkurenční  
výhody?
Upřímně se na to takhle nekoukám, výhody 
a  nevýhody se nesnažím vnímat a  zbytečně 
vypichovat. Otevřel jsem restauraci a  chci ji 
mít plnou lidí, kteří budou odcházet spokojení 
a s chutí se zase vrátí zpátky. 

Otevřeli jste 1. května, jaké byly ohlasy na 
vaši restauraci?
Nasadil jsem si plavecká křidýlka a s celým tý-
mem jsme obsluhovali celkem 400 lidí hned 
první den. Bohužel jsem neměl moc času si 
ohlasy na místě vyslechnout. Ale troufám si říct, 
že jsou hlavně pozitivní a jídlo hostům U Matěje 
chutná. To, za čím k nám lidi jdou a očekávají, 
když se podívají na jídelní lístek, tak to přesně 
dostanou.

Plánujete do budoucna další projekty?
Plánuju vložit veškerou energii do své nové re-
staurace. Dělám pro to vše, co je v mých silách, 
a  jsem připravený být U  Matěje každý den od 
rána do večera.

V poslední době plní stránky časopisů a na sociálních sítích 
se pohybuje jako ryba ve vodě. Jan Punčochář v květnu 

otevřel svou první restauraci U Matěje, kde si hosté mohou 
pochutnat na české kuchyni a poctivých omáčkách. 

V rámci oficiálního otevření restauraci navštívilo 400 hostů, 
takže se dá soudit, že kuchyně v zátěžové zkoušce uspěla. 

Jak se projekt rodil a s kým Punčochář na konceptu 
restaurace spolupracoval, se můžete dočíst v rozhovoru.

TexT: JAROSLAVA CHUDá

Jan Punčochář

svou kariéru zahájil v pražském hotelu ambassador a poté sbíral zkušenosti v předních českých 
restauracích. Jako kuchař se živil také v Německu, rakousku a v renomované švýcarské restauraci häberlis 

schützenhaus. Po návratu do České republiky se stal šéfkuchařem restaurace le terroir, kde působil 10 
let, a postupně se zařadil mezi přední osobnosti tuzemské gastronomie. Podílel se na konceptu restaurace 
karlovarského Grandhotelu Pupp nebo gastro provozů Pohostinec Monarch a Pohostinec Karlín. V lednu 

2019 na sebe Jan Punčochář po boku šéfkuchařů radka Kašparáka a Přemka Forejta upozornil coby jeden 
z porotců aktuální řady televizní show MasterChef na tV Nova.
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s
ekce, do nichž by profe-
sionální kuchyně jako ta-
ková měla být rozdělena, 
tvoří základy, na nichž se 

potom dále staví. Jedná se o  od-
dělení uzpůsobené pro přípravu 
pokrmů, dále pro jejich tepelné 
zpracování, poté servírování, mytí 
nádobí a skladování potravin. „Při 
tvorbě projektu je nutné dávat 
pozor na to, aby se nekřížily čisté 
a špinavé cesty,“ informuje Kateři-
na Chmelová, obchodní manažer-
ka AT Fornax, s. r. o. „Tyto cesty 
by měly být co nejkratší,“ dodává. 
Jinak podle ní není přesně určeno, 
jak by měl profesionální gastro 
provoz vypadat. Je však možné vy-
užít 3 základních konceptů. Jedná 
se o zónové uspořádání, centrální 
uspořádání a  průběžné uspořá-
dání. Nutné je, aby gastro pro-
voz splňoval hygienické předpisy 
a  další normy, jako je například 
bezpečnost práce. 

Profesionálové potřebují profe-
sionální vybavení
V  profesionální kuchyni bychom 
měli najít zařízení, která jsou ur-
čena pro provoz v  gastronomii, 
nikoliv zařízení, která jsou určena 
pro domácnost, jelikož tato zaří-
zení nejsou určena pro nepřetrži-
tý provoz a  množství, která jsou 
v gastro provozech zpracovávána. 
„Bohužel se velmi často setkává-
me s tím, že provozovatelé se sna-
ží ušetřit, a tak kupují spotřebiče, 
které slouží pro využití v  domác-
nosti. Pak chodí k nám na servis, 
abychom jim tato zařízení, která 
nejsou pro profesionální provoz 
určena, opravili, a diví se, že nevy-
drží takovou intenzitu provozu,“ 
vysvětluje Kateřina Chmelová.

O tom by mohl dlouho povídat 
i  Ing. Jiří Válek starší, jednatel 
společnosti MAVA, spol. s  r.  o., 
který se s  námi pro odlehčení 
podělil o  jednu z  kuriozit, které 
jej během jeho letité praxe prá-

ce s  profesionálními kuchyněmi 
potkávají: „Nevyčerpatelná je 
nápaditost různých ,odborníků‘. 
Už jsem viděl digestoř vytvořenou 
z  ubrusoviny, na které je zavěše-
na ocelová trubka a  varná linka 
má z  takových 4 stěn digestoř. 
Nebo stejná digestoř z  plexiskla 
nebo ze skla,“ vypráví a  pokra-
čuje: „Poslední překvapení na 
mě čekalo na jedné kuchyni, ke 
které si mě zavolali, abych zjis-
til, proč se jim zhoršilo větrání 
varny. Po dlouhém pátrání po 
objektu jsem zjistil, že kuchyně 
má odvodní potrubí s  digestoří 
a  ventilátorem, a  přívodní potru-
bí vedlo z  varny do chodby, kde 
končilo zaslepené a  žádný ven-
tilátor a  další nutné komponen-
ty tam nebyly.“ Do kuchyně se 
tedy 15 roků nepřiváděl čerstvý 
vzduch. Proč si kuchařky stěžo-
valy až teď? „Kuchyně měla stará 
kovová a  netěsná okna a  vzduch 
se přisával netěsnostmi zvenku. 
Tedy v  zimě byl vzduch studený 
a v létě teplý, ale nějak to větralo. 
Pak provedli zateplení a  výmě-
nu oken. Nová okna mají téměř 
100% těsnost a už měly kuchařky  
problém, protože přes taková 
okna se vzduch do varny nepřive-
de,“ vysvětluje inženýr Válek.

Komplexnost jako základ 
úspěchu
„Naše filozofie, kterou praktiku-
jeme mnoho let, je komplexnost, 
a  to ve dvou úrovních,“ popisuje 
inženýr Válek, jak to ve společnos-
ti MAVA, která působí jako do-
vozce, dodavatel a  prodejce pro-
fesionálních gastro zařízení a také 
jako navrhovatel a realizátor profi 
kuchyňských projektů, funguje. 
„V  prvé řadě máme 3 oddělení, 
a  to projekci, obchodní odděle-
ní, realizační a  servisní oddělení. 
Komplexnost tkví v tom, že si jed-
notlivá oddělení sdělují poznatky 
ze své práce. Tím se zdokonalují 

PROJEKT-DODÁVKY-MONTÁŽ-SERVIS

MAVA spol. s r.o.
Sovova 1291/5
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel/FAX: 596 783 360

•  moderní technologie
•  komplexní dodávky na klíč

•  poradenská činnost
•  optimalizace stávajících kuchyní

•  virtuální vaření
  www.granuldisk-cs.czwww.mava-t.cz

iNZerCe

Pokud má být profesionální gastro provoz funkční, musí splňovat určitá kritéria. těmi jsou 
požadavky nejen ze strany provozovatelů jídelen a restaurací, ale také ze strany samotných 

kuchařů, kteří zde dnes a denně tráví takřka veškerý pracovní čas. Koncový zákazník 
konzumuje plody jejich úsilí. Co všechno potřebují k tomu, aby ony plody zrály a sládly?

TexT: KATEŘINA HáJKOVá

Co je srdcem 
profesionální kuchyně?
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ve svých znalostech. Tímto může-
me našim zákazníkům nabídnout 
komplexní služby od poradenství 
přes projekty až po dodávku a za-
školení technikem a  kuchařem,“ 
vysvětluje dále.

„Druhá část naší komplexnosti 
spočívá v  tom, že gastronomic-
ký provoz vnímáme jako souhrn 
všech technických a  projekčních 
profesí, a to je gastro projekt, stav-
ba, silnoproudé rozvody, vzdu-
chotechnika, ZTI, slaboproud, 
HACCP atd.,“ pokračuje inženýr 
Válek. O těchto profesích mají za-
městnanci základní znalosti a umí 
odhalit chybu či příčinu chyby. 
Důležitá je znalost rozsáhlé le-
gislativy týkající se hygienických 
předpisů k  pracovnímu prostře-
dí, bezpečnosti práce, norem pro 
osvětlení či ochranu před úrazem 
elektrickým proudem.

Co dává kuchyni punc profesi-
onality
Zařízení, bez nichž se profesio-
nální kuchyně neobejde, je celá 
řada. Podle inženýra Válka se jed-
ná ve skladech o chladicí a mrazi-
cí boxy, chladicí a  mrazicí skříně 
a regály. V přípravnách pak o stro-
je a  strojky pro dynamickou pří-

pravu surovin. Dále je to nerezový 
nábytek a  chlazené stoly. Ve var-
ně je potom nejdůležitější varná 
technologie. „Zde je velmi častým 
problémem návrh skladby a  ka-
pacity varných zařízení,“ říká Jiří 
Válek a  pokračuje: „Konkurenční 
projektanti tuto skladbu navrhují 
odhadem a ten bývá ve většině pří-
padů špatný. Proto jsme vyvinuli 

výpočtovou metodu ,Virtuální 
vaření‘, která nám poměrně přes-
ně stanoví počty a kapacity varné 
technologie.“  Stejně tak je podle 
inženýra Válka potřeba vypočíst 
kapacitu myčky nebo vzducho-
vý výkon pomocí směrnice VDI 
2052. „Tím spoříme investorovi 
investiční a  provozní náklady,“ 
vysvětluje. 

Srdcem kuchyně je konvekto-
mat a multifunkční pánev
„Základem pro každou kuchyň, 
kde se vaří hromadně, je multi-
funkční pánev a  konvektomat,“ 
říká Jiří Válek a  Kateřina Chme-
lová s ním souhlasí, když říká, že 
srdcem kuchyně je určitě kon-
vektomat, který kombinuje páru 
a  horký vzduch. Je vhodný pro 
mnoho způsobů tepelné úpravy 
jídel – pečení, smažení, grilování, 
vaření v  páře nebo blanšírování. 
Mezi další důležité vybavení pro-
fesionální kuchyně potom patří 
varná zařízení, jako jsou sporáky, 
samostatné hořáky, fritézy, gri-
lovací desky, neutrální skříňky. 
Každá profesionální kuchyň by 
měla být vybavena zařízením pro 
mechanické zpracování surovin, 
jako je krouhač zeleniny, kom-
binovaný robot, kutr, ponorný 
mixér, nářezový stroj, mlýnek na 
maso a další. 

„Existuje spousta dalšího zaří-
zení, které profesionální kuchyň 
může mít, ale samozřejmě vždy 
záleží na tom, kolik může zákaz-
ník investovat,“ dodává Chmelo-
vá a pokračuje: „Kuchyň je možné 
vybavit různými druhy grilů, jako 
jsou salamandry, kontaktní grily 

Konvektomat RM SLIM: Podá 
maximální výkon i ve Vaší kuchyni
Jedinečné míry, celá řada důmyslných a pokročilých funk-
cí, uživatelský komfort – to jsou přednosti konvektomatů 
RM SLIM, které zvládají pečení, vaření, uzení, smažení, ale 
také funkci udržování a regenerace. Podlehněte i Vy kouzlu 
inovovaných konvektomatů RM SLIM.

Kompaktní konvektomat s rychlým vývinem vysoce kvalitní páry
Kompaktní provedení konvektomatu pro kuchyně, které potřebují uše-
třit místo. V 519 mm šířky jsou zachovány všechny benefi ty konvekto-
matů RM standardních rozměrů. RM SLIM i přes své rozměry spojuje 
výhody vývinu páry nástřikem a v boileru v rámci důmyslného patentu 
SymbioticSystem. Kombinuje kvalitní páru vyrobenou v boileru s rych-
lou a úspornou párou generovanou okamžitým nástřikem na topná tě-
lesa. SteamTuner navíc umožňuje volit stupeň kvality nasycenosti páry 
podle stanoveného typu vaření. 

Intuitivní ovládání a konektivita
Každý detail konvektomatu RM SLIM je navržen tak, aby podporoval 
spolupráci mezi kuchařem a jeho kuchyní. Inovované konvektomaty 
RM SLIM mají 7“ barevný dotykový displej s čistým a intuitivním de-
signem. Při vaření oceníte jeho vynikající výkon, za který ručíme díky 
pokročilé soft warové technologii. Konvektomaty RM SLIM jsou navrže-
ny pro splnění potřeb špičkový šéfkuchařů i úplných začátečníků. Stov-
ky přednastavených receptů, které si každý kuchař může upravit dle 
svých zkušeností a přání – úprava hydratace páry, délka vaření nebo 
úroveň propečení. Propojení přes Wi-Fi umožňuje vzdálenou technic-
kou podporu, chybová hlášení a parametry jsou pro servis díky konek-
tivitě snadno dostupná.

Více naleznete v nových 
katalozích značek RM a REDFOX

Firma RM Gastro uvádí nové katalogy 
RM a REDFOX 19/20, ve kterých mimo 
jiné naleznete inovované konvektomaty 
RM SLIM, nové myčky na černé nádobí, 
novou řadu chladicích a mrazicích skříní 
s energetickou třídou A a mnoho dalších.

www.rmgastro.cz

NOVINKA

iNZerCe

Tipy na renomované značky gastrozařízení 
od společnosti aT Fornax, s.r.o.

společnost a.t. Fornax, s.r.o., byla založena v roce 1995 za účelem dovozu 
gastronomického zařízení. od té doby se vyprofilovala ve významného 
zástupce kvalitních gastronomických technologií předních evropských 

výrobců z Francie, itálie, Velké británie, dánska, Španělska, holandska a Polska, 
který je schopen zajistit nejen prodej zařízení těchto výrobců, ale i prodejní, 

technickou a servisní podporu dodávaných zařízení. od 1. 9. 2019 se společnost 
stala výhradním dovozcem značky robot Coupe pro Českou republiku.

Informuje Kateřina Chmelová, obchodní manažerka:
„Na českém trhu zastupujeme renomované evropské značky astoria/

MCe, ambassade, bravilorbonamat, CaMbro, Cb italy, ecovac, Fiorenzato, 
Frucosol, lacanche, lincat, lozamet, omniwash, Paderno, Panasonic, PiroN, 

Promek, robot Coupe, rocam, roller Grill, santos, sigma, simag, sirman, 
Varimixerbear, Zumoval. Některé z těchto značek zastupujeme již od roku 

1990 (především francouzské značky jako robot Coupe, ambassade, santos), 
další jsme pak začali postupně přidávat do našeho portfolia. Jsou to přední 

evropští výrobci kvalitních gastronomických technologií.“
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nebo toastery, mikrovlnnou trou-
bou, vakuovačkou, Softcookerem 
pro vakuové vaření a  tak dále.“ 
Pro prezentaci jídel je možné vy-
užít různé vitríny, salátové bary 
a  různé druhy servírovacích 
vozíků. „Skladba varné tech-
nologie však také záleží 
na typu gastronomického  
provozu. Například ve vel-
kokapacitních kuchyních 
ocení sklopnou pánev nebo 
kotle pro přípravu polévek 
a omáček s využitelným objemem 
až 370 l,“ dodává Jiří Sixta, pro-
duktový manažer společnosti RM 
Gastro.

