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Z
ačátek tohoto roku odstartovala celá řada českých spo-
lečností účastí na zahraničních veletrzích jako Ambi-
ente ve Frankfurtu či Intergastra ve Stuttgartu, odkud 

Národní tým kuchařů přivezl z  kuchařské olympiády hned 
několik medailí. Tento výživný start ovšem nepříjemně zkom-
plikoval koronavirus, který neblaze zasáhl do byznysu mnoha 
oborů, cestovního ruchu nevyjímaje. Doufejme, že blížící se 
dubnový veletrh Salima proběhne v Brně hladce.

A  jaké novinky přinesl veletrh Ambiente? Tou nejzásad-
nější je, že se otevírá směrem k trhu horeca. Již v únoru vy-
stavovatelé pro tento segment zaplnili celý pavilon o rozloze 
5000 m2! Což je fantastický úspěch. Pro nadcházející ročník 
je plánovaná expanze, a to zejména pro technologie. K vidění 
zde byly nové trendy ve stolování, profesním ošacení a deko-

račním vybavení. Frankfurt tak směle šlape na paty zaběhlým 
evropským gastro veletrhům a určitě se máme do budoucna 
na co těšit.

Nesmím opomenout ani barmanskou scénu, kterou zvidi-
telňujeme v příloze Svět barmanů. Přinášíme Vám například 
reportáž ze školení pedagogických pracovníků či rozhovor 
s majitelem rodinného lihovaru Žufánek.

Tento rok slavíme kulatiny. Naše vydavatelství působí na 
trhu úctyhodných 15 let! Byla to fuška, ale zároveň zábava. Dě-
kujeme všem čtenářům a obchodním partnerům za dosavadní 
spolupráci, důvěru a budeme se těšit na další společné kroky.

Přeji Vám příjemné počtení a  neutuchající nadšení pro 
nové projekty!
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Cover story
V chladném počasí málokteré jídlo potěší více než sytá a vydatná polévka, která zahřeje a dodá 
organismu potřebné živiny. U veganských polévek se nemusíme omezovat pouze na zeleninu, 
pro plnou chuť je důležité zkoušet různé postupy při vaření a využívat mnoho druhů luštěnin, 
obilovin, bylinek či voňavého koření. Masové vývary jsou většinou silné a mají plnou chuť, ale 
výraznou chuť umami dokážeme s pomocí několika surovin získat i z čistě rostlinných surovin. 
Skvělým pomocníkem nám může být miso pasta, sušené houby i řasa kombu.

JAROSLAVA CHUDÁ 
vydavatel

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Sledujte novinky, soutěže a akce!  @SvetGastroHotel
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V
e dnech 15. – 19. února 2020 
proběhl v německém Stuttgar-
tu už osmý ročník kuchařské 

olympiády, na kterou přijelo až 2000 
kuchařů z 59 zemí světa. Soutěže se 
zúčastnily národní seniorské a  juni-
orské týmy, dále vojenské, catering, 
regionální týmy, ale i jednotlivci. 

Letošní olympiády se podruhé zú-
častnil i  kuchařský tým společnosti 
InterGast složený z  bývalých členů 
národního týmu České republiky, 
jmenovitě: Radek David – kapitán 
týmu a šéfkuchař restaurace La Ve-
randa a  Babiččina zahrada, Lukáš 
Paluska – manažer týmu a šéfkuchař 
hotelu Carlsbad Plaza v  Karlových 
Varech, Lukáš Skála – spolumajitel 
firmy Cukrář Skála, Tomáš Frišten-
ský – šéfkuchař restaurace La Veran-
da Kyjev, Silvie Sulanská – cukrářka 
z cukrárny Lukáš Skála, Tomáš Ho-
rák – šéfkuchař hotelu Adria Praha. 
V  tomto složení vybojovali členové 
AKC ČR v  našlapané kategorii re-
gionálních týmů stříbrnou medaili 
a  celkově skončili na 9. místě z  30 
přihlášených kuchařských uskupení. 

Průběh soutěže
Jako výstava obrazů – celý tým musí 
uvařit a  vystavit soutěžní tabuli, 
která musí obsahovat pětichodové 
menu, osmiporcovou slavnostní stu-
denou mísu, tři různé předkrmy, čty-
ři druhy finger food po šesti kusech, 
čtyři talířové dezerty a  čtyři druhy 
pralinek opět po šesti kusech. 

Náročné přípravy
Spousta tréninků a  diskusí nad de-
korací tabule a samozřejmě nad sa-
motnými pokrmy, kde konečné prá-
vo veta má vždy kapitán, odborník 
na slovo vzatý a  guru české gastro-
nomie. Při konání samotné soutěže 
tým dva dny například vůbec nespal, 
celkem za čtyři dny naspal 14 ho-
din a  ujel v  autě 1800 km. Všechny 
strasti jsou zapomenuty ve chvíli, 
kdy to na pódiu „cinkne“, jak říkají 
kuchaři. 

Hned po vyhlášení se již plánu-
je budoucnost celého týmu a  další 
olympijské čtyřletky a najednou vů-
bec nevadí, že jeho členové už dva 
dny nespali. (AKC)

Čeští kuchaři opět bodovali  
na kuchařské olympiádě

Celý tým musí uvařit a vystavit soutěžní tabuli, která musí obsahovat 
pětichodové menu, osmiporcovou slavnostní studenou mísu, tři různé 
předkrmy, čtyři druhy finger food po šesti kusech, čtyři talířové dezerty 
a čtyři druhy pralinek opět po šesti kusech.

FO
TO

: A
K

C
 Č

R



5NEWSwww.svethg.cz

T
aké v  roce 2019 pokračoval 
trend růstu počtu cestujících 
na železnici. Statistiky nej-

většího českého osobního doprav-
ce ukazují meziroční zvýšení o  tři 
miliony. Stále více zákazníků navíc 
využívá vlaky Českých drah pro delší 
cesty, dynamicky se tak loni vyvíjel 
i přepravní výkon.

„Čísla ukazují dva hlavní trendy. 
Lidé se vracejí do vlaků a cestují na 
větší vzdálenost. Přepravní výkon 
rostl o 5,6 % a průměrná vzdálenost, 
kterou zákazníci v  našich vlacích 

ujedou, je už téměř 48 kilomet-
rů,“ upřesňuje předseda představen-
stva a  generální ředitel ČD Václav 
Nebeský a dodává: „Jednak je to tím, 
že hodně investujeme do nových vo-
zidel i služeb, a jednak jsou dnes lidé 
ochotní dojíždět za prací mnohem 
dál než před lety. Navíc podle čers-
tvého průzkumu jsou naše dálkové 
spoje u  zákazníků oblíbené jako 
alternativa k  autům při návštěvách 
příbuzných či přátel.“

České dráhy se proto na segment 
dálkové dopravy více zaměřují. Fir-

ma začne od příštího roku postupně 
nasazovat na vnitrostátní spoje mezi 
Prahou a Chebem nové vagony, kte-
ré se v současné době vyrábějí. Právě 
spojení Prahy a  Plzně, kde budou 
cestující nové vozy také využívat, 
je jednou z  relací s  vysokým poten-
ciálem růstu cestujících. Nových 
vozů bude 50 a budou obdobné jako 
v  railjetech. Na nákup dalších 180 
dálkových vagonů vypsaly České 
dráhy zakázku. Ještě v prvním čtvrt-
letí pak hodlají vypsat zakázku na 
desítky lokomotiv.

Podle místopředsedy představen-
stva a náměstka generálního ředitele 
pro obchod Radka Dvořáka je dal-
ším segmentem, který se v  posled-
ních několika letech výrazně rozvíjí, 
příměstská doprava:  „Například do 
Prahy denně dojíždějí desítky tisíc 
lidí z Říčan, Kralup nad Labem, ale 
taky z Lysé nad Labem nebo z Milo-
vic, které jsou 40 kilometrů daleko. 
Tam, kde je to možné, jezdí ve špič-
kách zdvojené soupravy. Zahuštění 
dopravy ale pomalu naráží na kapa-
citu infrastruktury.“

Cestující ve vlacích ČD nadále přibývají, 
loni jich bylo přes 182 milionů

A
frický mor prasat doslova 
zpustošil trh s  vepřovým 
masem a  následkem této 

skutečnosti začaly celosvěto-
vě růst ceny tohoto produktu. 
Odborníci odhadují, že v  rámci 
Evropy zůstanou vysoké mini-
málně do roku 2020, v Asii prav-
děpodobně ještě déle.

Nejvíce mor zasáhl Čínu, kde 
se cena za kilogram vepřového 
zvedla o více než 70 %. Zdražení 
se nevyhýbá ani České republice, 
neboť co se týče produkce vepřo-
vého, ale i uzenin a dalších mas-
ných produktů z něj vyrobených, 

není náš trh soběstačný;  30–
50  % výrobků k  nám putuje ze 
zahraničí. Podle prezidenta Ag-
rární komory Zdeňka Jandejska 
narostou ceny asi o 10 – 20 %.

Současně s  nárůstem cen 
roste i  očekávání spotřebitelů, 
kteří se více zajímají o  kvalitu 
potravin, jež nakupují. Mnohdy 
ale nemají dostatek informací, 
podle nichž se mohou rozhodo-
vat. Výrobci proto radí bedlivě 
sledovat etiketu zboží a  zaměřit 
se na důležité aspekty, jako je 
obsah masa, soli, aditiv, dusita-
nů a způsob výroby.

Ř
ízení společnosti Pivovary 
Staropramen v  České re-
publice a  na  Slovensku se od 

února ujal dosavadní komerční 
ředitel Zdenek Havlena. Ve vedení 
nahradil Petra Kovaříka, který své 
působení ve společnosti Pivovary 
Staropramen ukončil v  prosinci 
minulého roku v  důsledku  reorga-
nizace, kterou prochází mateřská 
společnost Molson Coors. Přes 
veškeré strategické a  strukturální 
změny Staropramen nadále zůstává 
jednou z  klíčových světových zna-
ček této pivovarské skupiny.

Zdenek Havlena působil od loň-
ského roku na pozici komerčního 
ředitele a  zároveň byl jednatelem 
a  předsedou představenstva Par-
dubického pivovaru. Do společ-

nosti Pivovary Staropramen, s.r.o., 
se vrátil v  lednu 2017 na pozici 
finančního ředitele. Pracoval zde 
již v  letech 2001  –  2008, následně 
přijal nabídku pracovat pro bý-
valého vlastníka naší společnosti 
ABInbev  v  Rusku a  Belgii. Zdenek 
tak přináší řadu manažerských zku-
šeností z velké pivovarnické společ-
nosti, a  to jak z  českého, tak i  za-
hraničního prostředí. „Věříme, že 
změny budou mít pozitivní vliv na 
další rozvoj naší společnosti. Nasta-
vená obchodní i marketingová stra-
tegie zůstává beze změny a značka 
Staropramen je i  nadále jednou 
z klíčových značek společnosti Mol-
son Coors,“ říká Zdenek Havlena, 
ředitel společnosti Pivovary Staro-
pramen pro Česko a Slovensko.

Ceny vepřových výrobků 
nadále zdražují

Společnost  
Pivovary Staropramen 

má nové vedení 
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K
oncept Vienna House R.evo, 
jenž v  názvu kombinuje „re-
voluci“ a „evoluci“, je zábavný 

jako hotel, flexibilní jako byt a osobní 
jako domov. Vienna House R.evo re-
aguje na výzvy měnící se společnosti. 
Nabízí hostům více možností z  hle-
diska délky pobytu i  typu ubytování, 
společně s  chytrým uspořádáním 
pokojů, lobby plným života i moderní 
restaurací a  barem. Služby a  proce-
sy hotelového produktu i  celkového 
zážitku z něj vycházejí po analogové 
i digitální stránce ze zcela nové kon-
cepce.

R.evo je víc. Je to mikrokosmos 
přizpůsobený potřebám a  individua-
litě hosta. Všechno je možné, nic není 
povinnost, je to na hostovi. Nabídka 

je flexibilní. Pokoj lze rezervovat na 
jednu noc nebo si zde pronajmout byt 
na šest týdnů. Komfortní rodinné po-
koje Family & Friends jsou k dispozi-
ci až pro čtyřčlenné skupiny, ale mů-
žete se zde ubytovat také sami. R.evo 
spojuje všechno pod jednu střechu. 
Nonstop mobilní samoobslužný pří-
stup k mnoha nabídkám zjednodušu-
je každodenní život a pomáhá uspo-
kojit různorodé potřeby. Konvenční 
role zaměstnanců jsou přeměňovány 
a modernizovány. Vienna House R.e-
vo Katowice se v  březnu 2021 stane 
průkopníkem tohoto konceptu.

„Společně s  Pinewood Investment 
Management vytvoříme na polském 
trhu přelomový projekt. Vienna Hou-
se R.evo dokonale zachycuje ducha 

doby a reaguje na současné i budou-
cí výzvy velkých měst a  metropolí. 
Mám radost, že naše vize nyní získává 
v Katovicích konkrétní podobu,“ říká 
Rupert Simoner, generální ředitel 
Vienna House.

„Jsme velmi hrdí na to, že můžeme 
být součástí týmu, který v Polsku po-
prvé představí globální koncept R.e-
vo. Po měsících práce a podrobnějším 
seznámení s  projektem jsem pevně 
přesvědčen, že bude skutečně přelo-
mový. Společně s  Vienna House bu-
deme měnit vzhled hotelů, abychom 
vyhověli požadavkům a  životnímu 
stylu nových generací a  poskytli jim 
prostor, kde mohou spát, pracovat 
a  setkávat se, a  přitom se cítit jako 
doma,“ říká Rafał Mirowski, gene-

rální ředitel společnosti Pinewood 
Investment Management.

Srdcem Vienna House R.evo Ka-
towice je lobby s  recepcí, barem 
a lounge – to bude centrem všeho dění. 
V  pohodlných zákoutích s  posezením 
lze posnídat nebo si povídat s  přáte-
li. V  případě potřeby se však mohou 
rychle přeměnit na dočasné pracovi-
ště. Nebo je možné využít část Work 
& Play, kde je víc místa, například k po-
hybu, a je zde také možnost pronájmu 
celého prostoru pro vlastní aktivity.

Vienna House R.evo Katowice 
vzniká v centrální čtvrti Śródmieście. 
Nabídne celkem 203 jednotek včetně 
145 dvoulůžkových pokojů, 5 jed-
nolůžkových pokojů, 50 apartmánů 
a 3 pokoje typu Family & Friends.

První Vienna House R.evo  
se otevře v katovicích v roce 2021

Modernizace hotelu Thermal pokračuje     podle plánu

M
inistryně financí Alena Schi-
llerová navštívila hotel Ther-
mal v  Karlových Varech, 

který nyní prochází první etapou 
rozsáhlé modernizace. Cílem je zá-
sadní snížení energetické náročnosti 
objektu, zvýšení komfortu, ale také 
požární bezpečnosti. První hosty 
ikona lázeňského města opět přivítá 
v polovině března.

„Mohu potvrdit, že stavební práce 
běží dle harmonogramu. To zname-

ná, že se fanoušci Mezinárodního 
filmového festivalu v  Karlových Va-
rech o  svůj již 55. ročník nemusejí 
obávat. Hotel bude poskytovat i na-
dále plnohodnotné zázemí pro Mezi-
národní filmový festival,“  okomen-
tovala probíhající úpravy ministryně 
financí Alena Schillerová.

Karlovarský hotel Thermal pro-
chází největší modernizací ve své 
historii. Investice do této přestavby 
představují podle schváleného in-

vestičního plánu 580 milionů korun 
v následujících třech letech. Letošní 
etapa vyjde zhruba na 280 milionů 
korun. Modernizují se nejenom ho-
telové pokoje, ale také technické zá-
zemí nebo rozvody.

„Díky moderním technologiím 
můžeme dosáhnout nižších nákladů 
na provoz. Ty chceme ze současných 
30 milionů korun ročně snížit téměř 
na polovinu,“  řekl generální ředitel 
hotelu Thermal Vladimír Novák.
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N
árůst počtu návštěvníků v hlav-
ním městě nadále zpomalu-
je. V  loňském roce do Prahy 

zamířilo pouze o  1,7  % více hostů 
než v roce 2018. Návštěvníků z Číny 
začalo ubývat již ve druhém čtvrtle-
tí. Výrazné přírůstky naopak evidu-
jeme například u  hostů z  Ukrajiny 
(+28,9 %), Japonska (+16,5 %) nebo 
Tchaj-wanu (+16,4 %).

„Z  aktuálních čísel návštěvnos-
ti je patrné, že si Praha drží svoji 
dobrou pověst v  zahraničí a  zůstá-
vá vyhledávanou destinací. V  úplné 
spokojenosti mi ale brání fakt, že se 
průměrná doba pobytu návštěvníků 
v metropoli dlouhodobě drží na stej-
ně nízké hodnotě. Cestovní ruch má 
pro město nenahraditelný význam, 
musíme ho tedy dál rozvíjet, ale 
i  kultivovat tak, aby byl pro místní 
obyvatele přínosný a  ne problémo-
vý. Proto je naší prioritou motivovat 
hosty k  delšímu pobytu, návštěvě 
kulturních akcí a  míst mimo dnes 
již přetížené centrum. Přesně podle 
našich předpokladů na konci roku 
začalo ubývat návštěvníků z  Číny 
a  v  souvislosti s  událostmi posled-
ních měsíců je jasné, že minimálně 

v  první polovině letošního roku se 
jejich počet ještě sníží. S  výrazný-
mi úbytky návštěvníků jsme se ale 
v  Praze již setkali a  vždy jsme si se 
situací poradili a věřím, že to zvlád-
neme i teď,“ říká Petr Slepička pově-
řený řízením Prague City Tourism.

V roce 2019 do Prahy zavítalo cel-
kem 6 800 000 zahraničních návštěv-
níků, tedy o 1,6 % více než v předcho-

zím období, z České republiky přijelo 
1 200 000 hostů, jejich počet se tak 
zvýšil o 2 %. Návštěvníci v metropoli 
strávili celkem 18 400 000 nocí, po-
čet přenocování se tak zvýšil pouze 
o  0,9  %. Nejdéle se v  Praze zdrže-
li hosté z  Ruska (3,5  noci), Malty 
(3,4  noci) a  Izraele (3,3 noci). Prů-
měrná doba přenocování zůstává 
dlouhodobě na hodnotě 2,3 noci.

Z  hlediska národnostního složení 
návštěvníků rok 2019 nepřinesl velká 
překvapení. Nejvíce hostů do met-
ropole dlouhodobě míří z  Německa, 
Spojených států amerických, Spoje-
ného království, Ruska, Itálie, Sloven-
ska, Číny, Jižní Koreje, Polska a Fran-
cie. Výrazněji v  loňském roce přibylo 
návštěvníků z Dánska (+14,8 %), Pol-
ska (+8,8 %) a Francie (+8,2 %).

V roce 2019 se v Praze ubytovalo 
8 milionů návštěvníků

C
PI Hotels, největší česká ho-
telová skupina, pokračuje 
v  modernizaci svých hotelo-

vých komplexů podle nejnovějších 
celosvětových trendů. Společnost 
při rekonstrukci a  redesignu myslí 
nejen na pohodlí zákazníků, kteří 
mohou pro svůj komfort v hote-
lech využívat nejmoderněj-
ší technologie, ale záro-
veň aktivně přemýšlí 
nad jejich ekologicky 
šetrným provozem.

„Cílem naší společ-
nosti je jít při moder-
nizaci naproti klientovi 
v  jeho požadavcích, ale 
přitom se aktivně podílet i na 
ochraně životního prostředí. My-
slet ekologicky je pro nás důležité, 
a  proto se systematicky zabýváme 
problematikou snížení dopadu pro-
vozu našich hotelů na životní pro-
středí,“ upozorňuje Jan Kratina, 
generální ředitel a  předseda před-
stavenstva CPI Hotels.

V nově zrekonstruovaném hotelu 
Mamaison Residence Downtown 
Prague****, jehož přestavba trvala 
více než rok a dosáhla celkových ná-
kladů bezmála 400 milionů korun, 
je ekologické uvažování společ-
nosti asi nejvíce patrné. Hotel byl 

po rekonstrukci otevřen v  říjnu 
2019  a  přináší řadu eko-

logicky laděných změn. 
V  hotelu jsou použí-
vány „bezobalové“ 
čisticí prostředky či 
úspornější LED svíti-

dla. Papírové tiskoviny, 
ubrousky i  toaletní pa-

pír jsou z  recyklovatelného 
materiálu, vstupní karty jsou 

místo z plastu ze dřeva. „Po vzoru 
Mamaison Residence Downtown je 
ekologicky šetrný provoz zaváděn 
i  do ostatních hotelových provozů 
a záměrem společnosti je v obdob-
ných krocích pokračovat a nabídku 
ekologicky šetrných řešení rozšiřo-
vat,“ podotýká Jan Kratina. 

CPI Hotels představuje 
modernizaci svého portfolia 

v duchu eko trendů

Praha drží svoji dobrou 
pověst v zahraničí 

a zůstává vyhledávanou 
destinací.

Modernizace hotelu Thermal pokračuje     podle plánu

Jan Kratina
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B
rněnské výstaviště bude od 20. do 23. 
dubna hostit největší tuzemský svátek 
potravinářství a  navazujících oborů. 
Premiéry nových produktů, nejmoder-

nější technologie pro zpracování i  balení, dis-
kuse českých a zahraničních odborníků i zpětná 
vazba široké veřejnosti – to všechno se odehraje 
na již 32. ročníku Mezinárodního potravinář-
ského veletrhu SALIMA. Kdo chce nové trendy 
vidět, zažít a  třeba i  ochutnat, neměl by si ne-
chat ujít příležitost, která se opakuje jen jednou 
za dva roky. 

Vystavují lídři českého potravinářského trhu
Značka SALIMA se vztahuje na celý komplex 
veletrhů, které spojuje téma potravin a nápojů. 
Většinu veletržní nabídky dnes tvoří technolo-
gie a suroviny potřebné k jejich zpracování, ale 
finální produkce stále zůstává velkým návštěv-
nickým lákadlem. Letošního ročníku se zúčast-
ní přední domácí výrobci a  lídři trhu v  jednot-
livých branžích. Vystavuje třeba firma Váhala 
a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůd-
kářských výrobků, jako představitel nejlepší 
české řeznické a uzenářské tradice. Ze zpraco-
vatelů mléka se představí například Polabské 
mlékárny nebo Bohemilk. Velmi silná bude sek-
ce kávy, kde nechybí firmy jako J.J.Darboven, 
Nestlé Česko nebo Pavan Caffé. Na veletrhu 
mlynářství, pekařství a  cukrářství MBK vysta-
vují firmy jako Kornfeil, Jarospol Technology 
nebo Pekass a  vrací se Melvia Trade. Zařízení 
pro obchod, hotely a veřejné stravování na ve-
letrhu G+H předvedou mj. společnosti Hraspo, 
Montycon gastro, Retigo a Unox Distribution. 

„Opět se ukazuje nezastupitelnost veletrhů 
v  osobní komunikaci a  přístupu ke klientům. 
Přece jen stále platí, že neprodává a nenabízí ro-
bot, ale člověk. A jen člověk je schopen naplnit 
baťovské heslo, že každý z  účastníků obchodu 
musí na tomto obchodu získat, dnes se tomu 
moderně říká „win – win“. Proto nás velmi těší, 
že jsme pro ročník SALIMA 2020 zaznamenali 
návrat některých výrazných lídrů trhu, a to na-

příč obory,“ komentuje zájem o účast ředitel po-
travinářských veletrhů Martin Videczký. 

Zahraniční i regionální speciality
Na veletrhu se představí také velké oficiální 
expozice Polska a  Maďarska, přičemž veřej-
ná podpora polského potravinářského ex-
portu bude skutečně mimořádná: společnou 
účast polských firem zaštiťují Ministerstvo 
zemědělství i  Národní agentura pro podporu 
zemědělství KOWR. Jak informoval Martin 
Videczký, s  dalšími zeměmi pořadatelé vedou 
jednání o  formách účasti. Velmi dobře se po-
dle něj rozvíjí také spolupráce s  agrárními ko-
morami zastupujícími regionální producenty 
potravin a  nápojů. Tradicí je například účast 
Regionální agrární komory Jihomoravského 
kraje s  prezentací úspěšných firem z  lokálních 
potravinářských soutěží. Posledního ročníku 
veletržního komplexu SALIMA se na jaře 2018 
zúčastnilo 889 vystavujících a zastoupených fi-
rem. Téměř polovina prezentovaných firem byla 
zahraničních a  brněnským výstavištěm za pět 
dnů prošlo 25 tisíc návštěvníků z 33 zemí.

Zmrzlináři se sladkými novinkami
Většina vystavovatelů si své novinky schovává 
jako překvapení až na veletrh, ale někteří už 
dopředu prozradili, na co se návštěvníci mohou 
těšit. Příkladem je Mlékárna Hlinsko a její Tatra 
Zmrzka zpracovaná s využitím přírodních bar-
viv a mléka od českých farmářů. Její sortiment 
se každoročně obměňuje a aktuálně je v nabídce 
dvacet devět druhů příchutí zmrzlin s mléčným 
základem, čtyři druhy příchutí vodové zmrzliny 
a osm druhů příchutí ledové tříště. Tatra Zmrz-
ka je na trhu od roku 2012 a za zmínku rovněž 
stojí sypká směs Frappé, ze které si při správ-
ném poměru připravíte ledovou tříšť nebo osvě-
žující ledovou kávu.

Kdo si potrpí na sladké mražené lahůdky, 
přijde si na veletrhu SALIMA 2020 skutečně na 
své, protože sekce zmrzlinářů očekává bohaté 
zastoupení. Chybět nebude mj. zmrzlina Carte 

d´Or od firmy Unilever ČR nebo oblíbená Česká 
zmrzlina z  Opočna od Mlékárny Opočno (Bo-
hemilk a. s.).

Návraty spokojených firem
Zájem o brněnské potravinářské veletrhy v po-
sledních letech stoupá, což už minule potvrdily 
názory účastníků. „Letošní veletrh byl přede-
vším o  kvalitě. Běžných návštěvníků dorazilo 
z našeho pohledu méně, zato však přišli všichni 
zákazníci, se kterými jsme se potřebovali setkat, 
a potěšily nás obchodní úspěchy, které se nám 
tady podařilo vyjednat. V  porovnání s  rokem 
2016 se úroveň veletrhu zlepšila - od podoby 
stánků přes návštěvníky až po celkově dobrou 
atmosféru, která v  pavilonu vládla po celou 
dobu. Potěší mě, když si MBK bude svou atrak-
tivitu zvyšovat i nadále,“ řekla Martina Kornfei-
lová, ředitelka marketingu a obchodu v rodinné 
firmě Kornfeil. 

Spokojen byl i  spolumajitel firmy Jarospol 
Technology František Jaroš: „Za naši společ-
nost mohu říct, že jsme se vším plně spokojeni. 
Hlavní výhodnost účasti na veletrhu MBK vidím 
v tom, že je to ideální místo pro setkávání firem, 
které by se za normálních okolností setkávaly 
těžko. Veletrhu přeji, aby šel jen a jen dopředu.”

Martin Galla ze společnosti Hraspo, která 
dodává kvalitní technologie pro gastroprovo-
zy, v roce 2018 ocenil obchodní přínos veletrhu 
G+H: „Vystavujeme zde každé dva roky a vždyc-
ky tu najdeme něco nového, nové kontakty.” Jiří 
Štursa na veletrhu SALIMA 2018 zastupoval 
italskou společnost Panini a  vyzdvihl hlavně 
vysokou návštěvnost: „V průměru jsme navázali 
přibližně deset nových kontaktů denně a  na-
dchly nás četné zahraniční návštěvy. Objevili 
se zde lidé z Polska, Ruska, Tuniska, Pákistánu 
nebo Libye.“  

Všechny tyto firmy vystavují i na letošním 
ročníku. Více se o veletrzích SALIMA, SALI-
MA TECHNOLOGY, MBK, G+H a VINEX 2020 
dozvíte na www.salima.cz.

SALIMA 2020 v netradičním termínu, 
ale s tradičně bohatou nabídkou
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O
becně platná výživová 
doporučení káží, že ke 
každému jídlu bychom 
měli přidat porci ovoce 

nebo zeleniny. Žádné jiné potravi-
ny totiž v takové míře nedoplní vi-
taminy, minerály a vlákninu, tedy 
živiny, které naše těla pro správ-
né fungování vyžadují. „ARDO 
v tomto směru podává pomocnou 
ruku a přichází s řadou produktů 
Express pyré, která představuje 
protlaky tvořené pouze zeleninou, 
u  níž jsou navíc citlivou přípra-
vou zachovány všechny nutriční 
hodnoty,“ informuje Braňo Kočiš, 
Country Sales Manager CZ & SK.

Nic než zelenina
Výhoda ARDO zeleninových pyré 
tkví především v tom, že význam-
ně zkracují čas nutný pro přípra-
vu pokrmu a  zároveň představují 
snadný způsob, jak do každoden-
ního jídelníčku začlenit potřebné 
množství zeleniny. Express pyré 
je vyrobeno ze zeleniny, která byla 
bezprostředně po sklizni mírně 
povařena, rozmixována a  zamra-
žena. „Díky šetrnému postupu ne-
jsou nikterak narušovány nutriční 
benefity zpracovávané zeleniny, 
kterou stačí vyjmout z  mrazicí-
ho zařízení, nechat při pokojové 
teplotě ,povolitʻ a  následně pou-
žít pro přípravu zdravého a  výži-
vově plnohodnotného pokrmu,“ 
vysvětluje Braňo Kočiš. Pro své 
100% čisté složení jsou pyré 
ARDO vhodné i pro přípravu dět-
ské výživy a hodí se tak pro využití 
i ve školkách a školních jídelnách.

Šetří čas i prostředky
Podobná pyré, jako vyrábí firma 
ARDO, si samozřejmě můžeme 
vyrobit i sami – z čerstvé zeleniny. 
Taková příprava je ale náročná 
jak na čas, tak i  na prostředky. 
Zřídkakdy dokážeme odhadnout 
přesné množství, a tak nám napří-
klad květák nebo celer zbývá a my 
posléze nevíme, co s ním. Zeleni-
na skončí uskladněná v  lednici, 

odkud se během pár dní nevyužitá 
přesouvá do odpadkového koše. 
Takovým situacím lze s  výrobky 
ARDO snadno předejít. 

Praktické balení zamezuje 
plýtvání
Express pyré jsou k dostání v hlu-
boce zmrazených malých 7gra-
mových peletkách, které lze podle 
potřeby dávkovat. Nestane se vám 
tak, že byste museli přemýšlet, co 
provedete se zbytky, které jste při 
přípravě pokrmu nevyužili. „Ex-
press pyré stačí vyjmout z mrazi-
cího zařízení, vybrat požadovaný 
počet peletek, balení uzavřít a vrá-
tit do mrazicího zařízení. ARDO 
tak podporuje šetrný životní styl 
a  zamezuje plýtvání potravina-
mi,“ informuje Braňo Kočiš. Pe-
letky určené pro přípravu pokrmu 

stačí nechat povolit a poté již jsou 
vhodné pro spotřebu a  chystání 
žádaného chutného jídla.

Rychlé zpracování zachovává 
čerstvou chuť
Zelenina užívaná pro přípravu 
ARDO zeleninových pyré je sklí-
zena přímo v  okolí továrny, kde 
se následně zpracovává. Tato blíz-
kost zaručuje, že je zelenina po 
sklizni zpravidla zpracována do 
4 hodin. Díky tomu si zachovává 
svou jedinečnou svěží a  autentic-
kou chuť, na rozdíl od zeleniny 
z  dovozu, která bývá často sklí-
zena v nezralém stavu a následně 
dozrává až po cestě, což se pro-
jevuje nejen na jejím vzhledu, ale 
také na chuti. „U všech kusů zele-
niny ARDO užívané pro přípravu 
Express pyré je pečlivě dohlíže-

no na celý proces zrání. Jakmile 
ten dosáhne  vrcholu, zelenina je 
následně bez odkladů sklizena 
a zpracována,“ říká Braňo Kočiš.

Šetrná příprava chrání nutriční 
vlastnosti
Mrazená zeleninová pyré ARDO 
si zachovávají cenné nutriční 
vlastnosti, pro něž je zelenina 
obecně ceněna a pro něž bychom 
ji měli v několika porcích pravidel-
ně konzumovat každý den. Je zná-
mo, že tepelnou úpravou zeleniny 
se ztrácejí některé její významné 
zdravotní benefity, což se děje na-
příklad tehdy, když zeleninu urče-
nou k přípravě pyré vaříme zbyteč-
ně dlouho a  na zbytečně vysokou 
teplotu. Takovému postupu není 
zelenina určená k  přípravě Ex-
press pyré vystavována – naopak 
je vařena pouze po dobu nezbytně 
nutnou k tomu, aby změkla a byla 
vhodná k rozmixování, ale aby ne-
utrpěla její nutriční hodnota. 

Pro přípravu příloh i krémových 
polévek
Kombinace včasného sklízení, 
rychlého zpracování a  šetrného 
vaření dává zeleninovým pyré 
ARDO jejich čerstvou chuť a  nu-
triční význam. Řada Express 
pyré nabízí pestrou škálu druhů, 
z  nichž můžete libovolně vybírat 
a  které můžete rovněž dle chuti 
a  uvážení libovolně kombinovat. 
„Nejoblíbenějšími produkty této 
řady jsou pyré dýňové, květá-
kové a  celerové. K  dostání je ale 
také pyré špenátové, hráškové, 
brokolicové, ze zelených fazolek 
a  nejnovější ze sladkých bram-
bor, batátů,“ představuje Braňo 
Kočiš. Všechna pyré můžete vy-
užít pro přípravu příloh, napří-
klad celerovo-bramborové kaše, 
nebo polévek – například dýňové. 
Smícháním různých druhů pyré 
můžete vytvořit netradiční, ale 
chutné kombinace, například ba-
tátovo-dýňový krém zkombinová-
ním batátového a dýňového pyré.

Zeleninová pyré ARDO usnadní práci v kuchyni, ušetří čas a nabídnou jedinečnou svěží chuť 
nerozeznatelnou od čerstvé zeleniny. Protože Express pyré jsou stoprocentně zeleninová – kromě 

zeleniny v nich nenajdete ani sůl, ani žádné jiné koření, ani žádné konzervanty, škroby nebo 
barviva. Pyré ARDO představují zeleninu v té nejčistší a nejsnadněji zužitkovatelné podobě.

Express pyré značky ARDO: 

100% zeleninové protlaky pro 
přípravu lahodných pokrmů
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J
ak uvařit snadno a  rychle 
nejen dobrou, ale i výživnou 
polévku nám poradili mar-
ketér z  Orkla Foodservice 

Marek Procházka a obchodní ma-
nažer Braňo Kočiš ze společnosti 
Ardo Mochov. Obě firmy dlouho-
době zásobují restaurace a jídelny 
vhodnými polotovary a  čerstvě 
zmraženou zeleninou.

Je libo vývar nebo bujón?
Základní stavební kámen poctivé 
polévky tvoří starý dobrý vývar 
neboli bujón, který slouží také pro 
přípravu omáček, podlévání masa 
během pečení a  dušení, k  zesilo-
vání chuti šťáv k masu nebo k va-
ření příloh. Vitana jako největší 
tuzemský výrobce potravin pro 
profesionální kuchaře nabízí nej-
různější polévkové základy a syp-
ké nebo pastové vývary, jejichž 
primární funkcí je právě ochuco-
vání a dochucování polévek i dal-
ších pokrmů.

Přidej kostku Masoxu
Spousta kuchařů stále vnímá 
značku Masox spíše jako pojme-
nování tohoto typu výrobků. Také 
v receptech se často setkáme s do-
poručením přidat kostku Maso-
xu, přestože z  gastronomického 
pohledu by bylo správnější uvést 
slovo vývar. „Vitana dodává cel-
kem tři typy konzistence vývaru 
– prášek, pastu a tekutý fond pod 
značkou Chef Club. Z   kategorie 

bujónů bych rád vyzdvihl Masox 
Extra, což je sypký ochucovací 
vývar s výraznou chutí i barvou,“ 
uvedl marketingový manažer 
Marek Procházka ze zastřešující 
mezinárodní skupiny Orkla Food-
service.

Označení drůbeží, hovězí, sle-
pičí nebo uzený vývar nám pak 
svým názvem napovídá, o  jaký 
druh chuti se jedná. Jejich průmy-
slové zpracování umožňuje velmi 
jednoduché dávkování a snadnou 
rozpustnost v  teplé vodě, kterou 
pak stačí nechat přejít varem. „To 
znamená, že tyto vývary můžeme 
použít klidně až v  závěrečné fázi 
přípravy pokrmů při jejich do-
chucování,“ doporučil marketér 
firmy. 

Pastové vývary prodává Orkla 
Foodservice pod označením Ma-
sový vývar v  pastě a  Tradiční ho-
vězí vývar. „Při jejich výrobě jsme 
vycházeli z  osvědčené tradice, 
proto jim nechybí charakteristic-
ká chuť a vůně masového vývaru, 
který byl připraven s dostatečným 
množstvím kořenové zeleniny 
a  příslušného koření,“ pochvalo-
val si kvalitu Marek Procházka.

Jak správně uvařit polévku 
s konveniencí
Konveniencemi označujeme 
velkou skupinu takzvaných po-
hotových potravin, které jsou 
výrobcem předpřipraveny tak, 
aby usnadnily přípravu pokrmů 

ve velkých gastronomických pro-
vozech a  ušetřily kuchařům čas. 
Dávno však neplatí, že pastu nebo 
prášek stačí rozmíchat ve vodě. 
„Pro chuť pokrmu je zásadní umět 
s  konveniencemi správně praco-
vat. Proto nevařte z konvenience, 
ale vařte s  konveniencí,“ radí při 
prezentacích marketér z  Orkla 
Foodservice. Pokud se tyto před-
připravené suroviny správně pou-
žijí a v podstatě jen pomohou zvý-
raznit výslednou chuť pokrmu, je 
výsledek v poměru s vynaloženým 
úsilím excelentní a kulinářsky jed-
noznačně přínosný.

Čerstvá versus mražená 
zelenina
Většina lidí si stále myslí, že čerstvá 
zelenina je do kuchyně to nejlepší, 
protože kdysi to tak skutečně býva-
lo. „Paradoxně je tomu dnes přes-
ně naopak. Na rozdíl od té čerstvé 
se pouze mražená zelenina sklízí 
v  době své zralosti,“ informoval 
Marek Procházka. Tím pádem je 
sladší, šťavnatější a barevnější. Na-
víc jsou zralé plody do pár hodin 
po sklizni šokově zmrazeny, aby si 
zachovaly přirozenou chuť, barvu 
a především živiny. To, co je dnes 
vydáváno za čerstvou zeleninu, 
bývá zpravidla sklízeno nezralé. 
Důvodem je prodleva při dopravě 
ze zahraničí až k nám a také dlou-
hé skladování, než se tato zelenina 
nevalného vzhledu a  chuti vůbec 
objeví na prodejních pultech. Sou-

časná mražená zelenina je zkrátka 
čerstvější a  chuťově lepší než tak-
zvaná čerstvá z dovozu.

Vznik a původ mražených bylin 
a zeleniny
Jak zmínil marketingový manažer 
Orkla Foodservice, pochází jejich 
mražená zelenina a bylinky z velké 
části od lokálních pěstitelů a  far-
mářů, se kterými firma spolupra-
cuje již dlouhá léta. „Naši agro-
nomové s  nimi každý rok plánují 
setbu, dohlížejí na průběh pěsto-
vání a jsou pak přítomni u samot-
né sklizně,“ přiblížil původ zeleni-
ny Marek Procházka.

Plodiny sklízené v době své nej-
větší zralosti jsou tak přirozeně 
plné autentických chutí, vitamínů 
a  minerálních látek. Co se výro-
by týče, je zelenina ještě týž den 
během 4 – 6 hodin zpracována 
a  šokově zmrazena ve výrobním 
závodu Agrimex v  Panenských 
Břežanech. „Díky tomu může-
me deklarovat zachování zhruba 
osmdesáti procent všech živin 
v plodině,“ dodal marketér firmy.

Rovněž firma Ardo Mochov si 
podle slov obchodního manažera 
zakládá na úzké spolupráci se ze-
mědělci. Nedílnou součást každé 
její zpracovatelské továrny tvo-
ří agro oddělení, které s  ročním 
předstihem plánuje výsev tak,  
aby se na jednotlivých polích opa-
kovaně nepěstovaly stejné plodiny. 
„Tím se zamezuje vyčerpání půdy 

FOOD SERVICE

„Polévka je grunt a maso je špunt,“ praví lidové rčení. Ne náhodou byly masové vývary 
pro svou lehkou stravitelnost odjakživa podávány marodům na posilnění organismu. 