„Problémem, se kterým často 
bojují majitelé provozů a  projek-
tanti, jsou zmenšující se prostory 
a  rozměry kuchyní. Kompaktním 
a  multifunkčním řešením je za-
řízení INFINITY, které spojuje 
7 funkcí v  jedno zařízení – roz-
mrazování, šokové zchlazení 
a zmražení, dlouhodobé zchlazení 
a zmražení, kynutí a nízkoteplotní 
úpravu pokrmů. Skutečnou revo-
lucí je kombinovaný cyklus, kde 
jednotlivé funkce můžete propojo-
vat. Přes noc tak můžete nastavit 
cyklus rozmrazení, nízkoteplotní 
úpravy a  následného šokového 

zchlazení, který díky omezené 
manipulaci s  potravinami zaru-
čí jejich maximální bezpečnost. 
Zároveň tak ušetříte nejen na 
provozních nákladech, ale také 
lidskou práci. Intuitivní ovládání 
a přednastavené automatické cyk-
ly jsou pro uživatele příjemným 
bonusem,“ říká Jiří Sixta.

Perfektně zpracovaný projekt 
je nezbytný
Profesionální kuchyně musí být 
podložena perfektně zpracova-
ným projektem, poté perfektně 

provedenou stavbou a  dodávkou 
kvalitních technologií. V  kuchyni 
musí být dobré pracovní prostře-
dí, především větrání a osvětlení, 
pracoviště by mělo být vhodně er-
gonomicky uspořádáno a osazeno 
kvalitními technologiemi, která 
odpovídají tomu, co má kuchyň 
produkovat. Profesionální ku-
chyně mají také optimalizovaný 
součet investičních a  provozních 
nákladů.

O  soulad všeho zmíněného se 
mimo jiné stará také společnost 
MAVA, s.r.o., která ročně navrhu-
je přibližně 100 projektů kuchyní 
a  nabízí tak zákazníkům celou 
řadu služeb. „V prvé řadě je to po-
moc při sestavení podnikatelské-
ho záměru,“ informuje Jiří Válek 
a  pokračuje: „Z  našich statistik 
můžeme investorovi sdělit, kolik 
potřebuje plochy na kuchyň urči-
té výroby, kolik potřebuje plochy 
v části pro hosty či strávník. Dále 
mu sdělíme náš odhad investic na 
výstavbu či rekonstrukci kuchyně. 
Nabízíme rovněž posudky na cizí 
projekty, audity stávajících ku-
chyní a podobně.“

V  procesu projektování pak 
v MAVĚ konzultují všechny části 
projektů jak s  profesními pro-
jektanty, tak s  provozovatelem či 
investorem. Dva pracovníci pro-
jekčního oddělení mají autorizaci 
pro projektování gastronomic-
kých provozů. „Další naší služ-
bou je odhalování a  odstranění 
závad na technologickém zařízení 
či stavební části kuchyně,“ infor-
muje Jiří Válek a dodává: „Servis 
pracuje v  95 % na jeden příjezd 
k  poruše, kdy ji odstraní. Tuto 
službu můžeme poskytovat proto, 
že máme na skladě náhradní díly 
od prestižních zařízení a  technik 
vyjíždí k poruše s náhradními díly 
na automobilu. Technici jsou pro-
školeni přímo u výrobců.“

A.T. FORNAX, s.r.o., Vrázova 3/2144, 150 00 Praha 5
Tel. 251 565 050, e-mail: info@atfornax.cz, www.atfornax.cz
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Konvektomaty 
vision jsou pravým 

srdcem moderní 
kuchyně

Značku Vision, kterou hrdě 
nesou kvalitní konvektomaty 

společnosti retigo, s.r.o., 
představuje ing. Pavel Vokatý, 

manažer marketingu retigo, s.r.o.
„společnost retigo je předním 
evropským výrobcem parních 

konvektomatů. Právě toto 
zařízení je také nazýváno srdcem 
moderní kuchyně. V dnešní době 

již těžko najdete kuchyň, která 
by konvektomat neměla, a to 

platí o profesionálních kuchyních 
obecně, ať je to restaurace, 

závodní kuchyně, školní kuchyně 
nebo malé bistro.

V rámci Vision nabízíme nejen 
parní konvektomaty ve dvou 

modelových provedeních – blue 
a orange – a v šesti velikostech, 

ale i další příslušenství 
k jejich provozu. Jedná se 

o gastronádoby, podstavce, 
digestoře, udírny apod. Pod 

značnou Vision ´chef concept´ 
pak nabízíme další zařízení, která 
však nejsou z naší dílny, nicméně 

vhodně doplňují myšlenku 
moderního a kvalitního vaření 
v profi kuchyni. Jsou to šokové 

zchlazovače a holdomaty.“
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Pavel Vokatý, 
Retigo

Jiří Sixta,  
RM Gastro

Jiří Válek,  
MAVA
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d
o restauračních a  hotelových kuchyní 
míří stále více mléčných produktů a je-
jich spotřeba postupně roste. Miroslav 
Kubec, prezident Asociace kuchařů 

a  cukrářů ČR, se domnívá, že tuto skutečnost 
ovlivňuje nárůst obsazenosti hotelů a větší zájem 
domácích i zahraničních turistů o návštěvu míst-
ních restaurací. „Z celé škály mléčných výrobků 
směřuje nyní do restaurací a  hotelů především 
mléko, smetana, jogurty či máslo. Využití těchto 
produktů začíná snídaněmi a pokračuje v průbě-
hu celého dne v teplé i studené kuchyni a samo-
zřejmě také u dezertů. Mléčné a jogurtové výrob-
ky se používají rovněž při přípravě kávy a dalších 
nápojů. Kupříkladu smoothies,“ upřesňuje.  

Petra Hlavínová ze společnosti Meggle k tomu 
říká: „Z našeho sortimentu míří do gastro seg-
mentu v  současné chvíli zhruba 25 % výrobků 
a jejich odběr v posledních letech pozvolna stou-
pá. Do hotelů a restaurací jsou dodávány zejmé-
na živočišné a rostlinné smetany na vaření a ke 
šlehání, přičemž – díky jejich univerzálnosti, 
širokému spektru použití a příznivé ceně – roste 
obliba rostlinných smetan. U  naší značky jsou 
také velmi zajímavým a oblíbeným sortimentem 
tradiční porcovaná másla a smetany. A Jan Vlk 
ze skupiny Interlacto podotýká, že – přestože 
hlavní odbyt výrobků je realizován prostřednic-
tvím řetězců – hotely a restaurace získaly pozici 
velmi významných partnerů. Přitom aktuální si-
tuaci na trhu vnímá Jan Vlk velmi pozitivně: „Se 
stoupající kvalitou stravování stoupá také odbyt 
kvalitních výrobků v  restauracích. Klientům 
dodáváme hodnotné produkty jako například 
jogurty značky Bohemilk, které zrají tradiční 
metodou přímo ve svém obalu a  získávají tak 
unikátní strukturu a  chuť. Úspěšně nabízíme 
také smetanu ke šlehání bez stabilizátorů, kte-
rou vyrábíme pod značkou Moravia.“

Každá restaurace má svého sedláka, ale…
Podle Miroslava Kubce se restaurace rády chlubí 
tím, že mají svého sedláka či farmáře, který jim 
dodává zdravé – mimo jiné také mléčné – bio-
produkty. Prezident Asociace kuchařů a cukrářů 
se domnívá, že je to v  pořádku, ale na druhou 
stranu si klade otázku, zda tito drobní dodavatelé 
dokážou pokrýt celoroční spotřebu v gastro pro-
vozu. A tak hlavními dodavateli restaurací zůstá-
vají silné výrobní společnosti, jež svým zákazní-
kům mohou nabídnout širokou škálu výhod.

… spolupráce s velkými producenty má své 
výhody
Jednou z  nich je bezpochyby vysoká flexibilita 
s  ohledem na aktuální požadavky zákazníků. 

Káva s mlékem či šlehačkou, dortík, koktejl nebo podnos se sýry… Mléčné výrobky dokážou 
hostům zpříjemnit chvíle strávené v hotelových barech a restauracích a jejich spotřeba 

pozvolna stoupá. Zdá se, že si zde našly své místo a staly se nepostradatelnými.
TexT: VERONIKA DUFKOVá

Kvalita mléčných výrobků 
se pozná podle chuti
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„Provozovatelé restaurací posílají objednávky, 
které odpovídají jejich aktuálním potřebám 
–   reflektují probíhající sezonu a  návštěvnost 
jejich podniku. Do většiny restaurací a  hotelů 
zavážíme přes velkoobchody, které v  daném 
místě zajišťují prodej,“ říká Petra Hlavínová ze 
společnosti Meggle.

Velcí hráči na trhu s mléčnými produkty jsou 
také schopni zajistit požadovanou kvalitu vý-
robků. Dle Miroslava Hudce mají kuchaři rádi 
trvanlivější produkty a nezbytná je také určitá 
tučnost a  dobrá chuť mléčných výrobků. Jan 
Vlk ze skupiny Interlacto se domnívá, že pro-
vozovatelé hotelů a  restaurací nyní zjišťují, že 
kvalitní produkty ničím nenahradí a  zákazník 
to ve výsledku pozná podle chuti. „Kromě toho 
kuchař v  dnešní době nemá čas řešit, proč se 
mu například srazila omáčka. Jsme tedy rádi, 
že i restaurace a hotely začínají hledat kvalitní 
české výrobky. Proto neustále pracujeme na 
všech aspektech mlékárenské výroby a  zvyšu-
jeme kvalitu produktů: prodlužujeme trvan-
livost a  vyvíjíme nové výrobky,“ vysvětluje. 
I  podle Petry Hlavínové z  Meggle patří delší 
doba záruky mezi důležitá kritéria, na kterých 
si společnost zakládá: „Naším cílem je dodá-
vat kvalitní produkty vyráběné dle moderních 
technologií.“

Novinky na trhu s mléčnými výrobky
Právě schopnost inovovat technologie, vylepšo-
vat produkty a pravidelně přicházet na trh s no-

vinkami patří mezi další velká plus, kterých si zá-
kazníci cení u svých dodavatelů. Petra Hlavínová 
téma rozvíjí těmito slovy: „Snažíme se naší na-
bídkou reagovat na moderní trendy. Dát si dobré 
bezlaktózové cappuccino nebo si užít jídlo bez 
laktózy je stále modernější a na tento trend re-
agujeme rozšiřováním portfolia bezlaktózových 
výrobků. Naší poslední novinkou je řada protei-
nových výrobků Active Protein, která reflektuje 
vzrůstající poptávku po produktech s  vysokým 
obsahem proteinu.“ Jan Vlk ze skupiny Interlac-
to k tomu říká: „Zákazník je velmi náročný a my 
se mu snažíme vyjít vstříc. Pracujeme na zkvalit-
ňování výrobků – nyní například zvyšujeme po-

díl ovoce v Podmáslí Moravia – a zároveň na trh 
přinášíme řadu novinek.“ O  jejich kvalitě bez-
pochyby svědčí ocenění Mlékárenský výrobek 
roku, které získal sýr Herold značky Moravia. 

Informace o novinkách se přitom od výrobců 
ke klientům dostávají rychlými a pohodlnými ko-
munikačními kanály. Petra Hlavínová objasňuje 
celý proces těmito slovy: „Zákazník si sám vybe-
re, jaká forma komunikace mu nejvíce vyhovuje. 
Máme připraveny všechny komunikační kanály, 
díky kterým se objednávky stávají pohodlnými 
a rychlými. Většina prodejů jde přes smluvní part-
nery – velkoobchody, s nimiž výrobky nabízíme 
a podporujeme prodej ve formě akčních nabídek. 
Velkoobchody zajišťují také servis u  zákazníků, 
ale v případě potřeby není problém, aby koncové-
ho zákazníka navštívil náš obchodní zástupce.“ 

Spolupráce s  velkými producenty mléčných 
výrobků tedy provozovatelům restaurací a  ho-
telů skýtá mnoho nesporných výhod. Proto se 
svými dodavateli navazují obchodní partnerství 
na dlouhodobé bázi a  zůstávají jim věrní. Jan 
Vlk ze skupiny Interlacto v tomto směru pozna-
menává: „Snažíme se být hlavními partnery pro 
naše zákazníky po celé republice a jsme rádi, že 
jsou nám věrní anebo se k nám z důvodu vyso-
ké kvality výrobků rádi vracejí.“ A Petra Hlaví-
nová k  tomu dodává: „Výrobky prodáváme po 
celé České republice. Drtivá většina zákazníků 
s  námi spolupracuje dlouhodobě a  my se dále 
snažíme oslovovat nové klienty a  hledat další 
příležitosti na trhu.“
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restaurace se rády 
chlubí tím, že mají svého 

sedláka či farmáře, 
který jim dodává zdravé 
– mimo jiné také mléčné 

– bioprodukty.
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a
lternativou mléčných produktů rozu-
míme výrobky jako jogurty, sýry, ná-
poje či másla vyrobené z  rostlinných 
zdrojů – luštěnin (sója, hrách), ořechů 

(mandle, lískové či vlašské ořechy, kešu, kokos) 
či obilovin (rýže, špalda, oves, quinoa) a semí-
nek (konopná, dýňová). 

Rostlinná mléka
V  současnosti nabírají rostlinná mléka na po-
pularitě, o  čemž svědčí i  fakt, že je najdeme 
v  mnoha variantách v  každém supermarketu. 
Vybrat si můžeme z pestré škály nápojů z  růz-
ných ořechů, semínek, obilovin či luštěnin. Lidé 
volí rostlinné alternativy ke kravskému mléku 
z nejrůznějších důvodů: intolerance na laktózu, 
zdraví, podmínky zvířat ve velkochovu, udr-
žitelnost, ale i  nová a  zajímavá chuť. K  nejob-
líbenějším patří mandlové, sójové, rýžové, ko-
kosové nebo ovesné. Většinou jsou obohacená 
o vápník, vitamin B12 a vitamin D.

Můžete je použít do kávy, milkshaků, snída-
ňové kaše i při vaření a pečení. Ke kávě zkuste 

nabízet speciální baristická rostlinná mléka, 
která se dají i krásně našlehat. Najdete je v růz-
ných příchutích: sójové, mandlové, kokosové 
i  ovesné. Do omáček a  krémových polévek se 
díky neutrální chuti skvěle hodí sójová či rýžová 
smetana a  u  dezertů vám zvýrazní chuť různé 
oříškové rostlinné nápoje. Ze všech rostlinných 
mlék snadno připravíte také těsto na lívance či 
palačinky.    

Výhodou těchto mlék je také nenáročné skla-
dování. Neotevřené vám v pokojové teplotě vy-
drží dlouhou dobu, takže je můžete mít pořád 
k dispozici. 

Domácí rostlinné mléko
Některé kavárny či restaurace si rostlinná mlé-
ka vyrábějí i  sami. Stačí výkonný mixér, suro-
vina, ze které mléko chcete připravit, a  jemné 
sítko či plátýnko. Obiloviny, semínka či oříšky 
nechte pár hodin namáčet ve vodě, propláchně-
te, rozmixujte s vodou (v poměru 1:4) a přeceď-
te. Můžete osladit datlemi či rozinkami. Takto 
připravený nápoj se hodí třeba jako rostlinná 

Food serViCe

Možná jste ve vašem provozu zpozorovali, že se hosté více ptají na sójové mléko do kávy 
či veganský dezert. dle březnového průzkumu agentury iPsos až 32 % obyvatel České 

republiky plánuje konzumovat více rostlinných produktů a zároveň méně živočišných. lidé 
k tomu mají různé motivy, včetně environmentálních a etických či intolerancí a alergií.  ať 

už jsou důvody vašich hostů jakékoliv, prozradíme vám několik tipů, jak můžete jednoduše 
nahradit mléčné produkty a zaujmout tak stále se rozrůstající skupinu zákazníků.