Máloco prozáří pošmourný zimní den tak jako talíř plný kouřící polévky. 
TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ

Polévky z polotovarů 
mohou být zdravé 

i chutné
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a nutnosti jejího umělého přihno-
jování. Naši smluvní zemědělci 
musí tento plán výsevu striktně do-
držovat,“ ubezpečil Braňo Kočiš.

Zpracování mrazené zeleniny 
krok za krokem
V  závodech Orkla Foodservice se 
zelenina nejprve oplachuje od hru-
bých nečistot, poté se loupe a krájí 
a po blanšírování ve vařící vodě se 
rychle zchladí. Následuje její šoko-
vé zmrazení při teplotě pod minus 
30  °C. „Bylinky umyjeme, pak 
z  nich odstředíme přebytečnou 
vodu a teprve po zamrazení je na-
lámeme. Díky tomu si uchovávají 
svou výraznou chuť,“ nastínil je-
jich zpracování Marek Procházka. 

Ardo Mochov zase neustále 
investuje do strojového vybave-
ní svých továren, aby co nejvíce 
zkrátilo dobu mezi sklizní čers-
tvé zeleniny a  jejím zamražením. 
Právě rychlost totiž rozhoduje 
o  zachování vitamínů, minerálů 
a  dalších živin a  takto upravená 
zelenina si při správném sklado-
vání udrží nezměněné hodnoty 
i několik let. „Velký význam klade-
me také na hygienu, která je pro 
dlouhodobou udržitelnost naší 
výroby nesmírně důležitá. Naším 
cílem je co nejvíce omezit lidský 
kontakt se surovinou při zpraco-
vání, abychom dosáhli maximální 
nezávadnosti,“ říká Braňo Kočiš 
z obchodu společnosti.

Ekonomické výhody 
mražených polotovarů
Mražená zelenina ani bylinky ne-
vytvářejí odpad a  jejich výrobci 
tak mohou kuchařům garantovat 
stoprocentní výtěžnost. Použití 
mražené zeleniny osvobozuje vel-
ké kuchyně také od veškeré práce 
spojené s loupáním, mytím a krá-
jením, včetně úklidu vzniklého 
nepořádku.

Kromě toho mají zamražené vý-
robky po celý rok stejnou kvalitu. 
„Chceme-li však docílit chutné 
polévky, je klíčová správná tech-
nologická příprava mražené zele-
niny. V žádném případě neplatí, že 
by se měla vařit v  konvektomatu 
na páře. Mražená zelenina se do-
dává již zblanšírovaná a tím se vý-
razně zkracuje doba jejího varu,“ 
doplnil Braňo Kočiš za výrobce 
Ardo Mochov.

Pyré jako základ krémové 
polévky
Společnost Ardo jako největší vý-
robce mražené zeleniny v  Evropě 
nabízí kromě jednodruhových 
zelenin také jejich směsi včetně 
luštěnin, bylinek a  zeleninových 
pyré, která se výtečně hodí ne-

jen do polévek, ale i  k  přípravě 
příloh a  zeleninových jídel. „Při 
výrobě zeleninových pyré nepou-
žíváme žádné konzervanty, umě-
lá dochucovadla, a  dokonce ani 
sůl či jiné koření. Chceme, aby 
pyré co nejvíce usnadnila kucha-
řům přípravu kvalitních jídel,“  
prohlásil obchodní manažer spo-
lečnosti.

Jak dále zmínil, řadí se mezi nej-
populárnější druhy pyré dýňové, 
květákové a celerové. V těsném zá-
věsu se drží pyré ze špenátu, hráš-
ku a brokolice. Nově zařadila firma 
Ardo do prodeje také protlak ze ze-
lených fazolek a sladkých brambor 
neboli batátů. Smícháním různých 
druhů pak mohou kuchaři vytvořit 
chutné kombinace, například ba-
tátovo-dýňovou krémovou polév-
ku, s naprosto čerstvou chutí a vy-
sokým nutričním obsahem.

Zeleninové protlaky jsou plné 
vitamínů a minerálů
Během tepelné úpravy ztrácí ze-
lenina část živin. Čím déle ji va-
říme, tím méně vitamínů a mine-
rálů si zachová výsledný pokrm. 
Takzvané Express pyré sestává 
ze zeleniny, která je bezprostřed-
ně po sklizni mírně povařena jen 
po nezbytně nutnou dobu. Ihned 
po změknutí je pak rozmixována 
a zamražena, aby se předešlo ztrá-
tám nutričních hodnot.

Hotové pyré pak už jen stačí ne-
chat povolit při pokojové teplotě 
a následně z něj připravit výživově 
plnohodnotné jídlo. Díky svému 
stoprocentně přírodnímu složení 
se pyré firmy Ardo výborně hodí 
i do dětské výživy a školních jídelen.

Praktické balení zamezuje 
plýtvání
Hluboce zmražené malé pelety, ve 
kterých je Express pyré dodáváno, 
umožňují jeho velmi přesné dáv-
kování. „Z  mrazáku si jednoduše 
vyndáme požadovaný počet pelet 
a  to je celé. Ardo totiž podporuje 
šetrný životní styl a zamezuje zby-
tečnému plýtvání nejen potravina-
mi, ale i  financemi kuchyně,“ vy-
zdvihl závěrem jednu z  předností 
zeleninového polotovaru Braňo 
Kočiš z obchodu firmy.

Polévka je grunt
Malá soukromá domácnost si jis-
tě může dopřát polévku z  vlastní 
zeleninové zahrádky. Na druhou 
stranu nemusí ani polévky ve vel-
kých vývařovnách nutně suplovat 
jen jakousi beztvarou hmotu bez 
výživové hodnoty. Stačí jen správ-
ně používat pohotové suroviny 
a  s  výsledkem budou spokojeni 
strávníci i kuchařský personál. 

FOOD SERVICE

Polévka z batátového pyré

Pro 10 porcí:
• 500 g Ardo Batátového pyré
• 300 g Rajčat
• 100 g Cibule
• 200 g Mrkve
• 250 g Ardo Sweet Life mixu
• 5 g Ardo Pažitky
• 1 l zeleninového vývaru
• 100 g zakysané smetany (crème fraîche) 
• olivový olej (nejlépe lisovaný za studena)

Z cibule, mrkve, rajčat a zeleninového vývaru udělejte tomatový základ. 
Polévku rozmixujte a přidejte do ní peletky batátového pyré. Polévku 
míchejte do doby, než budou peletky rozpuštěny a polévka zahuštěna. 
Mezitím na olivovém oleji lehce orestujte Sweet Life mix. Polévku podávejte 
v misce. Pro dekoraci použijte zakysanou smetanu, restovaný Sweet Life 
a trochu pažitky.

Dýňová s červenou řepou a makovými semínky

Pro 10 porcí:
• 800 g Ardo dýňové pyré peletky
• 800 g Ardo červená řepa kostičky
• 800 ml silného zeleninového vývaru
• 400 ml smetany (30% a více)
• 40 g másla 
• 8 lžiček máku
• citrónová šťáva
• šafrán
• petrželová nať
• sůl
• cukr

Do vroucího zeleninového vývaru vmíchejte zmražené peletky dýňového 
pyré. Dochuťte citrónovou šťávou, solí a špetkou cukru. Polévku odstavte ze 
sporáku a přidejte smetanu a kostičku másla. Nakrájejte červenou řepu na 
malé kostičky (nebo použijte již hotovou Ardo řepu kostičky) a rozdělte do 
misek nebo hlubokých talířů a zalejte hotovou polévkou. Polévku ozdobte 
zakápnutím smetany, posypáním makovými semínky, šafránem a petrželí.



12 únor–březen 2020FOOD SERVICE

V chladném počasí málokteré jídlo potěší více než sytá a vydatná polévka, která 
zahřeje a dodá organismu potřebné živiny. U veganských polévek se nemusíme 

omezovat pouze na zeleninu, pro plnou chuť je důležité zkoušet různé postupy při 
vaření a využívat mnoho druhů luštěnin, obilovin, bylinek či voňavého koření.    

TEXT: JANA HAJROVÁ, ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

Veganské polévky  
plné chuti

Silný zeleninový vývar

Suroviny
• 2 středně velké mrkve nakrájené na větší kusy
• kousek celeru 
• 1 hrst sušených hub namočených ve vodě
• 2 kousky řasy kombu
• 2 menší cibule rozpůlené (i se slupkou)
• 3 stroužky česneku 
• 3 lžíce miso pasty
• 2 lžíce olivového oleje
• petrželová nať
• 2 bobkové listy
• 2 kuličky nového koření
• 3 – 4 kuličky pepře
• sůl

Postup
Ve větším hrnci zahřejeme olivový olej a orestujeme nakrájenou cibuli, 
česnek a zeleninu. Přidáme bobkový list, řasu kombu, koření, houby, 
petrželovou nať a zalijeme vodou. Vaříme na mírném plameni asi 2 hodiny. 
Po odstavení z ohně přimícháme miso pastu a dochutíme solí.

Mrkvová polévka s arašídovým máslem a koriandrem

Suroviny
• 2 – 3 hrnky zeleninového vývaru
• 1 lžíce olivového oleje
• 1 menší cibule
• 2 stroužky česneku
• 500 g mrkve
• 1/3 až ½ hrnku arašídového másla
• rostlinná smetana na zjemnění
• citronová šťáva
• svazek koriandru
• sůl, pepř, chilli

Postup
Na oleji opražíme nakrájenou cibuli a česnek, přidáme mrkev, chilli a pár 
minut restujeme. Zalijeme vývarem a vaříme do změknutí mrkve. Přidáme 
arašídové máslo a krátce povaříme. Polévku rozmixujeme na krém 
a zjemníme rostlinnou smetanou. Dochutíme solí, pepřem a citronovou 
šťávou. Podáváme s čerstvým koriandrem a chilli.

Vývar plný chuti
Masové vývary jsou většinou silné a  mají plnou chuť, ale výraznou chuť 
umami dokážeme s  pomocí několika surovin získat i  z  čistě rostlinných 
surovin. Skvělým pomocníkem nám může být miso pasta, sušené houby 
i řasa kombu.

Tajná přísada: arašídové máslo
Plnou chuť, krémovost a exotický nádech polévce přidá i několik lžic araší-
dového másla. Z výživového hlediska navíc pokrmu dodá bílkoviny, mine-
rály a zdravý tuk. Hodí se třeba do polévky z mrkve, dýně, batátů, květáku 
nebo špenátu.

Tip: 
Vytvořte si vlastní zdravé polévkové 

ochucovadlo! Stačí, když smícháte hrnek 
lahůdkového droždí, 1 lžíci soli, 1 lžíci sušeného 

česneku, 1 lžíci cibulového prášku, 1 lžičku 
sušeného tymiánu, 1 lžíci sušené petrželové natě 

a ½ lžičky kurkumy. Takto připravenou směs 
skladujte ve skleněné nádobě.

Naučte se, kolik potřebuje zelenina času k uvaření
Častým problémem je zbytečné rozvaření zeleniny, kvůli 
kterému se mění její chuť i barva. Většina druhů je měkká 
za 20 minut, dejte si proto pozor na příliš dlouhé vaření. 

Kapustu, špenát či brokolici přidejte až těsně před koncem 
vaření, aby si zachovaly lákavou barvu i texturu. Pro 

zachování barvy a zvýraznění chuti můžete přidat i lžíci 
citronové nebo limetkové šťávy.

Česká veganská společnost
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. 
Více informací o možnostech  

spolupráce najdete na  
www.veganskaspolecnost.cz/gastro.
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Krém z pečené červené řepy

Suroviny
• 5 středně velkých červených řep
• 1 pórek
• 3 stroužky česneku
• 3 hrnky zeleninového vývaru
• 1 hrnek rostlinné smetany
• 2 lžíce olivového oleje
• 1 lžička římského kmínu
• citronová šťáva
• sůl, pepř
• čerstvé bylinky

Postup
Troubu předehřejeme na 200 ºC. Řepu očistíme, nakrájíme, pokapeme 
olivovým olejem a zabalíme do alobalu spolu s česnekem, pepřem a solí. 
Pečeme přibližně jednu hodinu. Na oleji osmažíme na plátky nakrájený pórek, 
přidáme římský kmín, zalijeme zeleninovým vývarem a přimícháme pečenou 
řepu. Přivedeme k varu, přidáme rostlinnou smetanu a rozmixujeme. 
Dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou. Ozdobíme čerstvými bylinkami.  

Čočková polévka 
s lesními hříbky

Suroviny
• 200 g suché čočky
• 4 hrsti sušených hříbků
• 5 – 6 sušených švestek
• 3 brambory 
• 250 ml sójové nebo rýžové smetany
• 2 bobkové listy
• sůl, pepř
• citronová šťáva nebo ocet

Postup
Předem namočenou čočku 
propláchneme a zalijeme vodou 
přibližně 1 cm nad její okraj. Přidáme 
bobkové listy, několik kuliček pepře, 
namočené houby a dáme vařit. Až 
bude čočka téměř měkká, přidáme na 
kostičky nakrájené brambory a sušené 
švestky. Vaříme na mírném ohni 
do změknutí brambor. Na konci do 
polévky přilijeme rostlinnou smetanu 
a osolíme. Dochutíme citronovou 
šťávou nebo octem.

Krémová kadeřávková polévka s pečenou cizrnou

Suroviny 
• 350 g uvařené cizrny nebo cizrny z plechovky
• 1 l zeleninového vývaru
• 300 g kadeřávku
• 1 hrnek kešu oříšků
• 1 hrnek rostlinného mléka
• 1 hrnek nakrájených a oloupaných brambor
• 1 cibule
• 5 stroužků česneku
• 1 lžíce citronové šťávy
• olivový olej
• ½ lžičky kajenského pepře
• sůl, pepř

Postup
Cizrnu promícháme s olivovým olejem, kajenským pepřem a solí a pečeme 
na plechu s pečicím papírem v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 
50 minut. Během pečení 3krát promícháme. Mezitím na olivovém oleji 
orestujeme cibuli s česnekem, zalijeme zeleninovým vývarem a přimícháme 
brambory a kešu oříšky. Vaříme do změknutí brambor, poté přidáme 
kadeřávek, vaříme opět do jeho změknutí a rozmixujeme. Přidáme rostlinné 
mléko a citronovou šťávu. Dochutíme solí a pepřem. Podáváme s pečenou 
cizrnou.

Polévka z pečených rajčat se zkaramelizovanou cibulí

Suroviny
• 1 a ½ kg zralých rajčat
• 6 stroužků česneku
• 2 středně velké červené cibule
• svazek čerstvé bazalky
• 2 hrnky zeleninového vývaru
• olivový olej
• sůl, pepř

Postup
Na plech s pečicím papírem položíme rozpůlená rajčata a stroužky 
česneku. Pokapeme olivovým olejem, opepříme a osolíme. Vložíme do 
trouby rozehřáté na 200 °C a pečeme přibližně 40 minut. Mezitím si 
zkaramelizujeme cibuli. Do větší rozehřáté pánve s olivovým olejem vložíme 
na plátky nakrájenou cibuli a necháme zkaramelizovat. Pečená rajčata 
s česnekem, cibulí a bazalkou rozmixujeme dohladka, přidáme zeleninový 
vývar a dochutíme solí a pepřem. Podáváme s čerstvou bazalkou. 

Zamilujte si zeleninu dle aktuální sezóny
Do polévek nakupujte sezónní zeleninu, díky které získáte výživnější 
a  chutnější výsledné jídlo. Také tím minimalizujete náklady a  podpoříte 
zemědělce z vašeho okolí. Navíc budete mít vždy novou inspiraci, co uva-
řit. Na podzim jsou dostupné lokální rajčata, paprika nebo dýně, v  zimě 
kořenová zelenina výborná do vývarů či krémů, na jaře zase chřest, špenát 
i medvědí česnek a v létě květák, hrášek, cuketa nebo lilek.

Živinami nabité zahušťování
Pokud chceme polévku hustější, kromě klasické jíšky z mouky můžeme polévku 
zahustit kreativněji a získat tak nejen dokonalou konzistenci, ale i výživnější jíd-
lo. Pro zahuštění skvěle poslouží brambory, zelenina (část polévky rozmixujte), 
červená čočka, obiloviny, jako jsou jáhly, pohanka, ovesné vločky, nebo i chleba.

Rostlinná smetana, kokosové mléko či kešu oříšky pro krémovost
Dosáhnutí lahodné krémové konzistence není za pomoci rostlinných al-
ternativ mléka žádný problém. Využít můžete sójovou, ovesnou či rýžovou 
smetanu, husté kokosové mléko, ale i rozmixované kešu oříšky s vývarem. 
Chuť lze zvýraznit i lžící lahůdkového droždí. 

Pečením k jedinečné chuti
Mohlo by se zdát, že pro krémovou polévku stačí uvařit jakoukoliv zele-
ninu, přidat smetanu a rozmixovat. Pokud ale polévku vaříme z chuťově 
nepříliš výrazné zeleniny, můžeme si pomoci pečením. Zelenina nám tak 
lehce zkaramelizuje a  získá jedinečnou, plnou a  lahodnou chuť. Stačí ji 
zlehka pokapat olivovým olejem, osolit, opepřit, případně přidat bylinky 
a upéct. 
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S
ortiment úklidových přípravků na trhu 
je dnes opravdu široký. Ať už jde o mytí 
a  leštění podlah, oken, čištění koberců, 
údržbu nábytku, sanitárního zařízení 

a  techniky, mytí a  odmašťování kuchyňského 
nádobí a  dalších předmětů. Zahrnuje všechny 
oblasti a  je dostupná v  různých cenových hla-
dinách. V podstatě záleží jen na rozhodnutí, co 
bude v dané situaci nejefektivnější. Zda postačí 
běžný úklid, nebo bude třeba nasadit i  dezin-
fekční prostředky. Řada výrobců spotřebitelům 
v tomto směru poskytuje bezplatné odborné po-
radenství.

K tradičním výrobcům úklidové chemie u nás 
patří společnost Zenit Čáslav. Česká rodinná 
firma, s tradicí více než 25 let, navázala na tra-
dici výroby sahající až do roku 1910. Na domácí 
a  zahraniční trh dodává vedle tradičních, léty 
ověřených výrobků (např. Real klasik, Solvina 
original) také trendové, vysoce kvalitní produk-

ty, které jsou určené pro péči o tělo, domácnost, 
zahradu a pro průmysl a instituce. Pružně rea-
guje na požadavky trhu. Marketinková speci-
alistka Zenitu Ing. Michaela Málková k  tomu 
uvádí: „Nové výrobky jsou vyvíjeny ve vlastní 
vývojové laboratoři podle nejnovějších poznat-
ků vědy a  výzkumu, samozřejmě v  souladu 
s legislativními požadavky a s velkým důrazem 
na nejnovější trendy a  požadavky zákazníků. 
Stálou poradenskou linku nemáme, ale všem 
našim zákazníkům či partnerům vždy ochotně 
poskytneme radu po telefonu, e-mailu či na so-
ciálních sítích.“

I do úklidu dnes stále více vstupuje ekologie. 
A  to požadavkem, aby používaná chemie byla 
šetrná vůči životnímu prostředí. I na to už umí 
výrobci úspěšně reagovat. Ing. Málková: „V na-
šem portfoliu máme ekologickou řadu čisticích 
prostředků Real green clean pro celou domác-
nost. Výrobky jsou lehce biologicky odbouratel-

né, vhodné pro domácí čističky odpadních vod. 
Od našich zákazníků máme pozitivní ohlasy, 
jsou příjemně překvapeni účinností. Mnozí jsou 
totiž ovlivněni tvrzením, že to, co je ekologické, 
je drahé a nemyje… Což není pravda, naše řada 
to potvrzuje.“

Potřebná dezinfekce
Zejména na potravinářských pracovištích je 
péče o  hygienu neoddělitelnou součástí všech 
výrobních postupů. Hlavním cílem všeho to-
hoto snažení je vytvořit prostředí, kde  je prak-
ticky vyloučeno, že by mohly být potravinářské 
produkty coby výsledky této výroby nějak zdra-
votně závadné. V rámci hygienických zásad zde 
proto ke slovu přichází i pravidelná dezinfekce.