TexT a foTo: ČESKá VEGANSKá SPOLEČNOST

alternativy mléčných produktů

Jak snadno nahradit 
mléko, sýry či máslo

v současnosti nabírají 
rostlinná mléka na 
popularitě, o čemž 

svědčí i fakt, že je 
najdeme v mnoha 

variantách v každém 
supermarketu. vybrat 

si můžeme z pestré 
škály nápojů z různých 

ořechů, semínek, 
obilovin či luštěnin.
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alternativa do různých mléčných koktejlů či 
smoothies.

Rostlinné sýry
Výroba rostlinných sýrů si za poslední roky 
prošla dlouhou cestu a na trhu se objevují stále 
nové značky. Dnes je naštěstí na trhu k dostání 
velké množství rostlinných variací oblíbených 
sýrů, jako třeba gouda, cheddar, mozzarella, 
parmazán či dokonce sýry s plísní. Vyrábějí se 
zejména z oříšků, rostlinných tuků a škrobů.

Pestřejší nabídku rostlinných sýrů koupíte 
v  obchodech se zdravou výživou, ale několik 
druhů je dostupných i v supermarketech.

Vybrat si můžete ze sýrů vhodných k  zapé-
kání, plátkových do toustů a  sendvičů i  roztí-
ratelných sýrových pomazánek. Pro alergiky či 
vegany tak můžete snadno připravit sendvič se 
zapečeným sýrem či výbornou pizzu.  

Pokud preferujete spíše domácí výrobu, na 
internetu najdete spoustu inspirací na sýry 
z  oříšků, kterými můžete vaše zákazníky mile 
překvapit. Tofu natural je možné také jednodu-
še ochutit tak, abyste získali sýr, který se chuťo-
vě i konzistencí podobá fetě nebo ricottě.    

Rostlinné jogurty
Lidé se při přechodu na rostlinnou stravu v sou-
časnosti nemusí vzdát ani jogurtů. Na trhu je 
několik výrobců, kteří nabízejí jogurty ze sóji, 
mandlí anebo kokosu. Vyrábějí se bez příchu-
tě, z  nichž snadno připravíte třeba dresink do 

salátu, nebo ochucené ke svačině či na snídani. 
Rostlinné jogurty dnes seženete od různých vý-
robců v každém větším supermarketu.

Rostlinná šlehačka
Pokud chcete do dezertů použít šlehačku, snad-
no ji připravíte vyšleháním tuhé části kokosové-
ho mléka nebo krému. V obchodech se zdravou 
výživou najdete také různé hotové alternativy 
šlehačky z kokosu, rýže či sóji. 

Rostlinné máslo
Místo másla mohou být při vaření a pečení po-
užity chutné rostlinné margaríny. Jsou vhodné 
i na pečivo či jako základ pomazánek. Rostlin-
ná másla můžete dnes zakoupit v supermarke-
tech a obchodech se zdravou výživou. U koláčů 
z křehkého těsta či slaných quichů tak můžete 
snadno uspokojit i chutě alergiků nebo veganů. 

Rostlinná zmrzlina 
Dnes už stále více prodejců zmrzlin vyrábí 
a označuje některé druhy jako veganské či bez-
laktózové. Nezůstávají přitom jen u  ovocných 
sorbetů, ale využívají nejrůznější rostlinná mlé-
ka a  smetany k  výrobě krémových oříškových 
či čokoládových zmrzlin. Výbornou zmrzlinu 
připravíte také rozmixováním mražených ba-
nánů. Tento základ pak můžete různě dochutit 
ovocem, oříšky či čokoládou. 

Kromě toho dnes v obchodech najdete něko-
lik druhů zmrzlin nejrůznějších příchutí ozna-
čených veganským certifikátem. 

Komunikace
Pokud už veganská jídla a nápoje nabízíte, ne-
zapomeňte nám dát vědět a označovat rostlin-
nou nabídku na sociálních sítích. Váš podnik 
rádi zpropagujeme jak my, tak i naše spřátelené 
organizace, weby aj. Uděláme zkrátka vše pro 
to, aby se zprávy o vaší rozšířené nabídce dosta-
ly do světa.

Potřebujete s  něčím poradit? Ať už jste re-
staurace, kavárna, bistro, čajovna nebo pen-
zion či hotel, neváhejte nás oslovit! Jsme tady, 
abychom vám pomohli najít vhodné produkty 
a dodavatele a společně tak vytvořili atraktivní 
rostlinnou nabídku pro vaše hosty. Na našem 
webu najdete spoustu dalších informací a mů-
žete si také stáhnout Průvodce rostlinnými al-
ternativami pro restaurace. Těšíme se na spo-
lupráci!

Food serViCe

o České veganské společnosti

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, 
ve kterém si každý může vybrat lahodné 

a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, 
zvířata i naši planetu. Naším cílem je zlepšovat 

a usnadňovat život lidem, kteří z různých 
důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných 

produktů nebo je úplně vyloučit.
veganskaspolecnost.cz

recept: veganský sýrový dip

Ingredience:
•	 2 hrnky očištěných a nakrájených brambor
•	 1 hrnek nakrájené mrkve
•	 ½ hrnku vody
•	 1/3 hrnku olivového oleje
•	 2 lžičky soli
•	 šťáva z půlky citronu
•	 5 lžic lahůdkového droždí (najdete ve zdravých 

výživách a větších supermarketech)
•	 špetka chilli

Postup:
brambory a mrkev uvařte do měkka. rozmixujte 
do hladka s ostatními surovinami. 
lahůdkové droždí můžete využít v různých 
omáčkách, pomazánkách či těstovinách, kterým 
chcete dodat sýrovou chuť.
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N
aše společnost Hustá zmrzlina, s.r.o., 
je výhradním distributorem zmrzlino-
vých strojů značky Oceanpower, která 
je předním výrobcem zmrzlinových 

strojů v Číně. Každých 15 minut je v této fabrice 
vyroben 1 zmrzlinový stroj,“ uvádí David Po-
lanský ze společnosti Hustá zmrzlina. Společ-
nost Oceanpower vyrábí stroje jak na točenou 
zmrzlinu, tak na výrobu kopečkové zmrzliny. 
Stroje Oceanpower vynikají oproti konkurenci 
svojí tichostí, spolehlivostí a  cenovou dostup-
ností nových strojů i  náhradních dílů. „Naše 
společnost vybrala druhy strojů, které jsou 
vhodné pro tuzemské zákazníky,“ dodává Po-
lanský. Nabízí tak stroje jak pultové, tak volně 
stojící s  různou kapacitou výroby zmrzliny dle 
požadavků zákazníka. „Nabízíme stroje s  vý-
robní kapacitou od 28 l za hodinu až po 65 l za 
hodinu,“ říká k tomu Polanský.

Nový rok se ponese ve znamení série NL pro 
nejnáročnější zákazníky
„Dle našich poznatků je na českém trhu mezera 
mezi velice drahými stroji a  mezi levnými ne-
kvalitními stroji dováženými z Číny. Přesně tyto 
stroje, které chybí na tuzemském trhu, zastupu-
je značka Oceanpower,“ představuje Polanský 
dále. Stroje Oceanpower jsou dle něho oproti 
konkurenci cenově dostupné a  bezporuchové, 
s velice dlouhou životností.  Je možno je upravit 
dle potřeb zákazníka.  „Jsme schopni nabídnout 
gravitační stroje, stroje se zášlehem, který je 
možno regulovat a  přizpůsobovat potřebě zá-
kazníka,“ informuje a dává konkrétní tipy: „Pro 
začínající prodejce mohu doporučit buď pultový 
stroj OP1372, nebo volně stojící OP3328D. Pro 
zákazníky s  vyšší výtočí zmrzliny mohu dopo-
ručit stroje DW150TCP, případně OP145PC.“ 
V  novém roce pak společnost Hustá Zmrzlina 
plánuje na tuzemském trhu představit sérii 
strojů s označením NL, která splňuje požadav-
ky nejnáročnějších zákazníků.

Itálie po česku chutná skvěle
Itálie je známou pravlastí chutné zmrzliny, což 
ví i  společnost Hustá zmrzlina, která v  oblasti 
zmrzliny, na rozdíl od strojů, kde zvolila čínské-
ho dodavatele, preferuje partnera z Itálie. „Naši 
zmrzlinu nám vyrábí italský partner s  dlouho-
letou tradicí, receptury jsou uzpůsobeny dle 
našich požadavků a chutí českých zákazníků,“ 
vysvětluje David Polanský. 

„Několik let jsme hledali ideální recepturu 
vanilkové zmrzliny a teprve v loňském roce jsme 
vyladili chuť této zmrzliny dle našeho přání 
a očekávání. Stejným způsobem jsme pracovali 
a  pracujeme na ostatních příchutích točených 
zmrzlin značky Hustá zmrzlina,“ přibližuje po-
stup výroby a práce ve společnosti. 

Příklon k Itálii potvrzuje i Zdeňka Minářová, 
majitelka cukrárny v  Moravském Krumlově: 
„Používám ty nejkvalitnější suroviny především 
z Itálie a Francie právě proto, že Italové jsou ve 
světě zmrzlin kouzelníci. Jsou dražší, ale nikdy 
bych je nezaměnila za jakékoliv náhražky. Kva-
lita je velmi důležitá a  například v  porovnání 
s českými surovinami je chuť nesrovnatelná.“

Nejoblíbenější příchuť? Jednoznačně vanilka
Nejoblíbenější příchutí v Česku je podle Davida 
Polanského jednoznačně vanilka, která převládá 

Food serViCe

Pokračování dvoudílného miniseriálu zabývajícího se 
výrobou a kvalitou zmrzliny v Česku se ponese v podobném 

duchu jako první část, která byla publikována v magazínu 
sVět horeCa 2/2019. Představíme si nejen možnosti 

a výběr strojů sloužících k výrobě různých druhů zmrzliny, 
ale podíváme se i na rozdíly mezi točenou a kopečkovou 

a popovídáme si o nutnosti kvality vstupních surovin.
TexT: KATEŘINA HáJKOVá

Kvalitní zmrzlinu 
nedělají pouze 

suroviny, ale 
výroba celkově  

– část druhá
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i  ve společnosti Hustá zmrzlina. Těsně za ní je 
v jejich sortimentu černý bez a u dětí je prý nej-
oblíbenější vodní meloun. V nadcházející sezóně 
se společnost chystá sortiment rozšířit o mango 
a multivitamin dle vlastních receptur. „V dalších 
letech chceme pokračovat v  rozšíření nabídky 
druhů zmrzlin,“ dodává Polanský. 

Vanilka v oblibě vede i podle Dany Macáko-
vé, Prima brand managera společnosti Bid- 
food. Hned za ní potom stojí čokoláda a jahoda. 
„Tyto příchutě tvoří značnou část všech prode-
jů, téměř tři čtvrtě objemu prodaných zmrzlin,“ 
říká k  tomu. Novou sezonu společnost Bid- 
food přivítá novinkou v segmentu kopečkových 
zmrzlin, kde předvede příchuť banán/jahoda. 
„Nejvíce novinek máme každoročně v segmen-
tu impulzních zmrzlin, tedy na dřívku,“ říká 
Dana Macáková. Letos je to Mrož Až na dřeň 
jahoda s  tvarohem v  jahodové dřeni, Mrož Až 
na dřeň broskev maracuja v  meruňkové dřeni, 
Mrož třešně, Pegas Premium Salted Caramel. 
„Rádi zkoušíme i poněkud netradiční věci, pro-
to letos uvádíme novou řadu Pegas InJoy, kte-
rá je ve dvou příchutích, ale zajímavostí je její 
poleva. Ta je totiž měkká i ve zmrzlém stavu,“ 
informuje dále Macáková. Další novinky jsou 
i v rodinných baleních.

Konkurence vanilky? Jahoda
„Nejoblíbenějším druhem je jahoda Bombato 
a pak klasiky jako voňavá vanilka, pravá čoko-
láda, zralé maliny nebo banány se smetanou,“ 

Food serViCe

iNZerCe

Kopečková vs. točená zmrzlina očima dany macákové

Dana Macáková, Prima brand manager společnosti Bidfood, popisuje rozdíly mezi točenou 
a kopečkovou zmrzlinou tak, jak je vidí společnost Bidfood.

VýHODy KOPEČKOVé 
Provozovatel může rovnou 
servírovat, má to bez práce, 

pokud dodržuje základní 
hygienické předpisy, zákazníci 
se vrací. Kopečkové zmrzliny 
jsou kvalitní a jsou postaveny 

na poctivých ingrediencích. Ve 
zmrzlinách mohou být kousky 
ovoce, čokolády, sušenek apod.
Kopečková zmrzlina se hodí do 

každé restaurace či baru. Má 
velice široké spektrum použití, 
od klasických zmrzlinových 

pohárů přes kombinaci zmrzliny 
a dezertů po ledovou kávu nebo 

alkoholický koktejl.

NEVýHODy  
KOPEČKOVé 

Pokud se provozovatel dobře 
nestará o prodejní místo, má 

např. zašpiněné sklo u mrazicí 
skříně, nedodržuje podmínky 
skladování apod., může být 
ovlivněna nejen atraktivnost 

prodejního místa, ale také kvalita 
zmrzliny. 

Provozovatelé mají pokyny, 
jak dlouho mohou zmrzlinu 

servírovat, mají také informace 
o porcování, o správně 

nastavené teplotě apod. to 
vše ovlivňuje i výslednou chuť 

zmrzliny.

VýHODy tOČENé 
Nízké náklady na vstupní 

ingredience. točená zmrzlina je 
servírovaná při vyšší teplotě než 
kopečková, což má vliv i na chuť. 

Zkuste někdy ochutnat trochu 
„povolenou“ zmrzlinu, více se 

rozvine její chuť.

NEVýHODy  
tOČENé 

hygiena výrobního stroje 
a pracovních postupů, poměr 

ředění dodávané směsi s vodou, 
cena za pronájem, ale i koupi 
zmrzlinového stroje je velice 

vysoká.

mroŽ daiQUiri: Tak trochu jiná kopečková zmrzlina

dana Macáková, Prima brand manager společnosti bidfood, nabízí způsob, jak si vychutnat tradiční 
kopečkovou zmrzlinu trochu jinak. MroŽ daiQUiri představuje unikátní spojení lahodné jahodové 

zmrzliny a řízného alkoholu. skvělé letní osvěžení s chutí čerstvých jahod.

Potřebovat budete:
Jahodový sherbet Mrož PriMa
havana Club añejo 3 años

Čerstvá citronová šťáva
Vanilinový cukr

ledová tříšť
Jahoda
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říká Radek Březina z rodinné firmy ŇAM ŇAM, 
která si vyrábí vlastní zmrzlinu značky Bomba-
to. „Oblíbené jsou ale i speciální druhy jako ra-
kytník na pomerančích – zmrzlina plná vitamí-
nů. Rádi se jezdíme vždy podívat přímo na pole, 
kde rakytník pro naši zmrzlinu roste,“ dodává 
a pokračuje: „Restaurace rády servírují náš bre-
taňský slaný karamel, toskánské tiramisu nebo 
královský nugát. Pro restaurace pak umíme 
vyrobit i limitní druhy zmrzliny na přání, napří-
klad dnes jsme zrovna vezli zákazníkovi zmrzli-
nu z červené řepy. Tím restauracím pomáháme 
zaujmout zákazníky.“

Pro nadcházející sezonu uvádí v ŇAM ŇAM 
sorbet lesní ovoce, který tvoří borůvky, jahůd-
ky, maliny, ostružiny. Druhou novinkou jsou 
arašídy první třídy – smetanová zmrzlina s ob-
líbenou chutí burských oříšků. „A  v  sezóně 
občas vyrobíme třeba okurkovou nebo bezin-
kovou zmrzlinu. Rádi experimentujeme, ale 
se zdravým rozumem, některé suroviny se pro 
zmrzlinu opravdu nehodí, takže nenabízíme 
bizarní zmrzliny, ale jen ty, které opravdu chut-
nají i nám,“ představuje, jak to ve výrobě ŇAM 
ŇAM chodí, Radek Březina.