Dezinfekce v potravinářství je součástí kom-
plexního  procesu zvaného sanitace. Zajišťuje 
mechanickou a  mikrobiální  čistotu prostře-
dí, nástrojů a  ploch,  které přicházejí do styku 

TÉMA

Jisté je jedno: hygiena a čistota představují základ. Zejména v gastronomických 
a ubytovacích provozech. Nejenom proto, že jsou zde už ze zákona stanoveny 

příslušné podmínky pro jejich provozování. To, v jakém jsou stavu z pohledu hygieny 
a čistoty, je totiž i jedním z klíčů k jejich úspěchu u publika. Každý jistě zná příklady, kdy 
nedostatky v tomto směru dokázaly zničit léta budovanou image a vedly v některých 

případech i k úpadku podnikání. Na úklidu a čistotě není tudíž radno šetřit.
TEXT: FRANTIŠEK VONDERKA
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s  potravinami při  jejich výrobě, zpracování, 
přepravě, skladování,  prodeji apod. Provozo-
vatelé potravinářských  podniků mají zákony 
stanovenou povinnost sledovat nejen mikrobio-
logický stav samotných potravinářských výrob-
ků, ale také zajistit dostatečnou úroveň sanita-
ce výrobních zařízení.

Jak správně vybrat
Na trhu dnes existuje celá řada dezinfekč-
ních přípravků a vybírat mezi nimi ten pravý není 
úplně jednoduché. V  kvalitě jsou přitom  často 
rozdíly. Závisí na typech použitých  účinných 
látek (známých je 9 typů), na jejich koncentraci 
v produktu a na předepsaných podmínkách po-
užití daného dezinfekčního prostředku. Některé 
dezinfekční prostředky jsou koncipovány i jako 
kombinované, obsahují  tedy i  čisticí složky. 
Výběr kvalitního prostředku tak ovlivňuje řada 
faktorů:
1. Dobrá mikrobiologická účinnost (širo-

ké spektrum účinnosti, krátká doba působe-
ní, nevratné působení, spolehlivé působení) 

2. Dobré vlastnosti při použití (materiálová sná-
šenlivost, schopnost odstraňovat nečisto-
ty, akceptovatelnost okolím, hospodárnost)

3. Snášenlivost pro uživatele (snášenlivost  pro 
pokožku a  sliznice, nízká toxicita při  požití, 
při potřísnění, při vdechnutí) 

4. Dobré vlastnosti pro životní prostředí (dobrá 
biologická rozložitelnost, nízká toxicita  pro 
odpadní vody).

Ing. Málková: „V  oblasti dezinfekčních pro-
středků máme v  nabídce prostředky na bázi 
chloru (Real gel chlorax plus, Hit dezinfectant 
nebo Real proti plísním plus). Legislativní po-
žadavky na výrobu biocidních prostředků jsou 
čím dál přísnější, proto jsme v  loňském roce 
pružně zareagovali na nové nařízení a  prošli 
jsme velkými změnami. Na druhou stranu také 
nabízíme bezchlorovou univerzální dezinfekci 
od značky Real, která je na bázi kvarterní amo-
niové soli.“

Vizitka z toalety
Často lze slyšet, že jméno podniku dělají hlavně 
jeho toalety. Těžko posoudit, pravdou však je, že 
špinavé a nehygienické toalety (WC) jsou vždy 
terčem stížností. Nedostatečná úroveň úklidu 
na nich pak dokáže zkazit dojem třeba i z jinak 
dobrého úklidu. Proto je toaletám třeba věnovat 
maximální pozornost. Důležité je pravidelně 
utírat dezinfekcí WC mísu, prkénko (použít je 
možné i dezinfekční prostředek, např. Sanytol) 
a také splachovač. Pokud není v podniku bezdo-
tykové splachování, součástí očisty WC by měla 
být i očista klik u dveří, které jsou také potenci-
ální líhní všech možných bakterií a virů. 

Pozornost je třeba věnovat jak úklidu toalet, 
tak jejich vybavení. Vše začíná už u  sanitární 
keramiky a  jejího výběru. Obvyklou výbavou 
pánských toalet ve veřejných objektech jsou 
pisoáry. I  zde jde vývoj kupředu. Dřívější zeď 
s  odtokovým kanálkem nahradily bezdotykové 
pisoáry s dávkovači vody, nejnovější technickou 
novinkou jsou tzv. bezvodé pisoáry, fungující 
prakticky na principu suchého záchodu, ale 
o  mnoho hygieničtěji. Hydrostatickou vznos-
nou ploškou nacházející se v  sifonu pisoáru je 
zaručen odtok moči a znovu zavření sifonu bez 

zápachu. Plovák je skrze tekoucí moč z  mísy 
pisoáru tlačen dolů a po ukončení vyplave zase 
nahoru proti gumové horní části sifonu. Vše, co 
se nachází v sifonu, vyteče vypouštěcími otvory 
bez spláchnutí do kanalizace. 

Zajímavým a  účinným řešením bez vody 
a  bez zápachu mohou být pisoárové kapsle 
Ecobug, které nabízí společnost Vector Inter-
national. Mají mikrobiologický základ, jsou 
šetrné k  životnímu prostředí, snižují spotřebu 
vody až o 98 % a výhodou je, že se obejdou bez 
velkých nákladů na instalaci. Jednatel společ-
nosti Ing. Attila Balogh k tomu uvádí: „ V ČR 
s  tím dosud tak trochu bojujeme, protože lidé 
na něco podobného nejsou zvyklí. Oceňují sice, 
že jde o šetrný produkt, ale myslí si, že je drahý. 
Přitom už dnes je šetření vodou velice důležitá 
otázka. Protože vodou bude třeba šetřit stále 
více, tak se o budoucnost podobných produktů 
nebojím, i když dosud prodej neodpovídá před-
stavám.“  

Úklidová technika
Pro dokonalý a efektivní úklid je zásadní správ-
ný výběr úklidových pomůcek. Ať už jde o  úkli-
dový vozík, mopy,  smeták, kbelíky a  vědra, 
stěrky na okna, drátěnky nebo různé úklidové 
houbičky a utěrky. Zastavme se u posledně jme-
novaných: Dnes vzhledem k  lepším čisticím 
vlastnostem jsou in ty z netkané textilie, např. 
od firmy Chicopee. Při jejich výrobě jsou vlák-
na pokládána přes sebe a  spojena dohromady 
tak, že vytváří unikátní strukturu. Použitím 
různých výrobních technologií lze modifikovat 
tyto struktury tak, že konečný výrobek má spe-
cifické čisticí vlastnosti podle toho, kde má být 
použit. 

Široká nabídka je i  u  mopů. Najdeme v  ní 
mopy třásňové, mopy mikro, mopy kapsové, 
jazykové, rotační. 

Obrovský výběr je i v sortimentu úklidových 
vozíků. Najdete v něm jak jednoduché mopse-
ty, tak vozíky, které jsou vybaveny dávkovači. 
K  těm jednodušším patří např. Mopset II. Jde 
vlastně o nádobu se ždímačem, ke které lze při-
montovat kolečka. Nádobu, která je opatřena 
madlem, je možné v  případě potřeby rozdělit 
příčkou na dva kyblíky, přičemž příčka není ne-
propustná a  brání pouze  průniku hrubých ne-
čistot z prostoru pod ždímačem. Ještě lepší jsou 
pak vozíky, kde se ušpiněný mop do kontaktu 
s čistou vodou nedostane.

Mezi ně patří i  italský TTS Dosely, který má 
u nás ve své nabídce společnost Vector Interna-
tional. Jsou navíc vybaveny dávkovačem, který 
detergent s  vodou ředí podle předem nastave-
ných podmínek. V malém zásobníku je připra-
veno dvacet čistých mopů se suchým zipem.  Ty 
se namočí v nádobce s detergentem, připojí se 
suchým zipem k  držáku a  vytře se určitá část 
podlahy. Následně se špinavý mop odejme a dá 
se do jiné nádoby pro již použité a na držák se 
suchým zipem se připevní nový mop, namoče-
ný v mycím roztoku. Tak nedochází k tomu, že 
by se používala ušpiněná voda.  Špinavé mopy 
se pak před novým použitím jednoduše vype-
rou nebo vyvaří. Podstatu Ing. Balogh z Vector 
International shrnuje do jedné věty: „Jednak 
se dosáhne větší čistoty a  jednak uklízečky ne-
mohou plýtvat chemikáliemi, protože je přesně 
dáno, kolik jich mohou použít a  jak je třeba je 
naředit.“ 

U  velkých podniků nemusí zůstat jen u  ruč-
ních úklidových pomůcek, lze využívat i  pod-
lahové mycí stroje, které dnes ovšem hlavně 
patří k typické výbavě úklidových firem, protože 
pořizovací náklady nejsou zrovna nízké. Inves-
tice do nich ale výrazně zvýší efektivitu úklidu 
hladkých podlah v rozlehlých prostorách. V pří-
padě podlah, kde se rozloha počítá na stovky či 
dokonce tisíce metrů, už manuální úklid totiž 
nepřipadá prakticky v úvahu.

Podlahové mycí stroje obstarávají dvě základ-
ní služby. Podlahu umyjí a rovnou i vysuší. Spo-
jují tak v  sobě schopnosti jednokotoučových 
mycích strojů pro drhnutí podlah a  vysavačů. 
K základní výbavě každého podlahového mycí-
ho stroje tak patří nádrže na čistou a na odpadní 
vodu, diskové nebo válcové kartáče, sací motor 
a sací lišta.

Nádrž na čistou vodu je obvykle naplněna ne-
jen samotnou čistou vodou, ale i roztokem vody 
a čisticí chemie. 
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P
odle analytiků stojíme na 
prahu opravdového roz-
machu užívání robotických 
technologií. Důležitou roli 

v  tom hraje bobtnající objem dat 
jako nutný předpoklad dokonalej-
šího programování, díky kterému 
roboti zvládají čím dál složitější 
úkoly. A  nutno podotknout, že 
často tak činí efektivnějším způ-
sobem než samotní jejich tvůrci. 
Mnozí průkopníci robotiky věří, 
že během nadcházejících let dojde 
k  plošné proměně v  oblasti pro-
gramování, a valná většina robotů 
bude nově fungovat na bázi gra-
ficko-vizuálního programovacího 
jazyka. Nyní jsou jejich programy 
víceméně koncipovány skriptově, 
vycházejí tedy ze souboru textově 
podmíněných příkazů určujících 
konkrétní vzorce chování.

Robot operující na základě 
vizuálního jazyka se dokáže jed-
noduše učit. Naprogramovat jej 
zvládne i  řadový zaměstnanec. To 
předpovídá úplně novou dimenzi 
v  používání tzv. cobotů. Jde o  ko-
operativní roboty, již jsou primár-
ně určeni k  tomu, aby vykonávali 
práci po boku člověka, nikoliv mís-
to něj.  „Důležité slovíčko tady je 
rutina,“ vysvětluje Radovan Hypš, 
ředitel pracovního portálu JenPrá-
ce.cz. „Myslím si, že lidé už dnes-
ka roboty nevnímají jako nějaké 
technologické manipulativní zlo, 
ale naučili se s nimi pracovat, což 
spěje ke zvýšení efektivity v mnoha 
výrobních i obchodních odvětvích. 
Coboti jsou pro tyto účely uzpů-
sobení, zvládají široké spektrum 
rutinních činností. Lidem pak zbý-
vá více času na ty činnosti, které 
jsou nezbytné, ale v současné době 
ještě technologiemi nezastupitel-
né.“  Kvality, o  kterých se Rado-
van Hypš zmiňuje, jsou veskrze 
psychického a  emočního rázu – 
schopnost kreativního myšlení, 
mezilidské komunikace, vcítění 

se do pozice druhého. Jednoduše 
řečeno, cobot na základě svého 
programování v  pohodě zvládne 
vykládku nového zboží, nedokáže 
ale přesvědčit váhavého zákazní-
ka, aby si to stejné zboží zakoupil. 
Strádá v oblasti osobního přístupu.

Vzorce chování cobotů vyloženě 
předpokládají po svém boku lid-
ský faktor. To je odlišuje od prů-
myslově vyráběných robotů ur-
čených do průmyslových závodů 
a  nebezpečných provozů. Cobot 
v maloobchodním prostředí s člo-
věkem počítá. Díky grafickému 
programování dokážou vnímat ve 
2D i  3D rozměrech. To je nutné 
v oblasti prevence rizik a nehod na 
pracovišti. Průmyslově naprogra-
movaný robot zpravidla vykoná-

vá předem danou činnost, pokud 
tyto vzorce naruší přítomnost ci-
zího prvku, robot postupuje pořád 
stejně a nové podmínky neřeší. To 
může mít katastrofické následky.

V  blízké době můžeme očeká-
vat, že se organizace práce robotů 
a  cobotů přesune do cloudů. Pra-
covní postupy se ještě zefektivní, 
protože přístrojům už nebude nic 
bránit v  tom, aby si dělily práci 
mezi sebou a  spolupracovaly na-
vzájem. Některých pracovních 
pozic už nebude dále třeba, oproti 
tomu ale vzniknou nové. Roboti by 
mohli převzít až čtvrtinu všech ru-
tinních činností.

„Jako vždy je to něco za něco. 
Rozšíření robotů a AI s sebou při-
nese nové pracovní příležitosti. Ty 

ale budou vyžadovat jiné schop-
nosti i  odbornosti,“  předpovídá 
Hypš a naznačuje, že více než kdy 
dříve se tak vyjeví důležitost zod-
povědného vedení rekvalifikačních 
kurzů: „Zaměstnance to bude tlačit 
k proaktivnějšímu přístupu. O svůj 
obor se budou muset skutečně za-
jímat. Změny pracovního zařazení 
či vůbec celého profesního zamě-
ření se stanou každodenní realitou 
mnoha pracovníků. Zaměstnava-
telé by naopak neměli podceňovat 
pozitiva rekvalifikačních kurzů. 
Ty samy o  sobě však taky nejsou 
samospásné.“  V  této souvislosti 
se už v  roce 2018 podobně vyjad-
řoval i průkopník a vizionář vývoje 
AI Kai fu-Lee z čínské společnosti 
Sinovation Ventures:  „Já samo-
zřejmě také věřím v důležitost ce-
loživotního vzdělávání, těžko 
ale převychováte někoho, kdo se 
profesně věnoval telemarketingu, 
v PR ředitele. A nenechme se mýlit, 
z těchto dvou pozic přežije ta dru-
há zmíněná. Autenticita, empatie 
a komplexnost – práce založené na 
těchto principech robotizace ohro-
žuje nejméně.“

„Procesy robotizace a automati-
zace mají spíš tendenci vyplňovat 
mezery na pracovním trhu, kde na-
bídka převyšuje poptávku,“ uklid-
ňuje však Radovan Hypš a  dodá-
vá:  „Zavádění nových technologií 
sledujeme především u  manuál-
ních prací, sběru dat a  jejich pro-
cessingu. Ne náhodou se tyto 
obory vyznačují častými odchody 
dlouhodobých zaměstnanců do 
důchodu a  s  tím korespondují-
cí nezájem generací mileniálů je 
nahradit.“  Závěrem podotýká, že 
zaměstnanci by se neměli nových 
trendů bát, jelikož jim umožní pří-
stup ke spolehlivějším datům, s je-
jichž pomocí budou schopni od-
bourat únavné repetitivní aktivity 
a zaměřit svou plnou pozornost na 
skutečně důležité úkoly.

Vstupem do další dekády se začíná psát nová kapitola 
robotizace. Desetiletí, které pravděpodobně přinese 

skutečný boom umělé inteligence (AI), předznamenává 
konec některých pracovních pozic, v jejichž výkonu nahradí 

lidské zaměstnance roboti. Jak roboty využíváme dnes, 
a jaké proměny můžeme očekávat v nejbližší době? Které 

profese zaniknou, a jakým prozatím umíráček nezvoní?
TEXT: MEDIA:LIST

Přijdete o práci 
kvůli robotovi?
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5 oblastí pracovního trhu, které s největší 
pravděpodobností robotizace zásadně neovlivní:

1. Medicína a příbuzné terapeutické obory, zjm. psychiatrie a psychologie;
2. Pečovatelství, např. o děti či seniory;
3. Vzdělávání na úrovni základních, středních i vysokých škol, i mimo jejich 
rámec;
4. Mediální, marketingová a PR komunikace;
5. Umělecké a kreativní činnosti.

5 oblastí pracovního trhu, které díky 
prohlubující se robotizaci zažijí boom:

1. Softwarové inženýrství a technologie;
2. IT a programování;
2. Analýza počítačových systémů a souvisejících dat;
3. Výzkum a vývoj;
5. Kyberbezpečnost.

5 oblastí pracovního trhu, které jsou robotizací 
ohrožené nejvíce:

1. Průmyslová velkovýroba, skladování a logistika;
2. Zemědělství, zjm. dřevozpracovatelství;
3. Administrativa, zjm. sběr dat a jejich procesování, včetně telemarketingu;
4. Přeprava a doprava;
5. Finančnictví a účetnictví.
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J
ak dlouho už se věnujete výrobě nožů 
a jak jste se k ní dostal? 
První nůž jsem si vyrobil v mládí, protože 
jsem ho potřeboval na vandr. Byla to pro 

mne v té době jediná varianta. Potom jsem začal 
vyrábět další nože jako dárky pro rodinu a ka-
marády. Stále jsem ale toužil kovat damascen-
skou ocel, a  tak jsem postupně předělával 
maštal na  kovárnu, sháněl výheň a  kovadlinu, 
vyráběl brusku, buchar a kalicí pec. Hned prv-
ní svářkový damašek se povedl a pak už nebylo 
cesty zpět. 

Kování mi jde tak nějak samo, určitě také pro-
to, že jsem z  rodu kovářů a  geny se nezapřou. 
Všechny pracovní postupy jsem si ale musel 

vymyslet a osvojit si, co je vlastně při kování da-
mašku ještě možné a co již ne. 

Ve vašem sortimentu máte i kuchyňské 
nože. Na jaké jejich vlastnosti se při jejich 
výrobě zaměřujete a na co by se podle vás 
uživatelé měli při výběru kuchyňských nožů 
především zaměřit?  
Při výrobě kuchyňských nožů se zaměřuji pře-
devším na jejich funkčnost. Do hry vstupuje 
i výběr materiálu, tvaru čepele a celkový vzhled 
nože. Snažím se kombinací tohoto výběru vy-
tvořit pro zákazníka celek, který bude jak svými 
užitnými vlastnostmi, tak vzhledem uspokojo-
vat budoucího majitele. 

Uživatelé mají v nepřeberné nabídce spoustu 
možností, jak vybrat svého nového pomocníka. 
Bohužel ale nemají většinou možnost si daný 
produkt vyzkoušet a  nezbývá než vybrat podle 
vzhledu. Z  mého pohledu na věc bych přede-
vším vybíral nůž podle použití a tím tvaru čepele 
(alespoň maso, zelenina nebo univerzál) a ma-
teriálů použitých na čepeli a rukojeti.

Nože se dnes vyrábějí nejenom z různých 
druhů ušlechtilé oceli, ale i z dalších materiá-
lů. Který z nich je podle vás nejlepší a proč?  
Při dnešních možnostech metalurgie můžete 
v  podstatě vlastnit nůž z  jakékoliv oceli nebo 
materiálu. Otázkou zůstávají pouze jeho vý-

Pan Jaroslav Novotný z Golčova Jeníkova patří k lidem, kterým nože doslova vstoupily do  života. 
Není ale profesionální kuchař. Jako jeden z mála kovářských mistrů u nás se věnuje jejich výrobě. 
Mezi svými zákazníky má i řadu profesionálních kuchařů, kteří jeho unikátní nože testují v praxi 

a pomáhají mu tak svými zkušenostmi podle jeho vlastních slov zdokonalovat jejich další výrobu.
TEXT: FRANTIŠEK VONDERKA

Kovářský samorost 
propadl nožům

První nůž jsem si vyrobil 
v mládí, protože jsem ho 

potřeboval na vandr. Byla 
to pro mne v té době jediná 
varianta. Potom jsem začal

vyrábět další nože 
jako dárky pro rodinu 

a kamarády.
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konové parametry za danou cenu, tedy poměr 
cena versus výkon. Pokud řezník, který umí 
pracovat s ocílkou, dostane do ruky kovaný nůž 
z nekorozivzdorné pérové oceli, bude dozajista 
spokojen víc než s nožem z moderních práško-
vých ocelí. A  pokud ten samý nůž dáte do ku-
chyně moderní hospodyni, bude rezavý a  tupý 
za pár dní. Zde právě vidím použití práškových 
ocelí na nůž jako optimální pro svoji odolnost 
proti korozi a  otupení. Obecně snesou moder-
ní práškové oceli daleko víc než starší korozi-
vzdorné oceli, sendviče a   uhlíkovky. Pokrok 
prostě nejde zastavit, a proto z práškových ocelí 
vyrábím kuchyňské nože nejčastěji. Hodně také 
záleží na velikosti čepele, úhlu břitu a druhu na-
máhání. Najít tedy odpověď na vaše otázky lze 
pouze na konkrétní čepeli v porovnání s jinou.

Vy sám o sobě říkáte, že vaší srdeční záleži-
tostí jsou nože z damascénské oceli. Proč? 
Je to především pro jejich úžasný vzhled a me-
chanické vlastnosti. Čepel ze svářkového da-
mašku má po nabroušení neskutečně jedovaté 
ostří, které řeže i při mírném otupení. Je to dáno 
miniaturními zoubky na břitu, které vznikají 
složením různých ocelí v čepeli. Při výrobě je ale 
největší problém vyřešit techniku kování tak, 
aby byl vzor damašku na čepeli vůbec provedi-
telný. Občas cítím, že v dané kombinaci jsem již 
na hranici toho, co materiál ještě vydrží. Pokud 
začnu kovat svářkový damašek, mám již v hlavě 
předem promyšlený postup výroby ve 3D roz-
měru a složení ocelí. Přesto je pro mne výsledek 
mnohdy překvapením a nikdy přesně nevím, jak 
vlastně bude vzor na čepeli vypadat. Také se sta-
ne, že po vybroušení a leptání nebo kalení najdu 
na čepeli chybu a  mohu začít znova. Všechny 
tyto aspekty dělají z výroby damašků ďábelskou 
kombinaci euforie, adrenalinu a  někdy i  zkla-
mání, pro kterou ji miluji.

Rukojeť kuchyňského nože by měla být co 
nejvíce ergonomická, aby se dobře držel, 
lehce se s ním pracovalo a aby nůž byl 
i bezpečný. Jaký je váš návod, aby toho bylo 
dosaženo? 
Rukojeť kuchyňského nože je první věc, na kte-
rou při použití saháte, a  ten pocit je většinou 

rozhodující. Postupně jsem upravoval rukojeti 
do nynější univerzální podoby. Testy prokáza-
ly, že nejdůležitější místa jsou obvod (kulička 
v  dlani) a  místo na malíček. To běžný uživatel 
ale neřeší a většinou převládá pocit z uchopení 
rukojeti. Pokud mám tu možnost, ruku zákazní-
ka si změřím a dělám rukojeť na míru.

Záleží vedle individuálního zpracování na 
míru i zde na materiálu? 
U  kuchyňských nožů doporučuji na rukojeti 
hrubější struktury dřev (Wenge, Palma a  po-
dobně) pro jejich neklouzavost a nechávám na 
zákazníkovi, kterou si vybere. Pravidlem bývá 

stabilizace dřeviny. Také ozdobné kroužky za 
záštitou mají za úkol stabilizovat uchopení nože 
a  pocitově ho usměrnit. I  pokud zavřete oči 
a uchopíte takto vyrobený nůž, lehce podle nich 
najdete správnou polohu ruky na noži a tím se 
samozřejmě také stává bezpečnějším.

Ne každý kuchař si může dovolit nůž, který 
je vyroben jen pro něho. Když se podíváte na 
svoji konkurenci, která nože vyrábí průmy-
slově, jakou značku a proč byste si vybral, 
kdybyste si nože nevyráběl sám? Zwilling, 
Wüsthof, Güde, Global nebo něco jiného? 
Odpověď je velice složitá, protože nože vyrábím. 
Dá se říct, že velké série nožů nedosahují kvalit 
menších speciálních edicí, ale některé značko-
vé nože překvapí svojí kvalitou i mne. Nejlepší 
pocit z  nožů vyráběných průmyslově mívám 
u sendvičů. Ocel VG-10 s pružnými boky vytvoří 
opravdu odolnou čepel a držení ostří je v tomto 
případě díky extrémně tvrdé fasetě excelentní. 
Tady bych například vyzdvihl sendviče značky 
Mcusta, které používám pro kvalitu ostří jako 
porovnávací vzorek k mým výrobkům. Pravdě-
podobně bych tedy vybral sendvič japonských 
výrobců nebo nůž z RWL-34.

Každý nůž se časem ztupí. Jaký má mistr no-
žíř recept na to, aby nůž vydržel co nejdéle 
ostrý, a jak ho, když už přece jen ostří otupí, 
co nejlépe naostřit? A to i s ohledem na co 
nejdelší životnost? Na trhu dnes existuje 
velký výběr prostředků, s nimiž si nabrouše-
ní lze provést sám... 
Broušení nožů je další oblast, ve které se nožíř 
může vyřádit. Nejjednodušší recept na stále os-
trý nůž je ocílka. Pokud se ji naučíte používat, 
je natažení ostří dílem okamžiku a kvalita čepe-
le dá jenom interval jejího použití. Při použití 
v  běžné  domácnosti je například výdrž čepele 
nože z práškové oceli tak dlouhá, že budete vždy 
ocílku spíš hledat na dně šuplíku. Dál je v pro-
deji spousta brousků a některé i s úhlovými pod-
pěrami, na kterých se dá mírně otupená čepel 
bez problémů nabrousit. Já používám profesi-
onální ostřící zařízení, a to především pro neo-
mylnost, přesnost a také úsporu času. Tyto malé 
stroje jsou dnes cenově dostupné.

Při výrobě 
kuchyňských nožů se 

zaměřuji především 
na jejich funkčnost. Do 
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materiálu, tvaru čepele 
a celkový vzhled nože. 
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P
roblematika gastroodpadu je ukázko-
vým příkladem, jak ze suroviny učinit 
problém. Kolektivizace zemědělství po 
druhé světové válce u  nás signalizovala 

první nesnáze. Po tepelné úpravě se však zbyt-
ky z vývařoven i nadále zkrmovaly. Až poměrně 
nedávné změny ve výrobě a dovozu potravin je 
degradovaly na odpad.

Jak se kuchyňské zbytky staly odpadem
Jak naznačil veterinář a bývalý ředitel asanační-
ho podniku na Českobudějovicku Josef Formá-
nek, souviselo vyloučení zbytků ze zkrmování 
oficiálně s   nemocí šílených krav. Kontroverz-
ní legislativa byla opodstatňována takzvanou 
předběžnou opatrností, která měla zabránit 
dalším epidemiím. „Nám se však zdálo, že ten-
to zákaz ve skutečnosti prospěl hlavně výrobě 
a obchodu se sójou, která se pěstuje ve velkém 
na místě vykácených deštných pralesů,“ vyjád-
řil svůj dojem dnes již penzionovaný odborník. 
Ať už zákaz zkrmování prospěl komukoli, musí 
dnes producenti gastroodpadu dodržovat velice 
přísná pravidla při jeho likvidaci.

Názor a praxe – restaurace Budvarka v Čes-
kých Budějovicích
Podle slov šéfkuchaře Roberta Černovského 
se snaží v  restauraci pivovaru Budvar gastro-
odpadu co nejvíce předcházet. Především tam 
vaří taková jídla, která zákazníci chtějí. „Sa-
mozřejmě, že nám i  tak zbývají kosti, někdy 
i kousky masa, pro které si pak jezdí kafilérie,“ 
upřesnil. „Zdá se mi však, že zákony vymýšlí 
lidé, kteří s gastroprovozem nemají zkušenosti. 
Mám kuchařskou praxi ze  zahraničí, kde také 
platí nějaká pravidla, nicméně si tam ošetřený 
kuchyňský odpad normálně odebírají země-
dělci,“ sdělil svůj názor na domácí legislativu. 
Jak dále uvedl, osobně by uvítal zrušení zákazu 
zkrmování. „Vyrůstal jsem na venkově a zbytky 
jídla jsme živili prase. Gastroodpad byl pro zví-
řata určitě lepší než granule napíchané éčky,“ 
netají se svým postojem šéfkuchař z  Budvaru. 
Závěrem upozornil rovněž na komplikace se 
skladováním: „Jako velký podnik se řídíme da-
nými předpisy a máme na zbytky samostatnou 
lednici, ale menší restaurace si těžko vyčlení 
extra místnost. To je problém číslo jedna. Pak 

není divu, že někde vyhazují gastroodpad do 
komunálu.“ 

Názor a praxe – školní jídelna v Novosedlech 
nad Nežárkou
Školní jídelny jsou nucené vařit podle norem, 
nikoli podle přání malých strávníků. „Spotřeb-
ní koš je samý hrách a čočka, přitom děti nejsou 
na luštěniny z  domova moc zvyklé,“ vysvětlila 
situaci kuchařka Ludmila Doktorová. Dokud 
se mohla dětem častěji servírovat rajská nebo 
svíčková, nebýval podle ní takový problém s do-
jídáním. „Naštěstí u nás dětem chutná i teď, ale 
je to složitější. Zbytky z kuchyně pak skladuje-
me v  barelu, který nám vyváží specializovaná 
firma,“ dodala k  praktickým opatřením v  No-
vosedlech na jihu Čech.

Redukci gastroodpadu umožňuje bioodpad 
a mobilní aplikace
Restaurace a jídelny, které disponují dostatečně 
velkou venkovní zahradou, mohou snížit celko-
vý objem svého gastroodpadu tím, že z něj vyřa-
dí bioodpad. Tím se rozumí slupky z brambor, 

Dříve nevyhazovaly zbytky z kuchyně ani bohaté selky, protože je zkrmovaly domácímu 
zvířectvu. Dnes nám gastroodpad namísto toho připravuje perné chvilky. Zeptali 

jsme se na váš názor a odborníci se podělili o novinky i praktické zkušenosti. 
TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ

Jak zkrotit gastroodpad 
ve 21. století

Vhodná velikost zařízení na redukci a kompostování gastroodpadu se logicky stanovuje podle obvyklého množství zbytků.
 Více info o likvidaci odpadu: www.redukceodpadu.cz FO
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zeleniny a ovoce, které pak mohou komposto-
vat v tradičním zahradním kompostéru.

Řešení problému s  vyhazováním nadbyteč-
ných porcí nabízí speciální mobilní aplikace. 
První on-line projekty na záchranu hotových 
pokrmů už fungují v  našich velkoměstech. 
Přes Nesnězeno.cz, AAHI, Jídlov.cz nebo Do-
jezme.cz mohou restaurace, bistra, ale 
také pekárny a obchody vyprodat zbylé 
jídlo ve slevě a vyhnout se tak jeho li-
kvidaci jako gastroodpadu. Ne vždy 
se podaří uvařit přesně tolik, kolik 
strávníci sní.

Inovaci přináší elektro kompostéry
Speciální kompostovací stroje od 
Group4Solutions pro gastronomic-
ké provozy se podle vyjádření ma-
nažera společnosti Dana Sunday 
vyznačují jednoduchou údržbou a bezporucho-
vým provozem. Takové zařízení dokáže zpraco-
vat až pět tisíc kilogramů kuchyňských zbytků 
denně. Poradí si i s masem, vejci a kostmi. Jen 
opravdu velké kosti je nutné předem nadrtit. 

„Patentované zařízení má tichý a hygienicky 
naprosto čistý chod bez patogenů a  zápachu. 
Během 24 hodin zredukuje obsah gastroodpa-
du o 90 procent a přemění jej na organické hno-
jivo, které se pak vyprazdňuje jednou za 10 až 
14 dní,“ shrnul fungování Dan Sunday.

Elektro kompostér – velikost, cena, 
životnost a návratnost

Vhodná velikost zařízení na redukci 
a  kompostování gastroodpadu se 
logicky stanovuje podle obvyklé-
ho množství zbytků. „Malé kom-

postéry na zpracování maximálně 
šesti kilogramů zbytků denně mo-

hou být umístěny přímo v provo-
zu co nejblíže kuchyně. Pro větší 
zařízení je nutné vždy najít prak-
tické místo,“ informoval expert 

z  Group4Solutions. Kompostéry této společ-
nosti jsou vyráběny z vysoce odolných materi-
álů s garantovanou životností od 10 do 15 let. 
Podle velikosti stroje se může jednat o investici 
od několika desítek tisíc až po statisíce korun.

Kompostéry a školní jídelny

O
 praktické zkušenosti s po-
užíváním elektro  kompo-
stéru firmy Group4So-

lutions se v  rozhovoru podělila 
ředitelka Hana Mikaušová z  jiho-
moravské Základní a  mateřské 
školy v Lelekovicích.

Jak souvisí vize vaší školy s in-
vesticí do elektrického kompo-
stéru?
Náš vzdělávací program je zamě-
řený na environmentální výcho-
vu. Vycházíme z  tradic venkova, 
kde byli lidé zvyklí žít a  pracovat 
v  souladu s  přírodou. V  každé 
chalupě bylo o  zbytky postaráno 
a nic se nevyhazovalo bez užitku. 
Právě tyto tradice a způsob myšle-
ní chceme zprostředkovat našim 
dětem.

Co si myslíte o sou-
časném přístupu ke 
gastroodpadu?
Svážení a  likvidace 
gastroodpadu není 
v souladu s naší filozo-
fií, protože tím vzniká 
ekologická zátěž. Také 
je potřeba si uvědomit, 
že s  ním pořád pracují 
lidé, kteří se tak vysta-
vují zdravotnímu riziku. My chce-
me dětem ukázat, že to jde i jinak. 
Díky zařízení na redukci a recykla-
ci gastroodpadu jim předvedeme, 
jak se během jediného dne přemě-
ní kuchyňské zbytky na organické 
hnojivo. To pak využíváme na škol-
ní bylinkové zahrádce, kde se děti 
učí pěstovat rostliny a velice dobře 
chápou princip nulového odpadu. 

Je úžasné pozorovat, jak 
se v  malém kompostéru 

transformují zbytky do 
hmoty připomínající 
hlínu. Zbude hrstička 
něčeho, s  čím příroda 

nemusí zápasit. Věřím, 
že tak vedeme děti k  zod-
povědnosti a  šetrnému 
přístupu k životnímu pro-
středí.

Jak vás napadlo pořídit si elekt-
rický kompostér?
Společně s vedoucí školní jídelny 
jsme hledali jiný způsob likvidace 
gastroodpadu a na internetu jsme 
objevili toto inovativní zařízení, 
které řeší i  živočišnou kategorii 
číslo tři. Nejprve jsme si nechali 
vše ukázat a  také jsme požádali 

o konkrétní řešení pro naši školu. 
Nadchla nás funkčnost a  jedno-
duchost stroje, tak jsme si propo-
čítali jeho návratnost a měli jsme 
jasno. Místo zapáchajících nádob 
a  vysokých poplatků za svoz a  li-
kvidaci kuchyňských zbytků jde-
me cestou jejich druhotného vyu-
žití na školní zahradě.

Co u vás pořízení kompostéru 
změnilo?
V  prvé řadě si ceníme jednodu-
chosti, čistoty a  hygienizace pro-
vozu elektrického kompostéru. 
Také nám odpadla poměrně slo-
žitá administrativa kolem gastro-
odpadu. Inspirujeme teď nejenom 
náš personál a  děti, ale snažíme 
se předávat zkušenosti i  okolním 
vesnicím.

Hana Mikaušová, 
ředitelka ZŠ a MŠ 

v Lelekovicích

Táňa Nečasová, vedoucí  
školní jídelny ZŠ a MŠ

v Lelekovicích

Jak probíhá proces 
kompostování?

DEKLAROVANÉ SCHOPNOSTI ELEKTRO 
KOMPOSTÉRŮ A BEZPEČNOST 
VÝSLEDNÉHO KOMPOSTU JSME OVĚŘILI 
U PROFESORKY HELENY RACLAVSKÉ 
Z VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ NA TECHNICKÉ 
UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ. BĚHEM 
ROZHOVORU PŘIBLÍŽILA VÝSLEDKY JEJICH 
VÝZKUMU.

Co se v elektro kompostéru děje, že 
kompost vzniká během jednoho dne?
V kompostéru jsou přítomny bakterie Acidulo, 
které jsou schopné přežít ve slaném a kyselém 
prostředí kuchyňských zbytků a při vysoké 
teplotě. Do kompostéru obvykle přichází 
kuchyňský odpad o vlhkosti kolem 85 %. 
Výsledný kompost má vlhkost asi 12 %. To 
znamená, že skoro 70 % z celkového úbytku 
hmotnosti je ve skutečnosti ztráta vody a 20 % 
pevných organických sloučenin se rozloží 
působením tepla a bakterií. 

Co zkoumáte u výsledného kompostu?
Sledujeme kvalitu kompostu z hlediska jeho 
dalšího bezpečného využití. Kuchyňské 
odpady totiž obsahují hodně soli a cukru, na 
které jsou některé rostliny, třeba salát, velmi 
citlivé. Dalším problémovým faktorem mohou 
být pesticidy ze slupek ovoce a zeleniny. 
Některé používané pesticidy se v testovaných 
kompostérech rozloží asi ze šedesáti procent. 
Bohužel u organofosfátových pesticidů 
a karbamátů, kterými se stříká ovoce a zelenina 
ze zámoří, k žádnému rozkladu nedochází.

Je výsledný kompost nezávadný?
Některé pesticidy se v elektro kompostéru 
nerozloží, proto není vhodné tímto 
kompostem rovnou hnojit. Pokud ho chceme 
bezpečně zařadit zpět do přírody, měl by 
se nejprve přidat do klasického kompostu 
v kompostárnách. Hlavní přínos elektro 
kompostéru spatřujeme ve zmenšení množství 
odpadu a především v jeho hygienizaci.

Producenti 
gastroodpadu musí 
dodržovat velice 
přísná pravidla při 
jeho likvidaci.
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B
ez jakých zařízení se dnes žádný gastro-
provoz neobejde? Jednoznačně se jedná 
o  konvektomaty, multifunkční pánve 
a  kotle. Objevují se dokonce i  inovace, 

které jejich výhody spojují do jednoho přístroje. 
Současný trh přináší možnosti, které jsou téměř 
bezbřehé. Všechno ale začalo u konvektomatu.

Konvektomat má ve vybavení kuchyně 
dominantní postavení
Konvektomaty se začaly vyrábět na počátku 70. 
let. Od té doby se rozšířily do celého světa a gas-
tro svět okouzlily svými přednostmi. „Na malém 
prostoru  tepelně zpracují surovinu rychleji než 
klasická trouba s  mnohem menším úbytkem 
hmotnosti masa, což je nejvýznamnější efekt 

kromě multifunkčnosti,“ rozvádí Ing. Jiří Válek 
starší, jednatel společnosti MAVA, spol. s.  r.  o.  
Základem této přednosti je dodání vlhkosti do ko-
mory konvektomatu. Další výhodou je, že proces 
v troubě nebo kotli musí kuchař hlídat, ale práci 
konvektomatu hlídat nemusí. „Dominantní vý-
hodou je nově INTELIGENCE těchto přístrojů. 
Kuchař pouze nastaví potřebné a na určitou dobu 
se o  přístroje nemusí starat. „Své zákazníky je 
pak schopen obsloužit rychle a kvalita hotových 
pokrmů je vždy stejná,“ potvrzuje Tomáš Pištora, 
Skilled Leader InterGast, a.  s. Důležitou funkcí 
konvektomatu je také noční vaření bez obsluhy. 

Co se tedy hromadné tepelné úpravy pokr-
mů týče, má podle Jiřího Válka při vybavování 
kuchyní rozhodně dominantní postavení právě 

konvektomat: Zvládá celou řadu způsobů tepel-
ného zpracování, jako je pečení, grilování, du-
šení, smažení, vaření v páře, regenerace šokově 
zchlazených a zmražených pokrmů. Co se týká 
rozdělení podle konzistence pokrmu, tak zvládá 
vše, co není v tekutém stavu. „I když i tady jsme 
měli z  praxe případ, že nadšená paní kuchař-
ka v  konvektomatu vařila i  polévku,“ přidává 
s úsměvem historku z praxe.

Virtuální vaření pomůže předcházet tepel-
ným, energetickým i ziskovým ztrátám
Multifunkční pánve se začaly vyrábět přibližně 
o  10 let později než konvektomaty a  jejich ná-
stup tedy podle Jiřího Válka nebyl a  není tak 
razantní jako u  konvektomatů. Dílem možná 
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Moderní kuchyně musí čelit řadě výzev. Mezi ně patří nedostatek prostoru, náklady na energii, 
nedostatek kvalifikovaného personálu a stoupající nároky ze strany strávníků. Se vším dokážou 

pomoci multifunkční zařízení, které prezentují stále se posouvající varné technologie.
TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ

MODERNÍ VARNÉ 
TECHNOLOGIE USPOKOJÍ 
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INZERCE

Jak vybrat konvektomat?

Pokud se rozhodnete ke koupi konvektomatu, 
znamená to, že jste se rozhodli investovat 
nemalé finanční prostředky. Proto je 
důležité vědět, na co se při výběru takového 
stroje zaměřit, aby se investice stala co 
nejefektivnější. 