Aby byla dobrá zmrzlina opravdu dobrá
„My věříme ve výbornou zmrzlinu, nejen v  tu 
dobrou,“ směje se Radek Březina. Prvotřídní 
zmrzlina je podle něho umění. Na začátku ka-
ždé výborné zmrzliny je zkušenost zmrzlináře, 
kvalita surovin a vyváženost receptur. „Zmrzli-

nář musí vědět, jak spolu suroviny fungují, jak 
vyvážit sladkost a další parametry, aby spolu vše 
hrálo a  ladilo,“ říká k  tomu a  dodává: „Samo-
zřejmě k  výrobě vynikající zmrzliny přispívají 
i  špičkové technologie. Věříme, že ve zmrzlině 
se odráží i to, jestli ji zmrzlinář vyrábí skutečně 
rád. U nás tomu tak je: děláme poctivou řeme-
slnou zmrzlinu, jsme rodinná firma, a ne ano-
nymní velkovýroba.“

Do kvalitní zmrzliny patří kvalitní suroviny
Ideální jsou samozřejmě sezónní suroviny, 
ale sezóna není nekonečná a  například jahody 
jsou dobré a  čerstvé jen po malou část roku. 
„Ve zbytku sezóny máte možnost vyrábět buď 
z dovážených jahod, které se tváří jako čerstvé, 
ovšem nejsou sladké a vlastně vůbec nechutna-
jí jako jahody, anebo využít slaďoučkých jahod 
zamražených,“ vysvětluje Radek Březina a do-
dává: „Je tedy důležité vědět, že mantra sezón-
nosti má své hranice a  je klíčové vnímat chuť 
surovin.“

Do kvalitního sorbetu samozřejmě patří 
i dostatek ovoce. Často ale panuje mylná před-
stava o podílu ovoce – někteří lidé si myslí, že 
ta pravá zmrzlina je ta se 100% podílem ovoce. 
„Ale to nejde ve všech případech: kdyby napří-
klad v citronové bylo sto procent ovoce, vůbec 
by se nedala jíst,“ vysvětluje Radek Březina. 
Kvalitní zmrzlina má tak přesně vyvážený po-
měr surovin, aby její chuť byla lahodná a pří-
jemná. 

Food serViCe

Z pravého 
ovoce,tvarohu 
a smetany 

Z pravého Z pravého 
ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu 
a smetany a smetany a smetany a smetany a smetany 
ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu ovoce,tvarohu 
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zmrzlinář musí vědět, 
jak spolu suroviny 
fungují, jak vyvážit 

sladkost a další 
parametry, aby spolu 

vše hrálo a ladilo. 
samozřejmě k výrobě 

vynikající zmrzliny 
přispívají i špičkové 

technologie.
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M
éně radostné je však to, 
že i  loni se ale znovu 
snížil podíl konzumace 
čepovaného piva v  re-

stauracích a  hospodách, podíl na 
celkové konzumaci klesl o dva pro-
centní body na 36 procent. Pivaři si 
svůj chmelový mok namísto z hos-
podských půllitrů vychutnávají 
z lahví nebo plechovek doma. Hos-
tinským ubývá hostů a  zejména 
v  menších obcích klesající zájem 
někdy vede až k zavírání živností.

Pivovary se tomuto trendu sna-
ží čelit mj. tím, že se svoji produk-
ci snaží obohatit o novinky a spe-

ciální piva, vyráběná k  určitým 
příležitostem. Dočkáme se jich 
proto v  hojné míře i  letos. Potvr-
dil to náš průzkum, v  němž jsme 
se na to ptali nahodile vybraných 
producentů chmelového moku.

Za náchodský pivovar Primá-
tor, a. s., nám tak jeho ředitel 
a sládek Petr Kaluža sdělil: „Chys-
táme pro letošní rok řadu novi-
nek. Jednou z nich bude například 
PRIMÁTOR NEALKO ČERNÝ 
RYBÍZ A  LIMETKA, což bude 
míchaný nápoj vyrobený z našeho 
nealkoholického piva a  limonády. 
Ta bude obsahovat pouze přírodní 

spotřeba piva v roce 2018 stoupla, na jednoho 
Čecha vychází 141 litrů, o šest velkých piv 
více než předloni. tuzemské pivovary loni 

vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, 
výstav tak meziročně vzrostl o 4,7 procenta. 

to je z hlediska naší tradiční pivní kultury 
i české ekonomiky dobrá zpráva.

TexT: FRANTIŠEK VONDERKA

Opět se 
můžeme těšit 

na novinky 
a speciály
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složky, šťávu z černého rybízu a li-
metky. Výsledkem bude osvěžující 
nápoj pro ty, kteří si zrovna nemo-
hou dát naše pivo. Další pivo je 
uvařeno na naše pivovarské slav-
nosti – Den P – 18. 5. 2019. Bude 
se jmenovat PRIMÁTOR PUM-
PA. K  té mohu ale nyní (pozn. 
redakce: duben 2019) prozradit 
jen to, že se jedná o  pivní styl, 
který v  naší republice není zrov-
na běžný. Na podzim již tradičně 
uvaříme pivo z  čerstvého zelené-
ho chmele – PRIMÁTOR Špringl 
2019. Chmel je živá rostlina a ka-
ždý rok je trochu jiná. My našim 
zákazníkům jako oslavu chme-
lobraní přinášíme radost právě 
z  oné ročníkovosti a  také experi-
mentujeme s  odrůdami. Výsled-
kem je každý rok trochu jiné pivo, 
které se dá uvařit pouze jedinkrát 
za rok. Odbyt těchto limitovaných 
edicí piv nám každoročně roste – 
a nás stále více baví.“

Tomáš Pluháček, ředitel přerov-
ského pivovaru Zubr, a. s.: „Pivo-
var Zubr letos uvedl na trh již jed-
nu novinku, jedná se o Zubr Černý 
speciál 13 %. Stejně jako u dalších 
speciálů pivovaru, tak se i v tomto 
případě jedná o limitovanou edici, 

která míří téměř výhradně do sudů 
a  na čepech restaurací je právě 
v těchto dnech. Zubr Černý speciál 
13 % je jedinečné silné tmavé pivo, 
typické svou výraznou barvou, pl-
ností a  vyladěnou chutí. Díky vy-
braným sladům z  hanáckého ječ-
mene a  čtyřem odrůdám českých 
chmelů, především Žateckému 
poloranému červeňáku, je charak-
teristické svou osobitou vůní i chu-
tí. Hustá pěna a dobrý říz jsou dí-
lem tradičního výrobního postupu, 
při kterém pivo kvasí v otevřených 
kádích a  zraje v  ležáckém sklepě 

při nízké teplotě více než 65  dní. 
Obsah alkoholu: 6 % obj.

V  červnu, v  rámci naší akce 
ZUBRFEST 2019, pak představí-
me druhou novinku, opět se bude 
jednat o speciál, ale více o jeho cha-
rakteristice zatím neprozradíme.“

Tradiční pivovar v  Rakovníku, 
a. s., letos sice žádnou novinku ne-
plánuje, ale opět přinese sérii svých 
osvědčených speciálů. Jak uvedla 
Ing. Andrea Stryalová z  jeho mar-
ketingového oddělení, patří k nim 
speciální velikonoční pivo Bakalář, 
vídeňský ležák, který se poprvé va-

řil v roce 2018. Jde o spodně kvaše-
né pivo měděné barvy s hustou pě-
nou s  barevným podtónem mědi. 
Výrazná, plná a příjemně nasládlá 
chuť a  vůně sladového základu je 
dána použitím speciálního vídeň-
ského sladu. Dále to bude Bakalář 
světlý ležák za studena chmelený 
z  čerstvého chmele, který se vaří 
na podzim. Jedná se o  jedinečné 
pivo vařené klasickou technologií 
a  chmelené za studena čerstvým 
žateckým chmelem ze sklizně da-
ného roku. Jeho plná vyvážená 
chuť s  výraznou bohatou hořkos-
tí je dána dokonalým spojením 
chlebnatosti sladového základu 
s  chutí čerstvého chmele macero-
vaného v pivu po celou dobu ležení. 

Dalším rakovnickým speciá-
lem, který se připravuje jen jed-
nou ročně, je Rakovar vařený na 
tři rmuty. K dispozici bývá na kon-
ci roku. O  třírmutovém postupu 
se poprvé zmiňuje první význam-
ný český sládek F. O. Poupě v roce 
1794. Píše, že rmutování na tři 
rmuty poskytuje největší varní vý-
těžek a piva rmutovaná tímto způ-
sobem jsou z pohledu chuťového, 
zrakového a  čichového vnímání 
velmi plná a výrazná.

beVeraGes
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Stálou specialitou Tradičního 
pivovaru v  Rakovníku je už také 
Bakalář nealkoholický za stude-
na chmelený.  Toto nealko pivo 
je vařené speciálním výrobním 
postupem a  za studena chmelené 
sušeným hlávkovým chmelem. 
Právě Žatecký poloraný červeňák 
mu během ležení v tancích dodává 
ničím nenahraditelnou chuť a vůni 
dobrého piva. 

Speciálem benešovského Pivo-
varu Ferdinand, s. r. o., který potěší 
všechny celiaky, se podle Ladislava 
Lojky z jeho obchodního a marke-
tingového oddělení stalo Bezlepko-
vé pivo Ležák světlý Premium. Pro 
toto bezlepkové pivo byl sládkem 
vybrán dvanáctistupňový světlý 
ležák Premium. Bezlepkové pivo je 
vyráběno stejným způsobem tak, 
aby neobsahovalo lepek – gluten. 
Vaří se z tradičních surovin – sladu, 
chmele a vody. Obsah lepku je u to-
hoto piva menší než 10 mg/l (legis-
lativní limit je 20 mg/l) a pšeničné-
ho prolaminu (gliadinu) obsahuje 
méně jak 5 mg/l. Bezlepkové pivo 
se vaří i v nealkoholické verzi.

Novinky společnosti Plzeňský 
Prazdroj, a. s., přibližuje její tisko-
vá mluvčí Jitka Němečková: „Pro 

Prazdroj je charakteristický důraz 
na tradiční výrobní postupy a špič-
kovou kvalitu surovin a  současně 
výrazné inovativní úsilí. Pravidel-
ně přicházíme s  novinkami, které 
odráží potřeby našich zákazníků. 
Z  produktových novinek mohu 
zmínit novou variantu cideru Fris-
co s  příchutí Spritz. Celkem tak 
máme v  nabídce pět variant Fris-
ca. Reagujeme i na rostoucí zájem 
o  nealkoholická piva. Loni jsme 
základní řadu rozšířili o Birell bez 
lepku a velmi úspěšnou řadu Bota-
nicals o příchuť Jablko se zázvorem 
a  heřmánkem. Letos jsme na trh 
uvedli novinku s  příchutí hrozno, 
kterou nabízíme v  plechovkách 
a v malé praktické PET-lahvi. Ak-
tuálně tak máme čtyři varianty 
neochuceného Birellu, pět ochu-
cených ovocných variant a  tři ná-
poje v  řadě Botanicals. U piva vy-
cházíme vstříc rostoucímu zájmu 
spotřebitelů o  české ležáky. Loni 
jsme například nabídli nový Kozel 
Mistrův ležák, pokud jde o  čepo-
vané pivo, pak velmi rychle si na 
popularitě získal nový Gambrinus 
Nepasterovaná 11, který jsme na 
celý trh uvedli letos začátkem roku. 
V  segmentu speciálů pak máme 

každý měsíc v  nabídce nové pivo 
v rámci projektu Volba sládků.“

Plzeňský Prazdroj má za sebou 
mimořádně úspěšný rok. Na do-
mácím trhu loni prodal 7,2 mili-
onu hektolitrů piv, což je o  3,8 % 
více než v předchozím roce. Rost-
ly prodeje nejen v  obchodech, ale 
i  v  restauracích. Nejvíce se dařilo 
nealkoholickým pivům, růst táhly 
i ležáky a cidery. Právě Plzeňskému 

Prazdroji se v  roce 2018 podařilo 
jít proti obecnému trendu a otočit 
klesající vývoj posledních let v hos-
podách a restauracích, když zvýšil 
prodeje čepovaných piv o  víc než 
2 %. Vysvětlení Jitky Němečkové: 
„K  úspěchu přispělo loňské velmi 
teplé počasí s  historicky nejdel-
ší hlavní letní sezonou, výrazně 
se však projevil i  pozitivní dopad 
dlouhodobých aktivit Prazdroje 
na podporu hospod a  restaurací, 
jako je zlepšování prostředí i  pro-
vozu a  zvyšovaní kvality služeb. 
Tyto naše aktivity se projevily na 
zvýšené přízni zákazníků. Z  mno-
ha průzkumů víme, že hospody, 
které se zapojily do našich pro-
gramů podpory a  zvýšily kvalitu 
nabízených služeb, rostly rychleji 
než zbytek trhu. Dalším klíčem 
k  úspěchu bylo rozšiřování kon-
ceptových hospod, kterých loni 
přibylo celkem 13. Kromě rozši-
řování stávajících konceptů Srd-
covka, Kozlovna a  Radegastovna 
představil Prazdroj nový koncept 
hospod s  pivem Pilsner Urquell – 
Plzeňka. Úspěšná byla také Volba 
sládků, která funguje pátým rokem 
už v téměř 1 500 hospodách po celé 
ČR a v objemu rostla o 14 %.“
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V
e své nejnovější informaci ke 
spotřebě piva u nás Český svaz 
pivovarů a sladoven uvádí, že v roce 
2018 řádově o desítky procent 

rostla spotřeba míchaných nápojů na bázi 
piva. Existuje pro to i nějaké další vysvětlení 
než to, že loni bylo mimořádně horko? Máte 
nějaké podklady, jaké věkové skupiny se ten 
nárůst zejména týká? 
Dlouhá letní sezóna s  vysokými teplotami, kdy 
lidé vyhledávají osvěžující, méně alkoholické 
nápoje, je bezesporu hlavním důvodem meziroč-
ního nárůstu spotřeby tzv. pivních mixů. Dlou-
hodobě sledujeme také změnu v  preferencích 
u mladší generace a u žen, které si obecně vzato 
vybírají ke konzumaci nápoje s nižším obsahem 
alkoholu. I přes nárůst v desítkách procent však 
objem pivních mixů na celkové tuzemské spotře-
bě zůstává nízký. To potvrzuje i průzkum Centra 
pro výzkum veřejného mínění Sociologického 
ústavu AV ČR ze září 2018, který uvádí, že sku-
pina pravidelných konzumentů pivních mixů je 
dlouhodobě velmi malá. Mezi muži tvořila v loň-
ském roce tři a mezi ženami pět procent.

Poměrně vyrovnané jsou mezi muži a ženami 
podíly těch, kteří pivní mix někdy ochutnali (35 % 
mezi muži a 29 % mezi ženami), a těch, kteří pijí 
pivní mixy občas (28 % mužů a 31 % žen). 

Platí také, že konzumace pivních mixů se týká 
především mladších věkových skupin, zatímco 
ve vyšších věkových skupinách mužů i  žen tato 
obliba strmě klesá.  

Pivovary přicházejí v poslední době s řadou 
různých speciálů, a to i v limitovaných edi-
cích. Přibývá také minipivovarů s originální-
mi pivy. Jak hodnotíte tento rozvoj nabídky 
z hlediska celkové spotřeby piva? 
Různorodost pivní nabídky v  Česku jako Svaz 
vítáme. Přestože z  hlediska celkové spotřeby 
představuje produkce minipivovarů velmi malý 
objem (cca 3,5 %), díky nim mnohdy ochutnají 
pivo i  jeho jinak sváteční konzumenti. Minipi-
vovary si totiž vzhledem ke své velikosti mohou 
dovolit experimentovat a nabízet pestrou škálu 

nových chutí a  pivních stylů. S  mimořádnými 
edicemi a novými koncepty hospod ale přichá-
zejí i  velké pivovary. Jejich cílem je především 
zastavit pokles on-trade spotřeby, tedy spotřeby 
čepovaného piva v  hospodách a  restauracích. 
Tohoto trendu jsme v posledních letech svědky 
nejen u nás, ale prakticky ve všech tradičně pi-
vovarských evropských zemích.

Smutným faktem, který vyplývá ze zprávy 
ČSPS, je, že loni klesla spotřeba čepova-
ného piva a konzumace piva se z hospod 
a restaurací přesunuje do domácností, což 
podle stejné zprávy mj. negativně ovlivňuje 
tradiční pivní kulturu v Česku. Je podle vás 
možné tento obecný trend zvrátit? Ptám se 
i proto, že existují výjimky, např. Plzeňskému 
Prazdroji loni spotřeba točeného piva (uvádí, 
že se tak stalo díky jeho dlouhodobé strate-
gii a dalším dílčím opatřením) stoupla o 2 %. 

Mění se životní styl lidí a  s  tím i  jejich prefe-
rence. Po dlouhých prosezených dnech v  práci 
chtějí Češi žít aktivně alespoň večer a na to zajít 
si s přáteli na pivo do hospody zkrátka nezbývá 
čas. V Česku měla na propad on-trade spotřeby 
v posledních letech vliv i některá legislativní opat-
ření, zejména zavedení elektronické evidence 
tržeb (EET) a  tzv. protikuřácký zákon. Ta měla 
negativní vliv zejména na podniky na vesnicích 
a v malých obcích. Opětovnému nárůstu on-trade 
konzumace nenahrávají ani slevové akce na bale-
né pivo v supermarketech. Češi totiž slevy milují, 
i za cenu toho, že si s baleným pivem doma nedo-
přejí ten pravý pivní zážitek. 

Snahou pivovarů je trend posilování konzuma-
ce baleného piva zvrátit. Investují proto do no-
vých konceptů hospod a nabízejí speciály a nové 
edice dostupné jen v hospodách. Připravují také 
nejrůznější akce na podporu čepovaného piva – 
největší a nejznámější jsou tzv. Dny českého piva, 
které probíhají v září okolo svátku sv. Václava, pa-
trona českých pivovarníků. Český svaz pivovarů 
a sladoven komunikuje s fanoušky českého piva 
také na sociálních sítích. Kampaní Pivní středa 
jim například připomíná benefity osobního setká-
vání v hospodě, které z našich životů kvůli moder-
ním komunikačním technologiím postupně mizí.   

Co říkáte tomu, že mnohé pivovary paletu 
svých produktů rozšířily i o nabídku ciderů? 
Rostoucí zájem o  nejrůznější pivní speciály či 
pivní mixy je v  posledních letech zřejmý a  pi-
vovary na něj reagují. Přestože cider ve svém 
původním pojetí není klasickým pivním mixem, 
bývá takto vnímán. Cidery jsou zpestřením tu-
zemského trhu, nedá se ale očekávat, že by kdy 
dosáhly takové obliby, jaké se v Česku těší piva 
výčepní nebo dokonce ležáky.
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Kultura pití piva má u nás hluboké kořeny. dochází 
i v tak tradiční pivařské zemi, jakou je Čr, k jejím 

změnám? Na to jsme se ptali výkonné ředitelky Českého 
svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové.

TexT: FRANTIŠEK VONDERKA

Změny pivní kultury
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D
omovským barem Roberta Weise 
je v  současnosti českokrumlovská  
Apotheka, kterou provozuje jeho otec 
Robert Weis starší. „Nejraději mám, 

když mi hosté dají volnou ruku, já můžu tvo- 
řit drinky na základě jejich chuťových prefe- 
rencí a  strefovat se jim do chutí,“ popisuje 
22letý barman svou nejoblíbenější pracovní 
disciplínu.

„Jak jste se dostal k barmanství“ je takovou 
obligátní otázkou rozhovorů s barmany. 
U syna majitele českokrumlovského baru 
Apotheka však zní trochu zbytečně.
Bylo to samozřejmě díky tátovi, ale tu profesi 
jsem paradoxně nechtěl dělat odmala. Vlastně 
mě nelákala ještě ani v době, kdy už s ní začínal 
starší brácha. Jenže sedmnáctiletý student gym-
názia v létě potřebuje vydělat nějaké peníze na 
brigádě a skrze Apotheku k tomu vedla nejjed-
nodušší cesta. Tam jsem postupně objevil kouz-
lo míchání za barovým pultem a začal se o něj 
v hobby rovině zajímat. 

A kdy se z tohoto hobby stala opravdová 
práce?
Po maturitě jsem šel do Brna na práva a rychle 
zjistil, že advokát ze mě určitě nikdy nebude, 
protože je mi mnohem přirozenější míchat kok-
tejly než sedět v kanceláři, řešit papíry a řídit se 
zákoníky. Hned v prvním semestru jsem to tedy 
zabalil a našel si místo v baru v rakouském Lin-
ci.

Co vám na to řekli doma?
Nebylo to dramatické, i když hlavně táta by byl 
dodnes radši, kdybych zůstal na škole. Já jsem 
nikdy zrovna studijní typ nebyl, na maturitu 
jsem se naučil jen dějepis a  zbytek dal tak ně-
jak bez přípravy. Momentálně nevím o žádném 
oboru, který bych chtěl na výšce studovat, ale až 
ho najdu, tak se na školu vrátím klidně třeba ve 
třiceti.

Váš táta kdysi říkal, že od barmanství oba 
své syny odrazoval…
To je pravda. Zdůrazňoval nám, jaká je to do-
opravdy dřina. A  že nechce, abychom se tak 
dřeli, ale raději vystudovali školu a byli pak víc 
v klidu. Z mého pohledu barmanství skutečně je 
dřina, ale pokud člověka baví tak jako mě, pak 
není co řešit. Aspoň zatím, když ještě nemám 
manželku a děti.

U vás doma to fungovalo jak?
Táta založil Apotheku, když mi bylo 12 let. To 
tam trávil každý den od rána do noci, protože 
na rozjezd chyběli zaměstnanci. Asi po půl roce 
nebo po roce se pak už dostal do klidnějšího re-
žimu.

Jak jste se po škole ocitnul v Linci?
Šlo o  to vyzkoušet práci v  zahraničí a  zlepšit 
si němčinu. Rakousko máme za humny a díky 
kontaktům přes známého barmana Stefana 
Hanedera z Freistadtu jsem se dostal do zmíně-
ného Lince do Baru Neuf. Ve všední dny jsem 
tam byl jediný barman, na víkend mi přišel ně-
kdo na výpomoc. Měl jsem na starost všechno 
kolem provozu podniku, objednávek zboží nebo 
vymýšlení nových koktejlů.

Robert Weis: 

Barmanství ze mě 
udělalo extroverta

zúčastnil se všech loňských soutěží CBA o Barmana 
roku a pokaždé se dokázal umístit na pomyslných 

stupních vítězů. robert Weis se proto v celkovém součtu 
stal po právu Barmanem roku 2018 v klasické kategorii 

a letos na podzim tak bude reprezentovat českou 
republiku na koktejlovém mistrovství světa v číně.

TexT: MiChAeL LApčík
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přiblížíte, jak bar vypadal?
Žádná putyka, zkrátka elegantní koktejlový bar. 
Rakouská scéna je od té naší odlišná, hosté si 
potrpí hlavně na rumové klasiky – Caipirinhu, 
Cuba Libre nebo Planter’s  Punch. Hodně pijí 
i  pivo, víno nebo střiky. V  Baru Neuf jsme se 
jim pokoušeli nabídnout naše kreativní koktejly 
s domácími surovinami a originálním servisem 
a mělo to docela úspěch.

Bar Neuf už ale není mezi živými.
Podnik dál funguje pod jiným jménem. Po mém 
odchodu ho majitelé prodali svému kamarádovi. 

proč jste odešel?
Pobýt tam rok mi stačilo, hlavně jazykově. Ze-
začátku jsem německy zvládal pár naučených 
vět, teď dokážu bez problémů konverzovat. 
I  když gramatické záležitosti jako préteritum 
nebo perfektum moc neřeším.

V Apothece teď němčinu asi využíváte často…
Jezdí k nám spousta turistů a pro hosta je určitě 
příjemnější komunikovat v jeho jazyce. A mož-
ná toho i víc vypije (smích).

český krumlov je turistickým zájmem 
vyhlášený. Chodí k vám vůbec někdo místní?
Bavíme se o  13tisícovém městě. Kamarádů za 
námi chodí hodně, ale v  porovnání s  turisty je 
to samozřejmě jen zlomek. Máme štamgasty 
z  Prahy i  zbytku republiky, kteří se pravidelně 
vracejí v  zimních měsících, kdy ve městě není 
na rozdíl od léta hlava na hlavě. Nejčastěji 
k nám ale zavítají anglicky či německy hovořící 
cizinci, pak Rusové. Asiatů jezdí do Krumlova 
dost, ale k  nám jich zajde jen pár a  většinou 
pouze na kávu, bary je tolik nelákají. Výjimku 
tvoří lidé z  Hongkongu a  Singapuru, to jsou 
naopak jedni z nejvděčnějších hostů. Nedávno 
jsem shodou náhod obsluhoval hosta z čínské-
ho města Čcheng-tu, kam v  listopadu pojedu 
reprezentovat na koktejlové mistrovství světa. 
Takže jsme se měli o čem bavit.

Budete soutěžit v kategorii After Dinner.
To je docela fajn. Slyšel jsem totiž, že na šampi-
onátu letí sladké drinky. Určitě proto vymyslím 

nějaký dezertní koktejl. Co se týče výsledku, rád 
bych se umístil „na bedně“ a přiblížil se tak skvě-
lému loňskému výkonu Martina Vogeltanze.

Šel jste do loňské sezony s ambicí stát se 
barmanem roku?
Věřil jsem si, že na to mám. Byl to i jeden z dů-
vodů odchodu z Rakouska – dojíždět odtamtud 
do Česka na soutěže by v kombinaci s tou pra-
covní dobou bylo velice obtížné.

Co vás motivovalo k tomu, abyste vůbec se 
soutěžením začal?
Chtěl jsem to prostě zkusit stejně jako ostatní 
kolegové. Na vůbec první soutěži z  toho bylo 
poslední místo, ale přišel jsem na to, co dělám 
špatně. Takže jsem se pro příště poučil a vytvá-
ření soutěžních drinků a  jejich prezentace pří-
tomným mě prostě začaly bavit, přestože jsem 
rozený introvert.

A co konfrontace s ostatními?
Soutěže se mi naopak zdají hodně kolegiální. 
Když se nás z Apotheky účastní víc, tak si kok-
tejly ještě v baru navzájem ochutnáme a poradí-
me, co komu chybí, jestli jsme v drincích nenašli 

nějakou disbalanci. Musím říct, že soutěžení je 
příjemným zpestřením běžné práce za barem. 
A nejde jen o to přijít a vyhrát. Ale také o to, že se 
potkáte s kluky ze zbytku republiky, seznámíte 
se a už se těšíte na další shledání. Získáte pře-
hled o barové scéně, bavíte se o  trendech, kte-
ré zrovna frčí v Praze. Takže já si nejvíc cením 
právě příležitosti nového rozhledu a  vzájemné 
komunikace.

čemu přičítáte, že se vám v minulé sezoně 
podařilo uspět?
V  barmanském soutěžení nezáleží pouze na 
koktejlu, ale také jeho prezentaci. Popravdě, 
samotné drinky mícháme minimálně velmi 
dobré všichni. Takže ve finále rozhoduje to ko-
lem nich. Kdybych celou dobu mlčel a pak ko-
misi podal sklenici s  tím nejlepším koktejlem 
na světě, určitě bych skončil poslední. Musíte 
umět komunikovat, bavit se s porotci a prodat 
jim svůj drink.

před chvílí jste ale říkal, že jste býval intro-
vert.
Ano, nechtěl jsem kvůli tomu s  barmanstvím 
ani začínat. Neměl jsem rád komunikaci s lidmi 
a volný čas trávil u počítače. Pařby a seznamo-
vání se někde venku nepřipadaly v úvahu. Praxe 
v  baru ten povahový rys postupně otočila, ale 
jeden kolega si ze mě doteď utahuje, když vzpo-
míná, jak jsem jen tak koukal do země a všichni 
okolo museli říkat, co mám dělat.

Je vám teprve 22 let a už máte na kontě 
takovou cennou trofej. Co chcete v životě 
dokázat?
Žádné extra velké plány opravdu nemám, pro-
tože ty většinou nevycházejí. Snad jen přemýš-
lím o vlastním podniku, ale to je daleká budouc-
nost. Nemusel by to být za každou cenu bar. 
Nebo ještě lépe, mělo by to být víc podniků a je-
den z nich by byl bar. Pak ještě nějaká restau-
race nebo kavárna. Ani ubytování by nemusela 
být nuda. Musím se ale ještě hodně učit.

Co?
Nevím, to právě musím ještě časem zjistit 
(smích).

Z mého pohledu je 
barmanství dřina, ale 

pokud člověka baví tak 
jako mě, pak není co 

řešit. Aspoň zatím, když 
ještě nemám manželku 

a děti.
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Můžeme se těšit 
na nové ročníkové 

chutě i na speciality
vinařský rok 2018 byl opravdu výjimečný. 

nejen kvůli velikosti úrody. mimořádné 
byly také klimatické podmínky, které se 

podepsaly na vysoké cukernatosti hroznů. 
občas se v této souvislosti dokonce hovořilo 

i o ročníku století. hovořilo se o tom, že by 
mohl přinést i některé ročníkové novinky 

a speciality. na to, jaká je skutečnost, 
jsme se zeptali v několika vinařstvích.