Co radí Ing. Pavel Vokatý, manažer 
marketingu ze společnosti RETIGO, s.r.o.?
• V první řadě si musíte uvědomit, jakou 

kapacitu má vaše provozovna a jaký 
druh stravovacích služeb poskytujete. Od 
toho se odvíjí volba velikosti, typu a cena 
konvektomatu. 

• V druhé řadě by vás měl zajímat způsob, 
jakým je zajištěn servis, záruční podmínky, 
proškolení a dostupnost náhradních dílů. 
Tyto služby se u každého výrobce, respektive 
prodejce, liší a podle referencí je možné zjistit 
variantu, která nám nejvíce vyhovuje. 

• V neposlední řadě vás samozřejmě zajímají 
technické požadavky a parametry na instalaci 
a provoz stroje. Máme na mysli přívod vody, 
řešení odpadu, spotřebu a příkon elektrické 
energie, popřípadě zemního plynu, rozměry 
apod. Dále to může být kvalita provedení 
(konstrukce, sváry), funkčnost stroje (ovládání, 
softwarové vybavení) atd.

i kvůli tomu, že se na trhu vyskytuje méně vý-
robců pánví než konvektomatů. Ať tak či tak, 
multifunkční pánev či kotel musí disponovat 
speciálním ohřevem dna, čidlem pro snímání 
teploty dna a stěn nádoby a procesorem, který 
vše řídí. „Díky této výbavě umí multifunkční 
pánev nebo multifunkční kotel vařit pudink, 
polévku, grilovat, dusit, péct a třeba i vařit těs-
toviny,“ vysvětluje Válek a pokračuje: „Díky této 
technické výbavě může společně s konvektoma-
tem nahradit klasickou technologii prakticky ve 
všech kuchyních.“ 

Kromě multifunkčnosti navíc taková zařízení 
významně spoří energii. „Například vařením 
polévky v  klasickém kotli spotřebujete o  40 % 
více energie než při vaření v multifunkčním kot-
li nebo pánvi,“ říká Válek. Další výhodou toho-
to spojení je menší nárok na prostor a větrání. 
„Pokud projektant navrhuje klasickou skladbu 
technologie i s konvektomaty (kotle, vařiče těs-
tovin, klasické pánve), tak má asi dvakrát více 
varných zařízení v  porovnání s  plnou multi-
funkcí,“ konkretizuje Válek. 

Dva v jednom: kombinace konvektomatu 
a multifunkční pánve
Kombinace multifunkční pánve a konvektoma-
tu je odpovědí společnosti RATIONAL Czech 
Republic, s.r.o. na vysoké nároky, které jsou 
kladeny na kuchyně v  moderních gastropro-
vozech. „Spojení funkce obou zařízení nabízí 
vysoký výkon a flexibilitu při přípravě pokrmů 
na minimálním prostoru s významnou úsporou 

energie,“ vysvětluje Petr Náhlík, šéfkuchař RA-
TIONAL pro ČR a  SR. Obě zařízení se svými 
funkcemi doplňují a napomáhají tak hladkému 

průběhu přípravy pokrmů velkokapacit-
ní kuchyně i  malého bistra. Mají navíc 
identické ovládání, což vede k výrazné-
mu zjednodušení obsluhy i  méně kva-

lifikovaným personálem, a mohou 
bez problémů fungovat bez nut-

nosti dozoru. 
Kuchařovi tato kombi-

nace dodává tolik ceněnou 
flexibilitu, díky níž si může, 

dle náročnosti menu, zvolit, 
který pokrm v  daném zaříze-

ní připraví. „Pokud například 
potřebuji smažit, mám možnost 

tak učinit jak v pánvi, tak v konve-
ktomatu. Pokud ve stejný okamžik 
připravuji ragú, zvolím ke smažení 
konvektomat. Když ve stejnou chví-
li potřebuji péct, použiji k fritování 
multifunkční pánev,“ přibližuje 
Náhlík. Tak se šetří nejen čas, ale 
navyšuje se i kapacita pro přípravu 
jídel. Kombinace konvektomatu 
a  multifunkční pánve tak nabízí 
schopnost zvládnout celou denní 
produkci jídel za pomoci pouhých 
dvou typů zařízení. „Díky výkonu, 
úsporám na energii, času, surovi-

nách a provozních nákladech takto 
vybavené provozy vynikají rychlou ná-

vratností vložené investice,“ říká Náhlík a  do-
dává: „Navíc bez kompromisu ke kvalitě jídel 
a šetrně k životnímu prostředí.“
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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
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Produktové tipy RETIGO, s.r.o.:

B611 - RETIGO Blue Vision je nejvyšší modelová 
řada konvektomatů RETIGO Vision 
Jednotlivé konvektomaty jsou navržené tak, aby 
nabídly vše potřebné náročným uživatelům. 
Ovládání probíhá přes 8“ dotykový displej, který 
nabízí rychlý přístup ke všem klíčovým i speciálním 
funkcím. Všechny modely jsou v základní 
sestavě vybavené funkcemi automatického 
mytí a Easy Cooking klapkou pro odvod páry 
a šestibodovou teplotní sondou.
Jedna z nejprodávanějších velikostí konvektomatů 
Retigo Vision, velikost 611, je ideální pro provozy 
s kapacitou 51 až 150 jídel denně. Rozměr 
gastronádob je GN 1/1 (530 x 325 mm). K velikosti 611 
je možné přikoupit široké příslušenství – různé druhy 
nerezových podstavců, digestoř Vision Vent apod. 
Model 611 lze postavit do sestavy s konvektomatem 
611 a 1011. Systém vývinu páry je nástřikový nebo 
bojlerový. Tepelným zdrojem je elektřina nebo plyn.

O2011 - Modelová řada konvektomatů RETIGO 
Orange Vision 
Vychází z požadavků uspokojit uživatele s nižšími 
nároky na množství funkcí, ale s důrazem na vysokou 
kvalitu a jednoduchost ovládacího panelu. Na rozdíl 
od modelové řady Blue Vision jsou konvektomaty 
Orange Vision vybavené především klíčovými 
funkcemi a automatickým mytím. Elegantní funkční 
design podtrhuje jednoduchost přístrojů, LED diodový 
displej pak umožňuje snadné nastavení a ovládání.
Model konvektomatu Retigo Vision 2011 je ideální pro 
provozy s kapacitou 400 až 600 jídel denně. Rozměr 
gastronádob je GN 1/1 (530 x 325 mm). V základní 
výbavě tohoto konvektomatu je zavážecí vozík. Dále 
lze k této velikosti dokoupit i široké příslušenství – 
náhradní zavážecí vozík, vybavení pro banketový 
systém výdeje apod. Systém vývinu páry je nástřikový 
nebo bojlerový. Tepelným zdrojem je elektřina nebo 
plyn.

Produktové tipy RATIONAL 
Czech Republic s.r.o:

Rational 61 SelfCookingCenter®
Zařízení SelfCookingCenter® je první varný systém 
na světě, který je opravdu inteligentní. Systém 
vybavený 5 smysly snímá ideální podmínky 
varné komory, rozpozná velikost a množství 
pokrmů, přemýšlí u toho a ví, jak optimálně uvařit 
jídlo v co nejkratším čase s maximální ůsporou 
energie bez kompromisu ke kvalitě. Navíc si 
dokáže zapamatovat, jaké způsoby vaření kuchař 
upřednostňuje a dokonce se  s ním dorozumívá. Je 
vybaven dotykovým displejem,šestibodovou sondou 
pro měření jádrové teploty pokrmů,led osvětlením 
varného prostoru a v neposlední řadě také účinným 
systémem automatického mytí tzv CareControl,který 
zařízení dokáže nejen umýt,ale postará se i o jeho 
odvápňění.Zařízení tak zvládne pracovat i bez 
změkčovače vody.Systém vývinu páry je bojlerový 
a se zařízením lze pracovat i ve třech základních 
režimech pára,horký vzduch a paropečení.
Díky inteligentímu zásuvovému systému navíc 
dokáže připravit i více pokrmů naráz pro á la carte.  
Ve velikosti 61 jde o naši nejprodávanější variantu 
pro restaurace s 30 až 150 jídly denně, vyniká také 
minimálním potřebným prostorem v kuchyni,neb 
jeho instalace zabere méně než 1 m2.
Vyrábí se jak v elektrické tak plynové variantě,lze 
stavět na sebe v kombinaci velikostí 61 nebo 101. 
Je možné jej i zavěsit na zeď.  Vzdálený přístup přes 
internet  umožnuje  aplikace ConnectedCooking.

Rational  211 VarioCookingCenter®
Společnost RATIONAL vyvinula již v roce 1985 
první multifunkční zařízení pracující na bázi 
přenosu tepla kontaktním ohřevem a tento systém 
dodnes neustále zdokonaluje. Současné zařízení 
VarioCookingCenter® v sobě spojuje maximální 
účinnost a snadné ovládání na minimální ploše. 
Toto všestranné zařízení nahrazuje běžné sklopné 
pánve, kotle, sporáky a fritézy. Ušetříte s ním místo, 
čas, elektrickou energii, vodu… a získáte flexibilitu 
pro řešení každodenních úkolů ve vaší kuchyni. Díky 
sestému autolift již nikdy nic nepřevaříte.
Vynikající výsledky, kterých budou vaši kuchaři 
pomocí něj dosahovat, vás budou přesvědčovat 
každý den! Díky silnějšímu topnému výkonu 
přístroje VarioCookingCenter® se dno vany 
rozehřeje již během několika sekund a je připraveno 
k použití. 
Restaurace à la carte i společné stravování, 
30 jednotlivých porcí nebo 1 000 jídel, vaření 
přes noc a v tlaku či příprava minutek – 
VarioCookingCenter® nabízí vždy vhodné řešení 
individuálních požadavků vaší kuchyně.
Nabízené velikosti 2X14L,  2x25 L, 100L a 150 L. 
I zde nelze zapomenout na možnost dálkového 
dohledu díky aplikace Connectedcooking.

Produktové tipy InterGast, a. s.:

Tomáš Pištora, Skilled Leader ve společnosti 
InterGast, a. s., doporučuje před investicí do 
konvektomatů nebo multifunkčních pánví, aby 
se zákazník vždy poradil s odborníky, kteří mu 
připraví řešení přesně pro jeho provoz. Při vhodném 
výběru je nutné zvážit situaci daného provozu, tedy 
například počet vydávaných porcí nebo sortiment 
vařených jídel. Profesionální týmy na základě 
poskytnutých informací navrhnou nejlepší možné 
kombinace pro vybavení daného provozu. Jaká 
konkrétní zařízení doporučuje?

Konvektomat Space Combi Junior
Profesionální technologie vhodná i do domácnosti. 
Vyniká velkým výkonem a malými rozměry.
Co tento model nabízí? Kvalitu zpracování, 
spolehlivost této technologie a jednoduché intuitivní 
ovládání. Obsahuje české recepty a umožňuje 
vkládání vlastních receptů. Nabízí stejné top 
výsledky i při různém množství pokrmů, nastavení 
přesné teploty při využití sondy a je vybaven funkcí 
automatického mytí.

MULTIFUNKČNÍ PÁNEV FlexiChef ® 150 litrů
Ideální pomocník do velkokapacitní kuchyně 
především i díky jednoduché údržbě. Nabízí 
jedinečný výkon, kvalitu zpracování bez kompromisů, 
automatické mytí, možnost tlakového vaření, 
integrované napouštění vody i integrovaný odpad.
FlexiChef® je ideální na klasické české vaření. 
Usnadní přípravu pokrmů a šetří váš čas. 
Hovězí guláš z krku – až 80 kg orestovaného masa 
v tlaku uvaříte za 22 min. 
Hovězí líčka na červeném víně – tlak 45 min.
Vývar z kostí – 50 min. v tlaku.
Italská rýže na rizoto – 5 min.
Dýňová polévka – 6 min. 
Brambory na kaši – 6 min.
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C
o vás přimělo se do 
soutěže Český kapr 
přihlásit?
Možnost zapojit se do 

soutěže mi nabídl šéfkuchař re-
staurace Mincovna, kde jsem 
jako kuchař pracoval. Byla to pro 
mě výzva, které jsem se rád cho-
pil.

Kde jste čerpal inspiraci pro 
vítězný pokrm?
Recepturu jsem nehledal v  žád-
ných knihách. Jednoduše mi 
k  zauzenému kaprovi ingredien-
ce naskočily hned a recept byl na 
světě.  

Podmínkou soutěžního jídla 
bylo mimo jiné dodržet do-
minantní surovinu, a to filet 
z kapra, a připravit jej v moder-
ní úpravě.  Co si představujete 
pod pojmem moderní úprava 
jídel?
Moc se mi nezamlouvá termín 
moderní úprava pokrmů. Všichni 
se snaží vymyslet věci, které jsou 
dle mého mínění až příliš za hra-
nicemi reality. 

Hlavní je čistý a  nerozbitý in-
ventář a  dobře vychucené jídlo. 
Chuť je u mě na prvním místě.

Jak byla podle vás soutěž orga-
nizačně a technicky zajištěna?
Vše šlapalo, jak mělo. V  průběhu 
celé akce panovala skvělá atmo-
sféra, a  to hlavně díky profesi-
onální organizaci celého týmu 
AKC ČR.

Soutěž Český kapr si klade za cíl osvětu 
v přípravě kapra, ale zároveň pomáhá 

zviditelnit samotné soutěžící. V loňském 
roce proběhl na budějovickém výstavišti 
během podzimního veletrhu Gastrofest 

již 14. ročník. Porotu nejvíce oslovil recept 
zauzeného kapra s houbovým kubou, který 
připravil Jakub Duna z restaurace Mincovna. 

Jak si výherce soutěž užil a jaké ovace 
mu prvenství přineslo, se můžete dočíst 
v rozhovoru pro náš magazín Svět H&G.

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, JAKUB DUNA

Jakub Duna:

Chuť je u mě na 
prvním místě
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Zaznamenal jste v poslední 
době nějaké významné trendy 
v gastronomii?
Česká republika za posledních 5 
až 10 let strašně rychle vyspěla 
v gastronomii. Je znát posun v ko-
nečné úpravě jídel a  servírování. 
Nabídka porcelánu je nyní hod-
ně trendy a  lze vybírat z  velkého 
množství dodavatelů. Kuchaři se 
vracejí k  osvědčeným receptům 
a české kuchyni, což mě moc těší. 

Co vám, potažmo restaura-
ci Mincovna, kterou jste na 
soutěži reprezentoval, přineslo 
prvenství v soutěži? 
Určitě zviditelnění. Poskytl jsem 
rozhovory v  tisku i  rádiu a  byly 
vydány tiskové zprávy. Díky me-
dializaci se ozvalo mnoho mých 
kolegů a gratulovali mi k úspěchu.

Prezentujete vaše úspěchy, 
dovednosti na sociálních sítích 
a jakým způsobem?
Nejsem zastáncem sociálních sítí. 
Nějak mě tento digitální svět zatím 
nelapil. Nemám profil na facebooku 
ani instagramu, a přesto žiju.

Soutěž pořádala Asociace ku-
chařů a cukrářů. Co byste této 
oborové organizaci doporučil 
do budoucna?
Přál bych si, aby takových soutěží 
bylo pořádáno více. Na trhu je mno-
ho šikovných kuchařů, kteří by si 
zviditelnění a ocenění také zaslouži-
li. Asociaci moc děkuji za možnost 
účastnit se tak prestižní akce.

Recept na vítězný pokrm ze soutěže Český kapr

ZAUZENÝ KAPR, HOUBOVÝ KUBA,  
REDUKCE Z PORTSKÉHO VÍNA

Suroviny pro 4 porce:
• kapr 600 g, krupky 280 g, jablka 200 g, směs hub 200 g, máslo 120 g,
• hřib smrkový 100 g, cibule 100 g, šalotka 100 g, karotka 100 g, toustový 

chléb 100 g,
• citron 50 g, víno portské červené 400 ml, smetana 33% 150 ml, olivový olej 

100 ml,
• lanýžový olej 20 ml, řeřicha, kerblík, tymián, rozmarýn – vše čerstvé,
• majoránka sušená, pepř černý mletý, sůl

Postup: 
Očištěného kapra nakrájíme na porce, osolíme a vložíme do konvektomatu 
– parní režim 90 °C, 8 minut. Poté kapra s očištěnými jablky lehce 
zaudíme. Zauzená jablka zbavíme slupky, zakápneme citronovou šťávou 
a rozmixujeme.
Očištěné stroužky česneku dáme do oleje a konfitujeme. Olej scedíme 
a česnek zalijeme smetanou, redukujeme na minimum tekutiny 
a rozmixujeme v hladké pyré.
Krupky uvaříme v osolené vodě a scedíme. Najemno nakrájenou cibuli 
orestujeme společně s houbami na sádle, ochutíme česnekem, solí, pepřem 
a majoránkou.
Přidáme uvařené krupky a ohřejeme.
Najemno nakrájenou šalotku a karotku společně s bylinkami zalijeme 
portským vínem a na mírném plamenu pomalu vaříme. Pak zredukované 
víno přecedíme.
Tousty vykrájíme do potřebných tvarů a na sucho opečeme na pánvi.

Jakub Duna
Stávající profese a působiště:

Momentálně pomáhám jedné italské restauraci s otevřením  
celého provozu a hledám nové uplatnění v oboru. 

Nejoblíbenější jídlo a polévka:
Vepřová panenka, kukuřice na másle a šťouchaný brambor s omáčkou  

demi glace a z polévek nedám dopustit na květákový krém. 

Vzor z oboru (osobnost z Česka/zahraničí):
Zdeněk Pohlreich a jeho motto „V jednoduchosti je krása“ je mi velmi blízké.

Rada pro začínající kuchaře:
Vytrvejte a nevzdávejte se! Kuchařina není nic jednoduchého,  

ale jíst se bude celý život – tudíž má naše profese smysl!

Hobby:
MMA smíšené bojové sporty, posilovna
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Hotelová koupelna by měla být čistá a také prakticky a vkusně zařízená, aby se v ní 
host cítil jako doma. Pryč jsou však časy, kdy k jeho spokojenosti postačilo mýdlo, 

osuška, předložka a zrcadlo. Návštěvníci se stále více pídí i po ekologických parametrech 
koupelnového vybavení stejně jako po nezávadném složení kosmetiky.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ

TIPY A TRENDY 
PRO DOKONALOU 

HOTELOVOU 
KOUPELNU
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J
ak uspokojit rostoucí požadavky, jakých 
chyb se vyvarovat při zařizování koupelny 
pro hosty a  jaké trendy se ubytovatelům 
vyplatí vzít na vědomí, nám prozradili ex-

perti ze zavedených dodavatelských firem.

Hotelová kosmetika ve srovnání s tou 
domácí
Kvalita hotelové kosmetiky prochází při výrobě 
stejnou kontrolou jako ta domácí a  teoreticky 
by se od ní neměla lišit.  Jak ale naznačil Pavel 
Ježek z firmy Alda, bývá jedním z prvotních fak-
torů ovlivňujícím prodejnost hotelové kosmeti-
ky její cena. Tím pádem lze kvalitu některých 
levných hotelových řad všeobecně považovat 
za nižší ve srovnání s  kosmetikou v  maloob-
chodní síti.

 „Vyplatí se vsadit na produkty renomovaných 
firem a domácí výrobu,“ doporučuje ubytovate-
lům Pavel Žabka z obchodního oddělení Vector 
International. Hosté se totiž stále častěji zají-
mají o původ a kvalitu, ať už se týká jídla anebo 
šamponu na vlasy. 

Ekologické prvky pronikají už i do koupelen 
pro hosty
Přibývá hotelů, které při nákupu kosmetiky be-
rou v úvahu nejenom ekonomické ukazatele, ale 
snaží se vyhovět i  nastupujícímu trendu, který 
nabádá k ekologickému chování a větší ochraně 
našeho životního prostředí. „Domnívám se, že 
v blízké budoucnosti začnou v koupelnách pře-
važovat zásobníky nad jednorázovou kosmeti-

kou. Proto máme v  nabídce unikátní zásobník 
s doživotní zárukou na pumpičku a ventil,“ po-
znamenal k eko vybavení Pavel Žabka. Dávko-
vací systémy jsou jasným trendem i dle názoru 
experta z  Aldy, a  proto společnost nabízí dva 
typy různých dávkovačů: EasyPresSystem nebo 
AldaPumpSystem.