TexT: FrANtiŠek VoNDerkA

m
arek Suský z  RODINNÉHO VI-
NAŘSTVÍ SUSKÝ: „Novinky jako 
takové až tak nechystáme, tradičně 
jedeme v  osvědčených druzích. Teď 

se právě zabýváme přípravou bílých vín ročníku 
2018 na lahvování. Připravujeme ovšem i jednu 
specialitu, ale ta bude až na podzim. Bude to 
Solaris, výběr z  bobulí, které jsme nechali mi-
mořádně dlouho prokvášet. Odhadem bude mít 
kolem 14 procent alkoholu, takže půjde o  vý-
raznější, mohutnější víno. S vyšším alkoholem 
u  přezrálejších hroznů jsme experimentovali 
už v minulosti a líbilo se nám to. Teď se nám to 
hodí, protože loňský ročník byl mimořádně cu-
kernatý a vyššímu alkoholu nahrál.“

ing. Dagmar Fialová, ředitelka prodeje 
a marketingu vinařství SoNBerk: 
„Žádné zásadní novinky nechystáme. Jedeme 
po jasně zajetých kolejích, věnujeme se přede-
vším suchým vínům, s  pevnou kyselinou, ovoc-
nou šťavnatostí a  kořenitostí. Každý ročník je 
jiný a výkyvy počasí či změny klimatu, chcete-li, 
ovlivňují i  nás, ale musíme se přírodě přizpů-
sobit. Nejvíce je to vidět na termínech začátku 
sklizně, zatímco jindy náš vinohradník Roman 
Slouk začínal až v průběhu září, loni to bylo už 
kolem poloviny srpna. Fyziologicky dobře vyzrálý 
hrozen s dobrým poměrem cukru a kyselin, to je 
hlavní úkol, který se Romanovi dlouhodobě daří 
plnit, sklepmistr Olda Drápal ml. už má potom 
,lehčí‘ʻposlání – a  to vyrobit z  něj víno, které 
bude splňovat vlastnosti, jež jsou pro naše vína 
typické. Teď na Sonberku děláme jednu z nejza-
jímavějších záležitostí vůbec, slámovou Pálavu. 
Hrozny, které jsme pět měsíců sušili na sítech 
pod vlnitou střechou, jsme poslali do lisu a s moš-
tem teď bude náš sklepmistr několik měsíců pra-
covat. Lahvovat se toto přírodní sladké víno bude 
někdy kolem Vánoc. Doufáme, že se mu bude 
u zákazníků a na soutěžích dařit stejně jako jeho 
předchůdcům.“
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ing. radim hečA, jednatel a generální ředitel 
společnosti pAVLoVíN, ViNAŘStVí VeLkÉ 
pAVLoViCe: 
„V letošním roce si naši zákazníci opravdu přijdou 
na své a bude z čeho vybírat. Už v tak širokém sor-
timentu budeme mít letos nově vína Solaris, Hi-
bernal, Tramín, Cabernet Cortis. Vše samozřejmě 
v přívlastcích. Milovníkům červeného vína vřele 
doporučuji Cabernet Cortis, který máme ve výbě-
ru z hroznů a se 14 % alkoholu. Je to nádherné, 
plné víno s  aroma černého rybízu. Část tohoto 
vína necháváme zrát i  ve zbrusu nových barri-
kových sudech, které už tak skvělé víno ještě zu-
šlechtí. Také máme v  plánu výrobu sektu, který 
plánujeme dostat na trh v podzimním období.“ 

Martin Fousek, marketingový ředitel společ-
nosti BoheMiA Sekt: 
„V loňském roce jsme redesignovali celé portfo-
lio značky Bohemia Sekt, takže letos v kategorii 
sektů nepřipravujeme žádnou zásadní novinku. 
Určitě připravíme různé limitované edice našich 
sektů. Pokud jde o jakostní odrůdová vína, úroda 
ročníku 2018 byla velmi dobrá z hlediska množ-
ství, určitě i  z  hlediska cukernatosti sklizených 
hroznů. Trochu nám chybí kyselinky, které jsou 
pro naše domácí vína tak typické a samozřejmě 
také pro výrobu sektů. Naštěstí byl ale ročník 
dobrý množstevně a  po dvou letech, které byly 
mimořádně hubené, vinařům umožnil, aby si 
naplnili sklepy a  nemuseli odmítat objednávky 
svých zákazníků, jak se dělo před rokem, kdy byl 
moravského vína nedostatek. Doufáme, že i letos 

bude úroda dobrá a dostaneme se na čísla, kdy 
bude možné si s vínem trošku více pohrát. Pokud 
jde tedy o  to, co bude nového, tak ročník 2018 
bude jiný než ročníky 2017, 2016 či 2015. Nako-
lik budou vinaři na trh uvádět více přívlastkových 
vín než v minulých ročnících, záleží samozřejmě 
na jejich strategii a  stylu vín, kterými se chtějí 
prezentovat. V  kvalitativně vyšších kategoriích 
tichých vín se tak může dít, ale jak říkám, kaž-
dý vinař má svůj rukopis a styl, který bude urči-
tě dodržovat i u ročníku 2018. Pokud jde o naše 
značky tichých vín, což jsou Habánské sklepy, 
Víno Mikulov, Chateau Bzenec, Vinařství Pavlov, 
tak tam samozřejmě přijdeme s dalšími ročníky, 
které se vždy poněkud chuťově odlišují, ale i zde 
nechystáme žádnou převratnou novinku v  tom 
smyslu, že bychom na trh přišli s nějakými zcela 
novými odrůdami nebo novými značkami.“

Společnost BoheMiA Sekt na českém 
trhu distribuuje v kategorii šumivých vín 
i severoitalské prosecco. konkrétně značku 
Mionetto. Jeho obliba u nás roste téměř 
raketově. Máte pro to nějaké vysvětlení?
„Zájem o prosecco meziročně roste řádově v de-
sítkách procent. Ale neděje se tak pouze v České 
republice, prosecco se stalo celosvětovým tren-
dem. Zájem o prosecco roste v celé Evropě, v USA 
a v celé řadě dalších států. Je to dáno určitě tím, 
že komunikuje italský životní styl, který je nyní 
vnímán velmi pozitivně. A samozřejmě i samotný 
produkt je velmi dobře pitelný. Je svěží, ovocný, 
má příjemnou vůni, prostě dobře se pije. I  kul-

tura jeho pití je vstřícnější. Není problém si dát 
v restauraci skleničku prosecca k obědu, kdežto 
sklenku sektu vám nikdo v  restauraci k  obědu 
nenabídne. Z  pohledu tuzemského výrobce šu-
mivých vín je to samozřejmě škoda, ale taková je 
realita. Sekt je považován za víno pro vybrané pří-
ležitosti, což u prosecca už tak neplatí. Myslíme si 
ale, že trend prosecca, a už se to i objevuje, může 
obecně pomoci spotřebě sektů, šampaňských, 
španělské cavy a dalších typů šumivých vín.“ 

Shrnuto: I když se nechystají převratné novinky, 
na trhu je a bude dostatek produktů, u nichž si 
chuťové buňky i další smysly přijdou skutečně na 
své. Předpoklad: vínu bude věnovaná patřičná 
péče. Nejen při výrobě, ale i při skladování a sa-
motné degustaci. Každé dobré víno si zaslouží 
odpovídající zacházení a  požadovanou teplotu! 
Vínu vadí náhlé změny a  přechody teploty. Mi-
mořádnou pozornost je proto třeba věnovat jeho 
chlazení. Odborníci shodně uvádějí, že chlazení 
během výroby napomáhá ke zlepšování kvali-
ty výsledného produktu a chlazení je nutné i při 
dalším skladování. Abyste si víno mohli řádně 
vychutnat, musí být také o správné teplotě serví-
rováno. Málo vychlazená bílá vína chutnají mdle 
a nudně, naopak přechlazená červená vína jsou 
zcela bez chuti i vůně. Příliš teplé červené a příliš 
přechlazené bílé víno také nejsou nic moc chut-
ného. Pouze u vín o té správné teplotě dojde k po-
řádnému rozvinutí buketu vůní a chutí. Naštěstí 
dnes existuje řada zajímavých a schůdných řeše-
ní, jak to zařídit, i když nemáte vinný sklípek.

Robinia je exkluzivní značka mimořádných vín 
Znovínu Znojmo. Robinia pseudoacacia L. je latinský 
název pro trnovník akát. Vína nazrávala ve velkých 
dřevěných akátových sudech, které podmalovávají chuť 
i vůni bílých vín jemně limetkovými a květinkovými 
tóny a dávají vínu strukturu a komplexnost. Víno 
si vychutnejte ve svěží podobě, ale zcela určitě bude 
skvělé i v průběhu několika let.
Toto velké víno získalo řadu významných ocenění, jako 
například Stříbrná medaile na „CONCOURS MONDIAL 
BRUSEL 2017“ (Belgie); Zlatá medaile na „GRAND PRIX 
VINEX 2017“; Zlatá medaile na „FEST WINE 2017“ 
(Brno); Zlatá medaile na „SÉLECTIONS MONDIALES 
DES VIN CANADA 2017“ Quebec (Kanada); Pečeť kvality 
na „AWC VIENNA 2017“ Vídeň (Rakousko). Víno má 
výborné předpoklady k archivaci.
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k
dyž jsem se vás loni na 
podzim ptal, jak hod-
notíte vinařskou úrodu, 
odpověděl jste, že na to 

je ještě velmi brzy. Nyní se už 
ale vína z ročníku 2018 začínají 
lahvovat. Co mi k němu řeknete 
teď?
Obecně je kvalita vín ročníku 2018 
velmi dobrá. Takže prognózy, že 
stav bude horší zejména kvůli vel-
mi suchému podnebí, se naštěstí 
nenaplnily. Samozřejmě se na vý-
sledné kvalitě vín podepsala i prá-
ce vinařů. V mnohých případech, 
zejména u bílých odrůd, museli to-
tiž pracovat i s nízkým základním 
obsahem kyselin v  moštech. Pro 
červená vína platí, že loňský rok 
pro ně byl velmi dobrý. Jejich do-
zrání a kvalita se tak může vyrov-

nat vínům např. z  ročníku 2015. 
Celkově se dá říct, že s  kvalitou 
můžeme být velmi spokojeni. Ne-
hovořil bych ale o tom, jak někteří 
říkali na začátku, že půjde o  roč-
ník století. Bezesporu to ale bude 
velmi dobrý ročník, který má svoji 
nepopiratelnou kvalitu.

Nahrálo loňské velmi teplé 
počasí a s ním spojená vysoká 
cukernatost hroznů přívlastko-
vým vínům?
Stoprocentně ano. Nahrálo. Celá 
řada odrůd vyzrávala v  podstatě 
souběžně, takže v  mnoha přípa-
dech v  tak krátkém čase nešlo 
posbírat všechno a  docházelo 
i  k  mimořádně vysoké cukerna-
tosti některých hroznů, což často 
ani nebylo v zájmu vinařů, proto-

že to vede k tomu, 
že má víno vyšší 
obsah alko-
holu nebo že 
v  něm zůstane 
vyšší zbytkový 
cukr. Vín s pří-
vlastkem výběr 
z  hroznů bylo 
skutečně hodně. 
Když pominu Moravu, 
tak mám i  z  české vinařské 
oblasti informace, že i  tam byla 
cukernatost hroznů velmi vysoká 
a často se pohybovala až v katego-
rii výběr z hroznů. Protože pro na-
bídku k  prodeji potřebujete vína 
všech jakostních parametrů – od 
jakostních vín až po výběr z hroz-
nů – tak někteří vinaři i trochu že-
hrali na to, že měli hodně hroznů, 
které byly ve vyzrálosti hodně da-
leko. To se může na jedné straně 
zdát jako výhoda, ale z druhé stra-
ny tomu až tak není, protože po-
třebujete pro své zákazníky celou 
škálu. Loni se přívlastková vína 
ale v  podstatě stala standardem. 
Až na určité výjimky hrozny ve 
všech oblastech dosáhly přívlast-
kové kvality, což u velkých výrob-
ců vín mohlo vést k  tomu, že ně-
které šarže přes vyšší cukernatost 
nechali v kategorii jakostních vín.

Můžeme se tedy i těšit na něja-
ké speciality?
Jde o  to, co považujeme za spe-
cialitu. Nevyskytovalo se příliš 
botryckých a  jiných podobných 
vín, byť i  taková byla. Spíš je to 
o  tom, že každý ročník vína má 
svůj individuální charakter a  už 
tím je výjimečný. Budou v  něm 
velmi dobře pitelná vína, a  po-
kud dojde k  jejich dostatečnému 
vyzrání, tak se můžeme opravdu 
těšit na velmi vysokou kvalitu. To 
je už dnes z některých vzorků zce-
la evidentní. A to přesto, že u ně-
kterých vín byl snížený obsah ky-
selin. I proto bylo dovoleno – a to 
nejenom u  nás, ale třeba i  v  Ra-
kousku a dalších zemích – použít 
kyselinu vinnou na dokyselování. 
Pokud s  tím vinař pracoval dob-
ře a  zavčas, tak mohl nedostatek 
kyselinek v  hroznech velmi dob-
ře eliminovat. Pokud ne, což ov-
šem nedokážu dohlédnout, tak 

tam by mohl nastat 
problém v  určité 

fádnosti, kterou 
nedostatek kyse-
liny může způ-
sobit. Z  toho, co 

jsem mohl zatím 
ochutnávat, jsem 

se ale k  takovým 
vínům nedostal, což 

je dobré znamení, které 
znovu potvrzuje kvalitu našeho 

vinařství.

V poslední době můžeme také 
sledovat, že i mnozí malí vinaři 
začínají dělat šumivá vína…
Ano, tento fenomén narůstá, vý-
robců, kteří jsou schopni vyrobit 
šumivá vína, každoročně přibývá, 
i  když právě jim minulý rok pří-
liš nepřál, protože museli sbírat 
hrozny velmi brzy. Někteří už na 
konci srpna, byť běžně se sbírají 
až v půlce září. Právě u šumivých 
vín je potřeba, aby tam byla jak 
kyselina, tak snížený obsah al-
koholu, a proto je potřeba, jak se 
říká, hrozny při vinobraní trochu 
„podtrhnout“. Sbírat dříve, než 
jsou vína na naprostém vrcholu 
zralosti. Jestliže to vinař zvládl, 
tak i  sekty mohou být na velmi 
dobré úrovni. To, že vinařů, kteří 
se zabývají mimo výroby tichých 
vín i  výrobou sektu, přibývá, je 
velmi dobře. Už proto, že obo-
hatí nabídku. Šumivá vína u  nás 
byla a  stále ještě jsou brána jako 
slavnostní nápoj. Ovšem podívej-
te se, jakou doslova díru do světa 
udělalo italské prosecco. To jsou 
poměrně jednoduchá vína, trošku 
i prázdnější, která mají obsah oxi-
du uhličitého. Velmi dobře se pro-
dávají a  jsou velmi oblíbená. Ta 
naše jsou jim v mnohém podobná, 
takže pokud se naši výrobci udrží 
v  rozumných cenových relacích, 
mohla by být také úspěšná. Sa-
mozřejmě, nebude to pod názvem 
prosecco, to je místní italská zále-
žitost. V  podstatě to ovšem jsou 
také sekty jako prosecco. Úspěch 
sektů vede k  tomu, že i  u  nás se 
jich objevuje stále víc. A  to je 
dobře. Rozšiřuje se nejen škála 
nabídky, ale také to ukazuje, co se 
dá i v našich podmínkách vyrobit 
z domácích surovin.

inzerCe

Ředitel Vinařského fondu ČR Jaroslav Machovec:

Loňský rok nahrál 
přívlastkovým vínům
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v
e středu 27. února se v prostorách ostrav-
ské multifunkční haly Gong za odborné 
garance České barmanské asociace usku-

tečnil již jednadvacátý ročník AHOL CUPu. Stu-
denti středních hotelových a  gastronomických 
škol soutěžili v barmanské, kávové, čajové i pivní 
kategorii.

Do koktejlové soutěže se registrovalo úctyhod-
ných 34 studentů nejen z českých středních škol 
gastronomického zaměření, ale také ze sloven-
ské hotelové akademie Ľudovíta Wintera v Pieš-
ťanech a gastronomické školy v polském Těšíně.

Účastníci měli za úkol připravit sparkling kok-
tejl za použití minimálně sedmi centilitrů nealko-
holického Bohemia Sektu nebo nealkoholického 
Bohemia Sektu rosé. „Všichni soutěžící se velice 
snažili a za poznamenání určitě stojí také velké 
množství pěkných koktejlových ozdob,“ uvedla 
Šárka Seibertová z pořadatelského týmu Střední 
školy gastronomie, turismu a lázeňství AHOL.

Z vítězství se v Ostravě radovala Nikola Varva-
řovská (SŠ Charbulova Brno), která uspěla se 
svým drinkem Cherry Bomb ve složení Absolut 
Level Vodka, likér Monin Manzana Verde, třeš-
ňové pyré Monin, citronový fresh, ananasový 
džus Cappy, nealkoholický Bohemia Sekt a  zá-
střik citronovou kůrou. Na druhém místě skončil 
Sebastián Ozimák (HA Ľudovíta Wintera Pieš-
ťany) a jako třetí se umístila Barbora Kociánová 
(SSŠG Svídnická Praha).

Už popáté soutěžili na AHOL CUPu juniorští 
teatendeři, tedy reprezentanti mladého oboru 

zaměřujícího se na vhodné využití čaje v nápo-
jové gastronomii. „Právě tady před pěti lety celá 
historie čajového soutěžení pod hlavičkou České 
barmanské asociace začala. Koncept soutěže od 
té doby prodělal mírné změny, především zkrá-
cení soutěžního času z 20 na 12 minut. Při tvor-
bě volného nápoje je důležité zapojit moderní 
trendy čajové mixologie jako cold brew, speed 
infusion či bitters,“ vysvětlil vedoucí čajové sek-
ce CBA Czech Teatenders Jiří Boháč.

Čtrnáct studentů středních hotelových a gas-
tronomických škol muselo tentokrát plnit hned 
trojici soutěžních úkolů. Nejdříve v  blind tas-
tingu nálevů správně určit čtveřici z  osmi vy-
braných čajů. Poté připravit nálev klasického 
zeleného čaje, a  nakonec připravit čtyři porce 
nealkoholického sparkling koktejlu za použití 
čaje z portfolia společnosti Oxalis.

Podle hodnocení komisařů se nejvíce daři-
lo Janě Večeřové ze SOŠ a SOU Polička. Ta ve 
svém drinku Enlightenment použila čaj Malý 
Buddha, ananasové pyré, vaječný bílek, kara-
melový sirup Monin a  nealkoholický Bohemia 
Sekt. Koktejl ozdobila drceným červeným pe-
přem a  ananasovým prachem. Druhá skončila 
Dominika Hoffmannová (SHŠ Bukaschool 
Most) a třetí místo obsadil Matej Janíček (HA Ľ. 
Wintera Piešťany).

V  baristickém klání poměřilo své síly jedna-
dvacet účastníků, jejichž úkolem bylo připravit 
espresso, cappuccino a  volný nápoj za pomoci 
šlehačkové lahve značky ISI Gourmet whip plus.

Po sečtení všech disciplín se na špici pořadí 
objevil Patrik Pažďora ze SHŠ Bukaschool Most, 
jenž svůj volný nápoj nazvaný #maybe vytvořil 
z espressa, kávového sirupu Monin, sirupu Mo-
nin Sweet and Sour, rumu Capitan Bucanero 
a  toniku Kinley. Drink ozdobil jedlým květem. 
Stříbrnou pozici obsadila Nicola Carajiová tak-
též ze SHŠ Bukaschool Most a  třetí místo vy-
kouzlilo úsměv na tváři Barboře Pohlové ze SŠ 
Bohumín.

A konečně Birell Cupu, tedy pivní soutěže, se 
zúčastnila devítka juniorů. Ti měli za úkol nače-
povat odborné porotě dvě třetinková nealkoho-
lická piva v  co nejlepší kvalitě. Mimo samotné 
načepování piva museli soutěžící předvést správ-
ně provedenou péči a  přípravu pivního skla, 
přípravu výčepního zařízení a  odborný servis 
porotě. Další část přípravy soutěžících prověřil 
teoretický test, který se skládal z dvaceti otázek 
zaměřených na výrobu piva, historii pivovarnic-
tví a další oblasti.

„Písemný test tentokrát vůbec nebyl jednodu-
chý a bez přípravy jste neměli šanci uspět. Přesto 
se našli studenti, kteří z 20 možných bodů získali 
17 nebo 18. Klobouk dolů,“ uvedl hlavní garant 
soutěže za Českou barmanskou asociaci Radek 
Poláček.

Po celkovém zhodnocení komisařů se z vítěz-
ství v soutěži mohl radovat Daniel Kubíček z do-
mácí AHOL – SŠGTL. Druhý skončil Dominik 
Dostál a třetí místo obsadil Dominik Šebela, oba 
ze SŠHS a VOŠ Opava.

Tradiční AHOL CUP se konal 
pojednadvacáté
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C
elodenní program zahrnoval bar-
manskou exhibici Grand Prix CBA 
s  dvacítkou nominovaných barmanů 
z top českých barů, předávání pohárů 

značek a ocenění za minulou soutěžní sezonu, 
prezentace VIP osobností a  samozřejmě také 
ochutnávky a  workshopy vystavujících part-
nerů.

Od rána až do nočních hodin se v  Abzacu 
prostřídalo přesně 1812 hostů a  přátel gast-
ronomie. „Je skvělé, že se brněnské centrum 
Abzac stává místem setkávání lidí z oblasti gas-
tronomie. To, že jich přijde tolik, jsme vůbec 
nečekali. Vážíme si takového zájmu a  kvalitu 
eventu budeme profesně určitě dále posouvat,“ 
okomentoval návštěvnický zájem prezident 
CBA Aleš Svojanovský.

Velkému zájmu se pochopitelně těšila vy-
stoupení barmanů v  rámci Grand Prix CBA. 
Nakonec v ní zvítězil barman z pražského baru 
L’Fleur Jan Šebek se svým short drinkem Wine 
Street. Ten se skládá ze 3 cl ginu Tanqueray No. 
10, 2 cl klarifikované grepové šťávy, 2 cl čajové-
ho cordialu a 1,5 cl šampaňského. Koktejl jeho 
autor ozdobil květem heřmánku a  grepovým 
prachem.

Pro Jana Šebka jde o druhý soutěžní úspěch 
v  krátké době – už na začátku dubna zvítězil 
v národním kole soutěže Mattoni Grand Drink, 
díky čemuž bude reprezentovat Českou repub-
liku na červnovém mistrovství světa v míchání 
nealkoholických drinků v Praze.

Je nutné dodat, že Grand Prix CBA byla 
opravdovou exhibiční přehlídkou schopnos-
tí mixologů, baristů a  teatenderů působících 
v  top českých barech. Prakticky každý z  dva-
cítky soutěžících zaujal použitými surovinami, 
technikou přípravy nebo příběhem svého drin-
ku. V akci se tak ocitla řada domácích surovin 
jako kávová kombucha, klarifikovaný bezin-
kovo-vanilkový cordial, fermentovaný tonik, 
pivní likér či ledový kvádr vody z šumavského 
pramene. Z použitých technik se běžnému for-
mátu vymykalo flambování drinku na pánvičce, 
práce s  aeropressem nebo rychlé infuzování 
v sifonové lahvi.

V průběhu dne na pódiu vystoupilo s prezen-
tacemi na téma „Investice do krásného života“ 
několik VIP osobností – David Neumann, Zde-
něk Kortiš, Petr Kymla, George Němec a Daniel 
Šmíd – které zvolenou tematickou linku pojaly 
odlišně. Zatímco David Neumann vyzval zú-
častněné osoby, aby naučily diváky po jednom 
flairovém kousku, Zdeněk Kortiš mluvil o  in-
vesticích do alkoholu a  George Němec zase 

o  investicích do člověka samotného. Lektor 
etikety Daniel Šmíd akcentoval environmen-
tální hledisko při investicích do oděvů a dopad 
textilní produkce na vodní zdroje.

Součástí programu bylo také tradiční vyhla-
šování pohárů značek a vítězů kategorií za rok 
2018. Pro ocenění si přišli také Barman roku 

2018 v kategorii Classic Robert Weis, Barman 
roku 2018 v  kategorii Flair Václav Abraham 
a Baristka roku 2018 Adéla Mondeková. Cenu 
Bohumila Pavlíčka za celoživotní přínos gast-
ronomii obdržel František Holík. Prestižního 
otisku dlaní na bar slávy se dočkali George Ně-
mec, Miroslav Řehoř a Robert Weis.

Abzac hands up 2019 – udělená ocenění

BARMAN ROKU 2018
PROFI CLASSIC

1. místo robert Weis
2. místo tomáš nyári

3. místo Jan lukas

BARMAN ROKU 2018
PROFI FLAIR

1. místo václav Abraham
2. místo michal těžký
3. místo michal novák

BARISTA ROKU 2018
PROFI

1. místo Adéla mondeková
2. místo kamil hégr

3. místo Daniel markovec 

BARMAN ROKU 2018
JUNIOR CLASSIC

1. místo kateřina vymazalová
2. místo Barbora kociánová

3. místo Jakub valenta

BARMAN ROKU 2018
JUNIOR FLAIR

1. místo David sedlák
2. místo lukáš musil

3. místo tomáš Jelínek

BARISTA ROKU 2018
JUNIOR

1. místo ondřej kaňka
2. místo nicola Carajiová

3. místo veronika Šnajdrová 

TEATENDER CBA ROKU 2018
JUNIOR

1. místo Dominika hoffmannová
2. místo kateřina vymazalová

3. místo lukáš musil

PIVNÍ SPECIALISTA CBA 
ROKU 2018

JUNIOR
1. místo václav ruček

2. místo kateřina vymazalová
3. místo kateřina pražanová 

 POHÁR Coca-Cola 2018
PROFESIONÁL

1. místo václav Abraham
2. místo michal těžký

3. místo Dominik prouza

POHÁR Coca-Cola 2018
JUNIOR

1. místo Barbora kociánová
2. místo kateřina vymazalová

3. místo Jakub valenta 

POHÁR  
MONIN 2018

PROFESIONÁL
1. místo václav Abraham

2. místo Adéla mondeková
3. místo kamil hégr

POHÁR MONIN 2018
JUNIOR

1. místo kateřina vymazalová
2. místo nicola Carajiová

3. místo Barbora kociánová 

POHÁR TEISSEIRE 2018
JUNIOR

1. místo Barbora kociánová
2. místo nikola varvařovská

3. místo kateřina vymazalová 

POHÁR Red Bull 2018
PROFESIONÁL

1. místo václav Abraham
2. místo michal těžký
3. místo michal novák

POHÁR Red Bull 2018
JUNIOR

1. místo David sedlák
2. místo lukáš musil

3. místo tomáš Jelínek 

POHÁR Stock 2018
PROFESIONÁL

1. místo robert Weis
2. místo tomáš nyári

3. místo Jan lukas

POHÁR Stock 2018
JUNIOR

1. místo kateřina vymazalová
2. místo kateřina pražanová
3. místo Barbora kociánová

POHÁR Bohemia Sekt 2018
JUNIOR

1. místo kateřina vymazalová
2. místo Barbora kociánová

3. místo Jakub valenta 

CENA  
BOHUMILA PAVLÍČKA

František holík

GRAND PRIX CBA
WINNER
Jan Šebek

GRAND PRIX CBA
BEST BARISTA

monika hofmanová

GRAND PRIX CBA
BEST TEATENDER

libor Andla

GRAND PRIX CBA  
skupina Stock Plzeň-Božkov

tomáš nyári

GRAND PRIX CBA  
skupina Jan Becher  

Pernod Ricard
ondřej Císař

GRAND PRIX CBA  
skupina Bohemia Sekt

zuzana Fusková

GRAND PRIX CBA  
skupina Rudolf Jelínek

Jakub zouzal

GRAND PRIX CBA  
skupina Ultra Premium Brands

Jan Šebek

Grand Prix CBA:

JAN ŠEBEK NA VÍTězNé VLNě
tradiční výroční konference české barmanské asociace v novém kabátě, to je 
event pojmenovaný jako Abzac hands up, jehož premiérový ročník s datem 

2019 se v pátek 12. dubna uskutečnil v brněnském centru CBA Abzac.
TexT: MiChAeL LApčík
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k
dyž v  roce 1588 ztroskotala u  břehů 
Normandie španělská válečná loď 
El  Calvador, začalo se skalisku, o  kte-
ré karavela roztříštila svůj trup, říkat 

Calvados. S proudem času se toto pojmenování 
stalo synonymem celé oblasti a také místní jab-
lečné pálenky.

Francouzi umí být na „to své“ velmi hrdí 
a  jejich tradiční artefakty se tak těší všemožné 
podpoře a ochraně. To je ve světě nápojů kromě 
šampaňského nebo koňaku příklad také calva-
dosu. Za tímto účelem funguje ve Francii orga-
nizace IDAC (Interprofession des Appellations 
Cidricoles), která letos uspořádala už 23. ročník 
barmanské calvadosové soutěže Calvados Nou-
velle Vogue International Trophies.

Soutěž se tentokrát konala ve 14 evropských 
zemích, podruhé také v České republice. Letoš-
ním tématem byl Mír jako upomínka 75. výročí 
vylodění v  Normandii a  organizátoři soutěžící 
barmany vyzvali, aby ve svých koktejlech har-
monicky snoubili calvados se surovinou typic-
kou pro jejich zemi, to vše samozřejmě na zna-
mení míru.

Únorové národní kolo v  České republice vy-
hrál v kategorii profesionálů Tomáš Nyári, mezi 
juniory excelovala Kateřina Pražanová ze SOŠ 
a SOU Polička. Ti se tak za doprovodu pedagož-

ky Petry Reslerové a Romana Uhlíře z CBA zú-
častnili finále soutěže, které se na konci března 
uskutečnilo v normandské metropoli Caen.

A  byl z  toho nakonec velký úspěch, protože 
Tomáš Nyári při závěrečném vyhlašování stál 
na soutěžním pódiu s  českou vlajkou v  rukou 
a bronzovou medailí na krku. „Moje první svě-
tová soutěž a  hned třetí místo, to je obrovský 
úspěch,“ potvrzuje litoměřický barman, že jde 
o dosavadní vrchol jeho soutěžní kariéry.

Svůj drink La Touques míchal Tomáš Nyári 
stejně jako v národním kole z calvadosu Chateau 
du Breuil VSOP, Becherovky, skořicového siru-
pu Monin, citronového freshe, šípkové marme-
lády a  jablečného moštu. Při tvorbě se inspiro-
val historickou událostí – vánočním příměřím, 
které mezi sebou na Vánoce roku 1914 uzavřeli 
němečtí a britští vojáci u belgického města Ypry. 
Během několika dnů spolu zpívali koledy, ode-
hráli několik fotbalových utkání, a  dokonce si 
vyměnili drobné dary. „Na tohle téma mě navedl 
klučina, který ještě studuje a k nám do podniku 
chodí na brigádu. Jinak ale fanda války nejsem, 
mám radši právě ten mír,“ přiznává.

Český reprezentant zaujal hodnotitele a obe-
censtvo nejen do detailu dotaženým servisem 
v podobě armádních čutor, placatek a kompasů, 
ale také komunikací – jako jediný ze soutěžících 

při vystoupení pracoval a vykládal zároveň i po 
úvodní rozpravě.