Jak omezit plýtvání obaly
Dávkovače minimalizují ze své podstaty hmot-
nost prázdných obalů za sledované období opro-
ti takzvané jednoporcové kosmetice. „Doplňují 
se nejčastěji ze tří až pětilitrových kanystrů, což 
je pro hotely ekonomicky výhodnější, a  navíc 
šetrnější pro životní prostředí,“ uvedl dodavatel 

VYBAVENÍ

INZERCE
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z  Vectoru. Na druhou stranu nemusí být zcela 
neekologické ani tradiční mýdélko. „S ohledem 
na přírodu nabízíme jednorázovou kosmetiku 
v  obalech EcoPure. Ty obsahují organickou 
přísadu, která garantuje jejich rozklad na sklád-
kách tříděného odpadu během několika let,“ 
nastínil Pavel Ježek z  Aldy. „Nelze popřít, že 
toto provedení malé kosmetiky je v  tuto chvíli 
k životnímu prostředí mnohem přívětivější než 
obaly dávkovacích systémů v běžném provede-
ní, jejichž doba rozkladu se odhaduje na 450 
let,“ podotkl.

Odzvonila jednorázovým mýdélkům hrana?
Host připravené mýdélko obvykle nespotřebu-
je. „Po rozbalení ho jednou použije a při úklidu 
pokoje se mýdlo zlikviduje. To mi přijde jako 
plýtvání,“ vyjádřil se zástupce firmy Vector. „Na 
druhou stranu si hosté jednorázová mýdla často 
odváží jako suvenýr na památku,“ neopomněl 
ani druhou stranu mince. „Osobně považuji 
za dobrou variantu kombinaci obou možností. 
K  umyvadlu položte malé mýdlo a  do sprchy 
připevněte dávkovač. Ideální je, aby byly oba 
produkty ze stejné kosmetické řady,“ navrhl 
kompromis Pavel Ježek z Aldy.

Co by měla splňovat bio kosmetika
Přírodní nebo také bio kosmetika by měla ob-
sahovat přírodní suroviny bez syntetických 
přísad a  z  podstaty této filozofie by měla být 
plněná do recyklovatelných obalů. Podle Pavla 
Žabky z  Vectoru už na trhu existují kosmetic-
ké bio řady, které se dodávají i do hotelů. A co 
na drogistické bio říká odborník ze společnos-
ti Alda? Tento dodavatel uznává certifikaci me-
zinárodní společnosti Ecocert, která kontroluje 
kvalitu bio kosmetiky, sleduje podíl přírodních 
surovin v produktu i s ohledem na jejich původ 
z  kontrolovaného ekologického zemědělství 
a soustředí se také na konzervační a stabilizač-
ní látky. „V tomto směru jsou naše kosmetické 

řady s uvedenou certifikací v dobré shodě. Ne-
obsahují lidskému zdraví ani přírodě škodlivé 
látky jako například fenoxyethanol nebo pa-
rabeny. Silikony se v  minimálním množství 
nachází pouze ve vlasových kondicionérech,“ 
upřesnil.

Voňavá koupelna láká ke vstupu
Když se host ocitne v  pro něj neznámém pro-
středí, může ho lehce odradit nějaký odér, který 
domácí personál vůbec nevnímá. Právě proto 
existují vonné závěsky a  rozprašovače. „Uby-
tovatelé si mohou vybrat téměř ze sta různých 
vůní a  zvolit si to pravé vonné logo pro svůj 
hotel. Velice oblíbená je vůně bavlny, která na-
vozuje pocit čistě vypraného prádla,“ doporučil 
vhodný parfém do koupelny zástupce společ-
nosti Vector.

Jaký textil nesmí chybět v hotelové koupelně
Viktor Novák z dodavatelské firmy Veba defino-
val na základě svých zkušeností z řady provozo-
ven nezbytné vybavení koupelny textilem. Patří 
mezi ně kvalitní froté ručníky, osušky a předlož-
ka. „Pokud má host k  dispozici i  bidet, stojí za 
to pověsit mu vedle něj bidetový ručník,“ rozšířil 
výčet Pavel Žabka. Dále se oba experti shodo-
vali, že by luxusnější hotely s wellness službami 
neměly zapomínat na bezplatné poskytnutí hote-
lových pantoflí, ručníků na obličej, županů a pří-
padně i  bederních roušek. Ohleduplností vůči 
potřebám hostů lze totiž předejít řadě stížností. 

Rozdíl mezi hotelovým a domácím ručníkem
Hotelové froté by podle praxe Pavla Žabky 
mělo mít dostatečnou velikost, výbornou savost 
a hebkost. „Pro hoteliéra je samozřejmě důleži-
tá i dlouhá životnost při zachování kvality,“ do-
plnil. Takový hotelový ručník musí ustát mno-
hem větší počet pracích cyklů než ten domácí. 
Navíc se hotelové prádlo pere v náročných pod-
mínkách průmyslových prádelen. „Proto mají 
hotelové ručníky firmy Veba vyšší gramáž, 
upravené konstrukce a  speciální konfekční 
zpracování,“ vysvětlil Viktor Novák z prodejní-
ho oddělení společnosti. Podle jeho dalších slov 
testují ručníky jak v průmyslových prádelnách, 
tak i v akreditované zkušebně a díky výborným 
výsledkům se jejich hotelový textil pyšní certifi-
kátem Professional. „Na jeho základě garantu-
jeme vzhled a stabilní kvalitu ručníků i po dvou 
stech cyklech průmyslového praní. Další samo-
zřejmostí je zdravotní nezávadnost materiálu 
opět doložená certifikátem, takže jsou ručníky 
vhodné i pro batolata,“ pochvaloval si.

Barevný nebo radši bílý ručník?
Zákazníci Veby z řad ubytovatelů jednoznačně 
preferují bílou barvu, a  to nejen u ručníků, ale 
i u lůžkoviny a dalšího hotelového textilu. Uni-
verzální bílá se jednoduše hodí do každého in-
teriéru. „Dalším aspektem jsou i požadavky na 
údržbu. Bílé ručníky lze prát až na 95  °C, což 
zajišťuje jejich perfektní čistotu. Také hotelové 
logo zpravidla vynikne na světlém podkladu 
nejlépe,“ vyjmenoval přednosti bílé Viktor No-
vák. Stejnou barevnou preferenci potvrdil i Pa-
vel Žabka z  Vectoru: „Barevné ručníky časem 
ztrácí svou původní barvu a host má pak v kou-
pelně froté, které, přestože je čisté, nevypadá 
moc dobře.“

Tipy na údržbu hotelového textilu
K odstranění fleků a skvrn bývá dostačující pra-
ní při 90 °C. „Zákazníkům vždy doporučujeme 
zvolit takové froté, které je přizpůsobeno na 
praní při vysokých teplotách,“ sdělil zástupce 
firmy Vector. „Stejně jako u  domácího texti-
lu je nutné řídit se i u toho hotelového pokyny 
na všitých etiketách. Například při přesušení 
v  sušičce se mohou polámat textilní vlákna,“ 
upozornil odborník z Veby. Někdy však nestačí 
ani sebelepší péče. Pokud si návštěvník ubyto-
vacího zařízení vyčistí ručníkem obuv nebo si 
do něj utře make-up při odličování, nezbývá 
hotelu než použít agresivní čisticí prostředky. 
„Takovéto nevypratelné fleky bohužel často ve-
dou k  znehodnocení textilu,“ posteskl si Pavel 
Žabka. „K  větší odolnosti prádla před trvalým 
znečištěním slouží speciální nešpinivé nebo 
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Velice oblíbená 
je vůně bavlny,  

která navozuje pocit 
čistě vypraného 

prádla,“ doporučuje 
vhodný parfém do 
koupelny zástupce 

společnosti
Vector.
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antimikrobiální úpravy,“ nabídl částečnou pre-
venci Viktor Novák.

Vybavení elektrospotřebiči promyslete už 
při stavbě koupelny
Již ve fázi projektu je nutné pamatovat na rozvo-
dy pro osvětlení, zásuvky na vhodných místech 
a budoucí elektro vybavení. Standardní výbavu 
koupelny především u  větších hotelů by měl 
tvořit kvalitní vysoušeč vlasů. „Většina vysouše-
čů od firmy Valera disponuje základnou, kterou 
lze při upevnění na zeď napojit přímo na  při-
pravené elektrorozvody. Některé typy fénů pak 
obsahují zásuvku, do které si host může zapojit 
třeba holicí strojek nebo kulmu,“ poradil expert 
z  dodavatelské firmy Vector. „Ročně prodává-
me zhruba čtyři tisíce fénů právě od švýcarské 
Valery,“ pochlubil se Pavel Žabka úspěšným 
produktem. Výrobce garantuje kromě uživa-
telské bezpečnosti a nižší spotřeby fénů rovněž 
95% recyklovatelnost použitých materiálů, stej-
ně jako absenci jakýchkoli nebezpečných látek.

Nesmrtelné retro lidi táhne
Retro styl je stále v kurzu, a pokud se pro něj ho-
tel rozhodne, je důležité vybrat si v tomto desig-
nu i  sanitární keramiku. Příslušné koupelnové 
doplňky pak dodává například Vector ve vari-
antě bronz, bronz/chrom nebo zlato. „Máme 
však i  poptávky na provedení v  černém matu 
a  momentálně se podílíme na vybavení vzoro-
vého ubytovacího pokoje v odstínu rose gold,“ 
informoval na závěr Pavel Žabka.
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Atmosféru luxusu 
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Z
aregistrovali jste od 
vašich hostů nějaké 
nové požadavky na 
vybavení hotelové 

koupelny?
Požadavky se v průběhu let téměř 
nemění. Dvě hlavní kritéria jsou 
dostatek odkládacího místa na 
vlastní kosmetické přípravky a hy-
gienické prostředky a co nejméně 
fyzicky obtížný a  bezpečný vstup 
do zóny s vodou. To znamená pro-
tiskluzová ochrana a  nízká hrana 
vany. 

Kdy jste naposledy  
investovali do rekonstrukce 
koupelny v rámci hotelových 
pokojů?
Rekonstrukce koupelny je faktic-
ky nejdražší část úpravy pokoje, 
navíc časově nejnáročnější. 

Proto se snažíme do této části 
investovat hned na začátku vý-
stavby tak, aby byla koupelna 
dlouhá léta nadčasová. Velmi 
tomu pomůže vhodně zvolená 
dlažba a  obklady. Zde se vyplatí 
nešetřit.

Co je pro vás prioritou při 
výběru hotelové kosmetiky?
Jednoznačně ekologie. Proto jsme 
již před mnoha lety zavedli velko-
kapacitní obaly, abychom snížili 
množství odpadu. S  dodavateli 
teď řešíme jejich opětovné plnění 
na způsob vratných lahví.

Nabízíte vašim hostům na po-
koji či v koupelně něco odlišné-
ho od vaší konkurence?
Větší koupelnový prostor. Je pří-
jemné se netísnit.

Do jaké míry komunikujete 
s hosty šetrnost k přírodě v rám-
ci těchto segmentů?
Klasickou formou informačních ka-
ret, které máme v každé koupelně.

Setkal jste se s nějakým bi-
zarním požadavkem ohledně 
vybavení hotelové koupelny?
Nesetkal. Setkáváme se ovšem 
s nevhodným používáním prostoru 
koupelen jinými kulturami. Někte-
ří hosté mají tendenci se sprchovat 
mimo vanu či sprchový kout.

Dojem z ubytování v rámci hotelu může velmi zásadně ovlivnit styl a vybavenost 
koupelny. Jestliže se tam klient cítí stísněně nebo ho ohrožuje příliš kluzká 

dlažba, lze předpokládat, že hotel nebude vnímat jako komfortní. O tom, jakou 
pozornost je nutné věnovat vybavení této podstatné části hotelu, jsme hovořili 

s panem Petrem Lžičařem, generálním ředitelem Le Hotels Group v Praze.
TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, PETR LŽÍČAŘ

Hotelová 
koupelna  
z pohledu 
hoteliéra
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Představení hotelu

Hotelová Síť Le Hotels Group 
provozuje nyní už šest hotelů 
vzdálených maximálně 
15 minut od hlavních pražských 
historických památek. Nachází 
se v nich bezmála 1300 pokojů 
a konferenční prostory, které 
pojmou až 1400 osob. 

Rozměrné sály a menší jednací 
salonky nabízejí širokou škálu 
využití – od farmaceutických 
školení přes odborné semináře 
až po prezentace nových 
modelů vozidel. V hotelových 
restauracích či barech je možné 
pořádat večírky, rauty, vernisáže, 
oslavy či další společenské akce. 
Společnost Le Hotels Group dbá 
na využívání lokálních surovin 
pro přípravu veškerých pokrmů 
a také na ekologický provoz 
spravovaných nemovitostí.

Poslední velkou novinkou v říjnu 
2019 bylo rozšíření hotelové sítě 
o Hotel Meteor Plaza. 



31www.svethg.cz PR

Č
ich je nejsilnější smysl, který člověk 
má. Jak to voní u Vás?

Vůně je nejdéle zapamatovatelný 
vjem, působící přímo na emoční cen-

trum mozku. Vyvolává v  lidech silné emoce. 
Správná vůně váš prostor dokonale dotvoří. 
Vnese do vašeho hotelu jedinečnost, kterou 
budou chtít hosté zažívat znovu. Chcete svým 
hostům dopřát pocit luxusu? Příjemnou vůní je 
dokážete okouzlit a budou se u vás cítit, jako na 
zámku.

Vůně nejčastěji používáme ve vstupních ha-
lách nebo v prostorách recepce. Vůně tak osloví 
klienty hned při vstupu a vytvoří skvělý welcome 
effect. Vhodné aroma nejen provoní konkrétní 
části hotelů, velmi často řeší problémy s  nežá-
doucím zápachem z kuřáckých místností, kuchy-
ní nebo specifických místností, jako jsou lyžárny.

Každý prostor má svůj specifický charakter 
a tomu podléhá i výběr vůní. Inspirovat vás mů-
žou úspěšné mezinárodní hotelové řetězce nebo 
vám poradí naši profesionálové. Maximální od-
lišení od konkurence dosáhneme výběrem ex-
kluzivní vůně, kterou v jiném hotelu nenajdete. 
Vhodné jsou zejména vůně fungující na princi-
pu suchého vzduchu, které se do prostoru uvol-
ňují bez rozprašovačů, aerosolů nebo zahřátých 
olejů. Všechny námi nabízené vůně jsou certifi-
kované pro toto použití. 

Chcete, aby to u vás i příjemně  hrálo? S kaž-
dým prostorem si umíme poradit.
Požadovanou atmosféru, která podtrhuje cha-
rakter vašeho hotelu, podpořte hudbou. Po-
dobně jako u  výběru vůní, i  při hudbě je důle-
žité zvolit správné hudební styly. Každý prostor 
vyžaduje individuální přístup a  jedinečnou at-
mosféru. Pokud chcete zpříjemnit vaší recepci, 
využijte vhodný  jazzový mix. V prostorách vin-

ného sklepa hosté zase ocení cimbálovou hud-
bu. Jiný hudební styl je vhodný do restaurace, 
wellness centra nebo výtahu.

Všechny tyto potřeby vyřeší vaše vlastní in-
-store rádio. Na rozdíl od komerčního rádia, 
máte  kontrolu nad vysílaným obsahem a je bez 
rušivých moderátorských vstupů nebo nežá-
doucích reklam. Náš hudební dramaturg vytvo-
ří hudební mix, ve kterém zohlední požadovaný 
záměr a  nasadí ho přímo do vašeho vysílání. 
Průběžně se stará o aktualizaci a změnu hudeb-
ního obsahu. 

Je vás dostatečně vidět?
Moderním komunikačním médiem, který spo-
juje vás a vaše hosty jsou velkoplošné obrazov-
ky. Dobře poslouží hlavně na recepci, kde vašim 
hostům zkrátí čas při check-inu . Můžete na 
nich vysílat zábavný obsah, ale můžete je zamě-
řit i na prezentaci svých služeb. Video prezenta-
ce wellness centra představí, co všechno se za 
dveřmi wellness nachází, přiláká hosty a zajisté 
podpoří prodej této služby. 

Řekněte si, jakou atmosféru chcete dosáh-
nout a my se o to postaráme. Správnou kombi-
nací hudby, vůně a obrazu, vytvoříme z vašeho 
hotelu jedinečný prostor. Připravíme pro vás 
delikátní smyslové menu, které vaše hosty při-
nutí se opět vracet. 

Touhou každého hoteliéra je mít spokojené hosty, kteří se k němu budou opakovaně 
vracet. Nároky klientů se zvyšují, a tak kvalitní služby a vstřícný personál už dnes 

nestačí. Lidé chtějí zážitky, tak jim je dopřejte. Probuďte jejich smysly. Emoce, které ve 
vašich hostech zanechá příjemná vůně, hudba, či atraktivní vizuální obsah, se podepíší 

na podvědomém vnímání vaší značky a hosté se k vám budou rádi vracet.

Vůně, hudba a obraz. Naučíme 
vás s těmi nástroji pracovat!

Store Media

STORE MEDIA je téměř 20 let specialistou 
na smyslový marketing (vůně, hudba a obraz).  

Vytváříme pozitivní klientskou zkušenost, 
probouzíme emoce, budujeme dlouhodobý 
vztah našich obchodních partnerů s jejich 

zákazníky. Vůně, hudba a obraz – zajistí pozitivní 
zpětnou vazbu vašich klientů. 

Máme více než 4000 úspěšných instalací 
– hotely, wellness a fitness centra, kasína, 

golfové kluby, maloobchodní řetězce, nákupní 
centra, letiště nebo zdravotnická zařízení. 

Spolupracujeme se světovými lídry a používáme 
nejnovější technologie. Nabízíme více než 

2 000 různých vůní.

www.storemedia.eu
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Barvy versus bílá elegance
Elegantními geometrickými tvary naši redak-
ci oslovily produkty od společnosti Villeroy 
& Boch, která měla na veletrhu rozsáhlou expo-
zici jídelního servisu. Jejich kolekce Stella Cosmo 
z bílého porcelánu, která chytře kombinuje ovál-
né a kulaté tvary, měla na veletrhu velký úspěch. 
Naopak na barevnost servisu vsadily jižanské 
státy. Modrá, mintová barva a zemité tóny se tak 
prolínaly celým veletrhem.

Je libo len nebo džínovinu?
V rámci profesního ošacení si zde kuchaři mohli 
přijít na své. Česká společnost H&D prezento-
vala na veletrhu profesní ošacení šité z  lněných 
tkanin, které jsou díky svému přírodnímu pů-
vodu ekologické, a  tudíž velmi oblíbené hlavně 
v  zahraničí. Velmi trendy oděvy představila na-
příklad belgická společnost Katza Group, která 
prezentovala kolekci z džínoviny.

Akademie HORECA
Během 5 dnů probíhaly poutavé přednášky, kte-
ré vedli přední odborníci jako například Pierre 
Nierhaus, specialista na trendy v  pohostinství 
a hotelnictví. Ten svým klientům mimo jiné do-
poručuje věnovat pozornost digitálnímu mar-
ketingu, který v dnešní době hraje velký význam 
v propagaci značek. V rámci bohatého programu 
se přednášející zaměřili například na důležitost 
regionálních potravin, food design, umění serví-
rování a vzdělávání personálu.

Kdo není na Ambiente, jako by nebyl
Na Ambiente byla zastoupena celá řada českých 
značek, které se i  přes vyšší náklady spojené 
s účastí na veletrhu shodují, že návratnost inves-
tic je zaručena. „Kdo nevystavuje ve Frankfurtu, 
jako by neexistoval,“ uvedla Renáta Kopecká ze 
společnosti Aurum-Crystal, s.r.o., která vyrábí vý-
robky z ručně foukaného a ručně broušeného čes-

kého křišťálu. Nově na veletrhu představili sadu 
duhových sklenic cooper vhodných i pro bary. Zá-
jem byl podle paní Kopecké o produkty zdobené 
zlatem, a to hlavně od zákazníků z Východu.

Profesionální služby na výstavišti
Messe Frankfurt vyniká skvělou komunikací 
směrem k  vystavovatelům i  návštěvníkům. Bě-
hem veletrhu byla zajištěna perfektní organi-
zace. Před každou halou byly info stánky, které 
nabízely kvalitně zpracované tištěné katalogy 
a  průvodce. Kvůli koronaviru byly na četných 
místech umístěny dezinfekce na ruce a  celkově 
na výstavišti panovala příjemná atmosféra. Pro-
fesionální dojem umocňovaly velmi zdařilé expo-
zice vystavovatelů, kteří mohli promovat jména 
svých značek i  prezentací v  rámci prosklených 
vitrín, které lemovaly chodby mezi halami. Již 
nyní se těšíme na další ročník, který se uskuteční 
19. - 23. února 2021.