Podle jeho slov vsadila většina soutěžících ve 
svých recepturách na sladkou kartu. „Některé 
drinky byly o stupeň sladší, než by musely být. 
V Česku už jsme se od tohoto trendu přece jen 
posunuli k  více osvěžujícím, lehčím nebo hoř-
kým chutím,“ říká Tomáš Nyári.

Kateřina Pražanová v  juniorské kategorii 
nakonec obsadila deváté místo. Pro sedmnác-
tiletou studentku druhého ročníku oboru gas-
tronomie bylo vítězství v národním kole vůbec 
prvním soutěžním triumfem, k němuž ji dovedl 
drink obsahující calvados infuzovaný hřebíč-
kem, lipový výluh, elixír z bezového květu, sirup 
Monin Maple Spice a nealkoholický sekt. „Pro-
pojování různých chutí, zkoušení kombinací, 
vymýšlení, ochutnávání. To všechno mě na bar-
manství zaujalo,“ prozrazuje.

Za nejpozoruhodnější zážitek kromě samot-
ného soutěžení v městě Caen Kateřina označila 
workshop, při němž účastníci snoubili calvados 
s hřebenatkami různého stupně přípravy – sy-
rová s  avokádovým pyré, medium s  jablečným 
pyré a třetí well done. Do soutěžení se nepřímo 
zapojila také její pedagožka Petra Reslerová, 
která spolu s prezidentem belgické barmanské 
asociace utvořila hodnotitelskou dvojici.

Tomáš Nyári 
přivezl 

z Normandie 
bronz

na konci března se ve francouzském 
městě Caen uskutečnilo finále barmanské 
calvadosové soutěže Calvados nouvelle 

vogue international trophies. českou 
republiku reprezentovali vítězové národního 

kola tomáš nyári a kateřina pražanová.
TexT: MiChAeL LApčík
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p
restižní soutěž v  míchání 
nealkoholických koktejlů 
Mattoni Grand Drink při-
nesla za dobu své existen-

ce již mnoho originálních drinků, 
na nichž je možné sledovat vývoj 
trendů v míchání koktejlů. Letoš-
ní cenné vítězství vybojoval Jan 
Šebek s drinkem Birdie, který po-
rotu nadchl nejen zajímavou re-
cepturou, ale samozřejmě přede-
vším chutí. V  receptuře se skvěle 
doplňuje chuť acai, yuzu a bezinky 
s  povinnou ingrediencí – mine-
rální vodou Mattoni. Podmínkou 
je také nízká kalorická hodnota 
drinku. Každý koktejl by měl navíc 
odpovídat současným trendům 
barmanského světa.

Mattoni Grand Drink je již tra-
diční světovou soutěží a za léta své 
existence získala ve světě velkou 
popularitu. Světovou barmanskou 
asociací je dokonce považována za 
jednu z nejlepších a nejvíce respek-
tovaných barmanských soutěží na 
světě. „Na letošní ročník světového 
finále dorazí soutěžící i  z  mnoha 
exotických zemí a dá se tak očeká-
vat, že mezinárodní konkurence 
bude opravdu veliká. Proto jsem 
moc rád, že naši republiku bude 
letos reprezentovat Jan Šebek se 
svým opravdu originálním a trendy 
koktejlem a držím palce, aby se mu 
podařilo vybojovat co nejlepší příč-
ku,“ uvedl ředitel soutěže Mattoni 
Grand Drink Miroslav Černík.

Pravidla soutěže jsou velice 
přísná. Soutěžící barmani musejí 
své drinky vytvořit tak, aby byly 
trendy, inovativní, kreativní a  zá-
roveň nízkokalorické. Na jejich 
přípravu před porotou mají pou-
hých sedm minut.

Letošní vítěz Jan Šebek se při 
tvorbě koktejlu Birdie inspiroval 
jarní přírodou. „Na jaře k  nám 
přilétají z  tropických krajin ptáci. 
Takže jsem použil tropická ovoce 
yuzu a  acai, která obsahují velké 
množství vitaminů a  dalších pro-
spěšných látek. Pak jsem se se 
surovinami vrátil k  nám do Čes-
ké republiky a  zkombinoval jsem 
tropické plody s  typicky českými 
surovinami – bezinkový cordial 
a vinný mošt. A dolil jsem ho per-
livou minerálkou Mattoni, která 
drink pěkně odlehčí,“ přiblížil 
svůj vítězný koktejl Jan Šebek.

Druhé místo obsadil Jan Zlá-
maný s  drinkem Match-ttoni 
a  z  třetí příčky se radoval Tomáš 
Staněk s drinkem nazvaným Lady 
Mineral. 

Devátý ročník Mistrovství světa 
v míchání nealkoholických koktej-
lů Mattoni Grand Drink, na němž 
bude Jan Šebek reprezentovat 
Českou republiku, se uskuteční 
v  rámci Mattoni koktejl festivalu 
8. června na pražském Staroměst-
ském náměstí.

„Jsme rádi, že trend nealkoho-
lických drinků získává v  posled-
ních letech čím dál větší oblibu. 
Soutěž Mattoni Grand Drink je 
navíc pro nás jako pro značku 
minerální vody velkou inspirací. 
Díky ní známe nejnovější trendy 
moderní mixologie a můžeme jim 
přizpůsobovat i  naše produkty – 
ať už se jedná o  nové příchutě či 
limitované edice hotových nealko-
holických koktejlů,“ popsal dlou-
holetou spolupráci na organizaci 
soutěže senior brand manager 
společnosti Karlovarské minerální 
vody Jan Kolafa.

Vítěz Mattoni Grand Drink: acai, 
yuzu, bezinka a vinný mošt

nejdůležitější ingredience moderní mixologie? 
originalita, inovace a cit pro vyváženou 
chuť. Dokázal to 22. ročník barmanské 

soutěže mattoni Grand Drink, který se za 
garance české barmanské asociace konal 

v úterý 2. dubna v českobudějovickém 
baru Žlutá ponorka. v tomto národním 
nominačním kole na mistrovství světa 
v míchání nealkoholických koktejlů se 

představilo dvanáct českých barmanů se 
svými neotřelými nealkoholickými drinky.

TexT: Viktorie SoNNkoVá

Jan Zlámaný, koktejl 
MATCH-TTONI

Ingredience: 
•	 mattoni Grand perlivá 10 cl
•	 mattoni Grand neperlivá 4 cl
•	 matcha tea premium 1,5 g
•	 čerstvá citronová šťáva 0,5 cl
•	 čekankový sirup 2 cl
Ozdoba: citronová kůra
Postup přípravy: Do vychlazené 
misky nalijeme čekankový sirup, 
citronovou šťávu, nasypeme čaj 
matcha a zalijeme neperlivou mi-
nerální vodou mattoni. vše pečlivě 
promícháme metličkou na čaj 
matcha a přelijeme do vychlazené 
sklenice. Dolijeme mattoni perlivou 
a zastříkneme citronovou kůrou, 
kterou následně ozdobíme sklenici.

Jan Šebek, koktejl 
BIRDIE

Ingredience: 
•	 mattoni Grand perlivá 10 cl
•	 Šťáva z acai 1 cl
•	 Šťáva z yuzu 0,5 cl
•	 vinný mošt 3 cl
•	 Bezinkový cordial 2 cl
Ozdoba: kopr, květiny, malinový 
prach
Postup přípravy: Do shakeru 
nalijeme šťávy z yuzu a acai, 
bezinkový cordial a vinný mošt. 
zalijeme mattoni perlivou a pro-
mícháme barovou lžící. směs 
nalijeme do sklenice, přidáme brč-
ko obalené v malinovém prachu 
a ozdobíme koprem a květinami.

Tomáš Staněk, koktejl  
LADY MINERAL

Ingredience: 
•	 mattoni Grand perlivá 10 cl
•	 Citronová šťáva 2 cl
•	 sirup bílá čokoláda monin 2 cl
•	 Jablečný mošt 4 cl
•	 zázvor 
Ozdoba: jablečno-zázvorová 
kůže
Postup přípravy: Do sklenice 
nasypeme led a necháme vy-
chladit. Do shakeru vymačkáme 
citronovou šťávu, přidáme zázvor 
a rozdrtíme paličkou. přilijeme 
sirup s příchutí bílé čokolády 
a jablečný mošt, zasypeme 
ledem a pečlivě protřepeme. ze 
sklenice vysypeme led a vložíme 
čerstvé ledové kvádry. na ně přes 
sítko nalijeme směs ze shakeru. 
Dolijeme mattoni perlivou, promí-
cháme barovou lžící a ozdobíme 
jablečno-zázvorovou kůží.
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místo

3. 
místo



50 news květen–červen 2019

n
ovým prvním viceprezidentem 
České barmanské asociace je 
Martin Vogeltanz. Rozhodla 

o  tom volba účastníků výroční člen-
ské schůze asociace, která se usku-
tečnila v  neděli 17.  března v  brněn-
ském centru Abzac.

Martin Vogeltanz byl jediným 
kandidujícím uchazečem na funkci 
a byl zvolen jednomyslně. Jeho 
mandát trvá do roku 2023, 
v této pozici střídá Roma-
na Uhlíře. Známý bar-
man v  posledních letech 
působil jako generální ko-
misař soutěží CBA, zvolení 
do funkce prvního viceprezi-
denta je tedy vyústěním jeho mno-
haleté činnosti ve struktuře asociace.

„Plánuji pokračovat ve směřování 
asociace udávaném moderními tren-
dy tak, abychom nezůstali pozadu 
a  nestala se z  nás zkostnatělá orga-
nizace. Souzním s  konceptem nové 
Czech Bartenders League a dokážu si 
jej představit aplikovaný i ve flairové 
kategorii. V obecné rovině podle mě 
CBA funguje dobře, budu se snažit 
k tomu ze své nové pozice přispívat,“ 
uvedl Martin Vogeltanz.

Rodák ze západočeských Rokycan 
působí v  oboru gastronomie 15  let, 
do CBA vstoupil v roce 2008. Dopo-
sud se účastnil mnoha desítek bar-
manských soutěží a  jako několika-
násobný Barman roku reprezentoval 
Českou republiku na koktejlových 
mistrovstvích světa, na nichž do-
konce získával medaile. Svůj nejlepší 

výkon předvedl loni v Tallinnu, 
kde získal stříbrnou me-

daili v  klasické kategorii 
a  bronz v  kategorii exhi-
bičního barmanství.

V  současnosti vede 
vlastní barmanskou agen-

turu a  spolupracuje se spo-
lečností Stock Plzeň-Božkov, s.r.o., 

pro kterou například vymýšlí koktejly 
nebo zajišťuje barmanská vystoupení 
na různých eventech.

Do gesce prvního viceprezidenta 
asociace spadají veškeré záležitosti 
ohledně soutěží pořádaných nebo 
garantovaných CBA. První vicepre-
zident například navrhuje úpravy 
soutěžních pravidel, řídí práci komi-
sařů, ale také zastupuje prezidenta 
asociace při reprezentačních příleži-
tostech.

D
vacetiletý Denis Žíla má 
životní sen – chce se stát 
baristou a  barmanem. Za 

běžných okolností poměrně do-
sažitelná meta, tento mladý muž 
studující speciální střední školu F. 
D. Roosevelta v Brně však prodělal 
mozkovou obrnu, a je tak ve svém 
snažení značně znevýhodněn.

Přesto je však svému snu po 
tomto týdnu o něco blíže. Denis se 
totiž na popud majitelů brněnské 
restaurace Signature stal součástí 
projektu spolku POMÁHÁME, 
který se snaží vrátit znevýhodněné 
lidi do plnohodnotného a  samo-
statného života i většinové společ-
nosti. A  na konci letošního února 
absolvoval Denis individuální zá-
kladní barmanský a baristický kurz 
v brněnské Bar akademii.

Po tři dny trávil dopoledne i od-
poledne v  tréninkové místnosti 
s  odborným lektorem a  postupně 

se naučil základní kapitoly bar-
manské teorie, koktejlové historie, 
definice různých druhů destilátů, 
popis kávového zrna i  zbožíznal-
ství. Z  praktických dovedností si 
vyzkoušel i  práci s  různými po-
můckami – jiggerem, barmanskou 
lžící, odšťavňovačem, míchací 
sklenicí i  šejkrem. Samozřejmě 
nešlo vynechat i kompletní přípra-

vu espressa, cappuccina či caffé 
latte. Na úplný závěr se Denis na-
učil pětici receptur nejznámějších 
klasických koktejlů, které také na-
míchal.

„Byl velice šikovný, zvládal 
práci rukama a  osvojil si i  nějaké 
vědomosti. Po zásluze tak obdržel 
certifikát o absolvování základního 
barmanského kurzu, který je uzná-

vaný v  kavárnách a  barech po ce-
lém světě,“ chválí svého žáka cer-
tifikovaný lektor České barmanské 
asociace David Švábenský.

Samotný Denis si třídenní kurz 
dle svých slov moc užil. „Nejvíc mě 
bavilo samotné míchání drinků. 
Na druhou stranu teorii se budu 
muset ještě doučit, tam mám ně-
jaké mezery. Rád bych v budoucnu 
pár hodin denně pracoval za ba-
rem a dostal se tak mezi lidi,“ těší 
se mladý muž na uplatnění nově 
nabytých znalostí v praxi.

Na splnění jeho přání teď ve 
spolku POMÁHÁME intenzivně 
pracují. „Máme vizi stánku se stol-
kem a kávovarem, který bude De-
nis obsluhovat. Tato naše předsta-
va již nabývá konkrétních kontur 
a  aktuálně děláme maximum pro 
to, abychom Denisovi splnili jeho 
sen co nejdříve,“ dodává předseda 
spolku Marek Chýla.

Průběžná tabulka 
Czech Bartenders 
League k 24. 4. 2019

Pořadí Barman
Počet 
bodů

1. Jan zlámaný 46

2. Jan Šebek 44

3. tomáš nyári 36

4. Daniel Jach 25

5. marek vybíral 23

6. nikita Abramenko 21

7. Jakub zouzal 17

8.-12. marek Adam 15

8.-12. matej Brunovský 15

8.-12.  tomáš mazáč 15

8.-12.  Filip Štumper 15

8.-12.  robert Weis 15

13.-14. martin kůla 14

13.-14. Jan lukas 14

15.-16. Charlie lorenzi 13

15.-16. tomáš staněk 13

17. Jiří Boháč 12

18. tomáš zezulák 11

od 5 do 10 bodů doposud posbíralo 
dalších 67 barmanů. Do finálové 
Grand prix o Barmana roku postoupí 
15 nejlepších.

započítané soutěže: Calvados 
nouvelle vogue international trophies 
(ukončená), saint James rhum 
Cocktail Competition (ukončená), 
mattoni Grand Drink (ukončená), 
Diageo reserve World Class 
Competition (probíhající), Chivas 
masters 2019 (probíhající). 

Nadcházející soutěže: můj Fernet 
stock Bavorák, international rudolf 
Jelínek Cup, Becherovka punch in 
da house, Whisky World professional 
Cocktail Competition.

Nový viceprezident 
Vogeltanz: nezůstaneme 

pozadu

Hendikepovaný chce mít kavárnu. 
Barmanský kurz zvládl na výbornou

Plán akcí České barmanské asociace pro 
nadcházející období

25. 4. 2019  kocour Cup JBC, JCC
7. 5. 2019  Žatecký Cup JCC, Jmk, JBC
8. 6. 2019 mattoni Grand Drink 2019 světové finále praha
11. 6. 2016 můj Fernet stock Bavorák CBl
17. 9. 2019  international rudolf Jelínek Cup CBl

VySVětLiVky: JCC – junior cocktail competition, Jmk – junior mistr kávy,  
JBC – junior beer competition, CBl – Czech Bartenders league
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