V únoru proběhl ve Frankfurtu veletrh Ambiente, který se specializuje na interiérové 
vybavení, dekorační předměty a nastavuje trendy, jež jsou celosvětově respektovány. 
Tento rok byla velká pozornost věnována oboru horeca, jemuž pořadatelé vyčlenili 
celou halu 6.0 o nemalé rozloze 5 000 m2. Celkově na veletrhu Ambiente segment 

gastronomie a hotelnictví prezentovalo 293 vystavovatelů z celého světa. Návštěvníkům 
zde byly představeny nové trendy ve stolování a profi produkty jako kávovary, spotřebiče, 

barové náčiní či profesní ošacení. Rostoucí zájem o tento segment značí, že portfolio 
vystavovaných výrobků, technologií a služeb se bude v budoucích letech rozšiřovat.

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ

Veletrh Ambiente představil 
trendy v segmentu horeca 
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Ovocné pálenky:  
Bodují chutí  

a kvalitou

Václav Abraham: 

V kurzu je nyní  
craft flair
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L
eží tady od listopadu,“ říká mu při pře-
dávání kazety s cenným kovem prezident 
CBA Aleš Svojanovský. „Já vím, vždyť 
už jsem tu od té doby dvakrát byl, ale 

vždycky jsem na ni kvůli pracovnímu shonu za-
pomněl,“ opáčí Václav Abraham. Vzápětí se du-
šuje, že je za ni vděčný, přesto situace ilustruje 
zklamání z toho, že medaile není zlatá. Po třech 
třetích místech a dvou druhých tak Václavovi ti-
tul mistra světa stále o chloupek uniká.

Nedivil bych se tomu, kdybys v životě netou-
žil po ničem tak moc jako po té zlaté medaili.
Myslím, že na první příčce tužeb medaili s po-
stupujícím věkem vystřídalo založení vlastní 
rodiny. Ale ano, zisk zlata na světovém šampi-
onátu je pořád tím úspěchem, k němuž bych se 
někdy chtěl dobrat. V Číně jsem si pro zlato šel 
a po kvalifikaci všechno nasvědčovalo tomu, že 

to tentokrát klapne, ale ve finále jsem bohužel 
neudržel nervy na uzdě.

Proč to zase nevyšlo?
Na rovinu, na stagei jsem to ve finálovém kole 
neustál. Nechal jsem se hned zezačátku rozho-
dit chybami, a i když jsem zbytek exhibice dojel 
s jediným pádem, tak už jsem pokažený začátek 
bodově nedohnal.

Co přesně jsi pokazil?
Třeba rozhoz čtyř shakerů a  jedné láhve. Po-
chytal jsem to, jako kdybych nesl dřevo ke kotli. 
Není to jednoduchý trik a  na soutěžích už mi 
nevyšel vícekrát. Pak jsem se snažil zachránit 
situaci tím, že jsem si zjednodušil další pasáž, 
a ta mi taky nevyšla. Takže sestavu sice můžeš 
mít natrénovanou, jak chceš, ale nikdy nevíš, co 
se na pódiu doopravdy stane.

Tvůj výkon jsme bohužel nemohli kvůli 
čínskému pojetí svobody internetu sledovat. 
Jak bys popsal svou show?
Poprvé jsem vystupoval v  kostýmu, protože 
IBA za to připisuje kladné body. Vybral jsem si 
Forresta Gumpa i  s peříčkem jako koktejlovou 
ozdobou. Snažil jsem se postavit show z různě 
obtížných prvků od těch jednodušších až po pět 
shakerů s  lahví ve vzduchu. Člověk taky musí 
při vymýšlení celého vystoupení mít na pamě-
ti, že hodnoticí kritéria mistrovství světa IBA 
a světové flairové asociace (WFA) se liší. 

Upřímně, tohle je můj úplně první velký 
rozhovor o flairu. Můžeš mi vysvětlit, jaký je 
v tom rozdíl?
Na mistrovství světa IBA tvoří drink v celkovém 
hodnocení nějakých 45 procent, na soutěžích 
WFA to bývá asi čtvrtina z  celkového počtu 

Václav Abraham:

Nejúspěšnější český flairový barman posledních let Václav Abraham si jednoho lednového 
odpoledne přijíždí do sídla CBA pro stříbrnou medaili z loňského koktejlového mistrovství 

světa, kterou mu pořadatelé z čínského Čcheng-tu do Česka zaslali poštou.
TEXT: MICHAEL LAPČÍK

Deset hodin 
denně už dávno 

netrénuju
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bodů. To je znatelný rozdíl, proto si na světo-
vém šampionátu musíš dát s  koktejlem hodně 
práce. Na mistrovství ani nemusíš předvést ty 
úplně nejobtížnější triky. Důležitější je nic ne-
pokazit, mít zajímavý kostým a bavit lidi. A co 
je opravdu podstatný rozdíl – házet na IBA je 
mnohem složitější kvůli minimálnímu množství 
tří centilitrů tekutiny v láhvi. Na soutěžích WFA 
je to polovička.

Vůbec nechápu, co to znamená.
Když si pinkáš s  lahví na lokti a  plácneš s  ní 
do protisměru, tak s třemi centilitry ti okamži-
tě voda vystříkne z  lahve, a  to jsou body dolů. 
S centilitrem a půl bys to měl ustát.

Těžko se mi věří, že centilitr a půl v lahvi 
může rozhodnout o zdaru či nezdaru triku.
A mě v Číně od vítězství dělilo jeden a půl bodu, 
což je ekvivalent jednoho stříknutí.

Kolik triků jsi vlastně za pětiminutový sou-
těžní limit zvládl?
Spočítané to nemám, ale na čistý flair připada-
jí tak tři minuty. Zbytek zabere úvodní scénka 
a příprava drinku.

Povinnou koktejlovou ingrediencí tohoto 
mistrovství byla čínská obilná pálenka Bai-
jiu. Bylo složité s ní mixologicky pracovat?
Byl to generální partner celé konference a při-
padlo mi, že žádná jiná značka se v doprovod-
ném programu ani neprezentovala. Práce s pro-
duktem byla zajímavá v tom smyslu, že stačilo 
přidat jeden dva centilitry a  charakter drinku 
se pokaždé absolutně změnil. Někdy k lepšímu, 
jindy bohužel ne.

Baijiu v Česku není běžně k sehnání. Jak 
chutná?
Jako obilná pálenka s velice silným aromatem, 
které je složité do drinku nějak schovat. Mně 
se to povedlo díky liči a  pralinkovému sirupu, 
a pravda, drink byl na mě kvůli tomu už docela 
sladký, ale jakmile jsem přidal trochu víc kyselé 
složky, tak ta Baijiu vytáhla zbytečně vysoko na-
horu a přebila tím celý drink. Nakonec byl můj 
koktejl mezi nejlépe hodnocenými, což dává 
smysl, protože v IBA preferují sladší chutě.

Bylo tohle mistrovství podle tebe něčím 
specifické?
Řekl bych, že politickými souvislostmi. Zástup-
ci několika zemí, samozřejmě včetně Hongkon-
gu a Tchaj-wanu, do Čcheng-tu vůbec nedora-
zili.

Máš v 28 letech stále chuť do soutěžení?
Mým oblíbeným číslem je desítka, takže ještě 
mi zbývají dvě účasti na šampionátu. Pak to 
ukončím. Už ani netrávím tolik času v  trénin-
kové místnosti, mou prioritou je teď práce. Na 
vrcholové úrovni se nesmíš zastavit a já jsem to 
už udělal. Roční pauza tě hodně zbrzdí.

Variace na předchozí otázku by zněla: Máš 
ještě pořád chuť intenzivně trénovat?
Před pár lety, kdy jsem obrážel všechny exis-
tující soutěže, mi trénink denně zabral deset 
hodin. Letos jsem se přihlásil na desátý ročník 
Flairmanie v Rize, nejlépe organizované flairo-

vé soutěže, a pak zjistil, že v celém lednu mám 
pět volných dní, kdy se můžu připravovat. Tak 
jsem se zase odhlásil… To je, myslím, výmluvné 
srovnání barmana soustředícího se pouze na 
soutěže a barmana s vlastní cateringovou agen-
turou.

Co tě po 220 absolvovaných soutěžích pohá-
ní v téhle činnosti dál?
Vlastně ani nevím. Hlavně se chci jet na soutěž 
podívat a  potkat známé tváře, kamarády. No 
a  když už jsem tam, tak i  urvat nějaké pěkné 
umístění a dokázat si, že na to ještě mám. 

Flair se prý v posledních letech obrovsky po-
sunul. Jak si takový vývoj mám představit?
Stal se z  něj regulérní sport. Ti nejlepší borci 
tráví nesmyslné porce času v  tréninkové míst-
nosti a  nedělají prakticky nic jiného, než že 
trénují a objíždějí soutěže. V takovém režimu je 
nemyslitelné, abys odpracoval 14 směn měsíč-
ně někde v baru.

Vzrůstá obtížnost nových triků?
Ano, ono je totiž pořád co vymýšlet, i  když si 
člověk někdy říká, že všechno už bylo dozajista 
vymyšleno. Když jsem začínal, tak se mi zdálo, 
že nic složitějšího než čtyři lahve ve vzduchu 
už nemůže nikdo zvládnout. A  podívejme se, 
dnes ti nejlepší kluci házejí mnohem obtížněj-
ší prvky. Ono kolikrát stačí vyhodit jednu láhev 
s jedním shakerem, ale trik je provedený tak za-
jímavě a složitě, že se ptáš, jak to barman vlast-
ně udělal.

Kde můžu něco takového vidět?
Doporučuji zhlédnout pár videí od Alexandera 
Shtifanova nebo Denisse Trifanovse, to jsou ex-
perti. Nejsložitějšími triky dneška jinak asi jsou 
čtyři plechy a dvě lahve a pak taky sedm plechů 
a jedna láhev.

Existuje nějaký nastupující flairový trend?
V kurzu je nyní craft flair, kdy barman k trikům 
využívá barové náčiní každodenní potřeby jako 
jigger, lžíci nebo lopatku na led. Je to takové 
sblížení flairu a  klasické mixologie použitelné 
i v konzervativnějším baru. Velkým propagáto-
rem craft flairu je Vitaly Kolpin.

Kdy ses vlastně rozhodl, že se v barmanství 
vydáš flairovou cestou?
Na úplném začátku. Při objíždění různých 
středních škol jsem s rodiči jako deváťák zaví-
tal na takový malý pěkný zámeček v Chrudimi, 
kde sídlí Hotelová škola Bohemia. Tehdy ještě 
neznámý klučina Petr Hurta, dnes vyhlášený 
show barman, si tam v  rámci doprovodného 
programu dne otevřených dveří házel lah-
vemi a  já jsem si hned řekl, že je to dobrý, že 
sem rozhodně půjdu na školu a že přesně tohle 
chci dělat. Takže jsem si začal pohazovat ještě 
předtím, než jsem nastoupil na střední školu. 
Co nejdříve jsem absolvoval barmanský kurz 
u Karla Zapalače a na konci prváku jel na svou 
první soutěž.

A jak vypadá běžný pracovní život profesio-
nálního flair barmana?
V  baru jsem naposled pracoval v  roce 2012, 
dnes provozuji agenturu Bar kdekoliv, s  níž 
jsme schopní zajistit koktejlový catering, bar-
manskou show či degustace. Třeba dnes po 
našem rozhovoru jedu do Velkých Bílovic na ve-
čírek předvést show a pak namíchat stovku kok-
tejlů. V průměru zvládnu takových show osm až 
deset měsíčně.

Tvá show jako produkt je neměnná, nebo 
dokážeš vytvořit i sestavu na přání?
Mám jednu zajetou sestavu, s  níž jsem si na-
prosto jistý. Je možné ji doplnit o  světelné UV 
nebo ohňové efekty. Vymyslet show na míru jde 
taky. Pro jednoho klienta jsme třeba nacvičili 
vystoupení čtyř barmanů a čtyř tanečnic, ale tr-
valo celé dva dny to dát dohromady.

Na svém webu píšeš, že show zakončuješ 
hotovým koktejlem pro slečnu z publika.
To je web z doby, kdy jsem byl ještě sám! Teď už 
si vybírám starší dámy, abych jim udělal radost. 
(smích)

Je plivání ohně nebezpečné?
Je, navíc v  Česku oblíbený lampový olej není 
v ústech moc příjemný. Můžeš místo něj použít 
silný rum Stroh, ale to aby ses pak bál o řidičák. 
Já používám rakouský olej, který by měl být 
o něco bezpečnější. Znám taky spoustu kluků, 
kteří v  barech každý večer plivali oheň, a  teď 
mají úplně zničené zuby. Kdo zapálenou směs 
nedopatřením vdechne, poleží si měsíc v  ne-
mocnici.

Na jakých zajímavých místech jsi svou show 
předváděl?
Všude možně – na zámcích, přehradách, lo-
dích, sjezdovkách i  v  odsvěceném kostele na 
pražském Smíchově.

A jak dlouho budeš ještě pohazovat lahvemi 
za barem?
Měl jsem vždycky za to, že je vhodné tuhle práci 
dělat do třiceti, pětatřiceti let. Ale jak jde čas, 
tím víc tu myšlenkovou hranici posouvám. Ta-
kový Martin Vogeltanz je o deset let starší a po-
řád funguje výborně. Takže doufám, že v  jeho 
letech budu stejně akční. A pak uvidíme, co se 
naskytne. Za barem zkrátka budu, dokud to 
vydržím. Protože pokud děláš něco, co tě doo-
pravdy baví, tak vlastně nepracuješ.

V baru jsem naposled 
pracoval v roce 2012, 

dnes provozuji agenturu 
Bar kdekoliv, s níž 

jsme schopní zajistit 
koktejlový catering, 

barmanskou show či 
degustace.



36 NEWS únor–březen 2020

H
lavní stage ve velkém sále obsadil bar-
man společnosti STOCK Plzeň-Bož-
kov Martin Vogeltanz, jenž kantorům 
prezentoval zhuštěnou verzi jedné 

z  cyklu přednášek Diageo Bar Academy. Šlo 
o  prezentaci týkající se základních dovedností 
a  schopností, které jsou klíčové pro přípravu 
perfektních drinků. Zkušený mixolog mluvil 
také například o  přípravě pracovního místa 
nebo týmovém myšlení. Došlo i  na praktickou 
část s mícháním koktejlů.

V  druhé polovině barového semináře se 
Achim Šipl, barman společnosti Rudolf Jelínek, 
věnoval stavbě koktejlů z  ovocných destilátů. 
Poukazoval především na možné zdroje inspi-
race a zásady správné skladby drinku.

O kávová témata se postaral čtyřlístek členů 
sekce Mistr kávy® – Tomáš Zahradil, Adam 
Troubil, Jiří Novák a  Goran Jozić. Posluchači 
se dozvěděli, jak pomocí šlehačkové iSi lahve 
či tlakové nitro lahve dodat kávovému drinku 
zajímavou texturu ve formě pěny, respektive 
lavinového efektu. Přednášející také představili 
méně obvyklé způsoby přípravy kávy jako drip, 
French press nebo moka konvičku a zaobírali se 
náležitostmi soutěžních drinků pro juniorské 
soutěže.

Členové sekce Czech Teatenders Honza Zlá-
maný a Jakub Ryšavý pak představili nejčastější 
chyby, kterých se juniorští teatendeři na soutě-
žích při přípravě čaje dopouštějí. Učitelé si také 

vyzkoušeli připravit čaj a namíchat jednoduchý 
čajový drink typu sour.

Řeč byla také o hygieně v gastronomii v po-
dání značky Cormen či soutěži středoškolských 

týmů Makro TOP gastro tým, která studenty 
komplexně prověřuje na kuchařských, číšnic-
kých, barmanských i baristických pozicích. De-
gustaci skotské whisky Johnnie Walker Black 
Label, irské whiskey Dubliner a  amerického 
bourbonu Maker’s Mark řídil barman a amba-
sador Michal Marešovský.

„Odborníci v  oboru gastronomie se obec-
ně nevěnují předávání informací pedagogům 
středních škol a učilišť. Kantoři tak vědí pouze 
to, co si přečetli, ale praktické zkušenosti s tím, 
co učí, nemají mnohdy žádné. My jim proto 
alespoň jednou ročně touto formou nabízíme 
doplnění potřebného praktického rozhledu. 
V  dotazníkovém setkání se jich pokaždé ptá-
me, která témata je nejvíc pálí, abychom je 
eventuálně mohli zařadit do programu na příští 
rok. Nikdo jiný pro ně takovou vzdělávací akci 
nepořádá, protože je to samozřejmě zejména 
časově, ale i  finančně, velmi náročné,“ uvedl 
prezident České barmanské asociace Aleš Svo-
janovský.

Česká barmanská asociace děkuje všem part-
nerům, bez nichž by nebylo pořádání worksho-
pu v  tomto rozsahu uskutečnitelné. Jmenovitě 
jde o společnosti či značky Mattoni 1873, Rudolf 
Jelínek, Bohemia Sekt, STOCK Plzeň-Božkov, 
MAKRO, Cormen, Monin, Teisseire, Premier 
Wines & Spirits, Jan Becher-Pernod Ricard, 
Kávovary.cz, iSi, Ultra Premium Brands, Orea 
Hotel Voroněž, Party led a Sahm Gastro.

UČITELÉ CHUTNALI WHISKY 
A MÍCHALI ČAJOVÝ SOUR

Mnohahodinovou sérii praktických seminářů, informace o juniorských soutěžích, degustaci 
různých druhů whisky a mnoho dalšího nabídl dvanáctý ročník workshopu pro pedagogy 
středních škol s gastronomickým zaměřením. V polovině loňského listopadu jej uspořádala 
v brněnském vzdělávacím centru Abzac Česká barmanská asociace. Stejně jako v minulých 

letech, i letos se ho zúčastnila stovka učitelů z různých koutů České republiky.
TEXT: MICHAEL LAPČÍK
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I
WCC je jednou z nejvyhlášenějších barman-
ských soutěží v Evropě, kterou již v roce 1990 
založil přední rakouský barman Peter Wei-
ssnegger. O dvacet let později otěže organiza-

ce převzal jeho neméně slavný žák Mario Hof-
ferer a učinil z ní událost světové úrovně. Také 
díky Mariovým dlouholetým zkušenostem se 
zde pravidelně utkává vždy několik desítek me-
zinárodních soutěžních barmanů.

Letos se soutěže, které se někdy přezdívá 
„Malé mistrovství světa“, zúčastnilo 37 bar-
manů v několika kategoriích podle přiřazených 
sponzorů. Martin Vogeltanz startoval v  devíti-
členné skupině nazvané dle rakouské distribuč-
ní společnosti Top Spirit. V  ní si mohl vybrat, 
zda za bázi svého drinku zvolí vodku Stolichna-
ya, nebo whisky Monkey Shoulder.

Vybral si první možnost a  vytvořil veledílo 
určené pro všechny příznivce dezertů. Jeho 
koktejl Stoli Brûlée kromě destilátu v základní 
a čokoládovo-malinové variantě obsahuje ještě 
domácí pyré složené z  malin, citronové trávy 
a  růžovo-vanilkového čaje, dále mandlový si-
rup, citronový fresh, bílek a  vrstvu třtinového 
cukru na závěrečné zkaramelizování. 

„Jsem milovníkem dezertů a  créme brûlée 
je můj oblíbený. Vytvořil jsem drink typu sour 

s bohatou pěnou, kterou jsem z poloviny zasy-
pal cukrem a  zapekl ji. Zbytek hladiny pokrý-
vá malinový prach s  dekorací v  podobě malin 
a karafiátového okvětního lístku. Kdo má raději 
kyselé chutě, napije se drinku přes malinový 
prach a  zakousne se do maliny plněné sýrem 
mascarpone. Lidé preferující sladkost zvolí 
cukrovou krustu a  případně ještě čokoládu na 
talíři. Stoli Brûlée si tedy můžete vychutnat ví-
cero cestami,“ popisuje Martin Vogeltanz filo-
zofii koktejlu, která na barmanských soutěžích 
přijde k užitku. Jako soutěžící totiž většinou na 
podobných akcích dopředu nevíte, kdo z komi-
sařů bude váš drink hodnotit. Martin Vogeltanz 
měl tímto způsobem připravené různé varianty 
konzumace koktejlu dle osobních preferencí, 
což hodnotitelé kvitovali.

Český barman v  Rakousku nejdříve vyhrál 
svou kategorii a postoupil do čtyřčlenného finá-
le, kde zopakoval skvělý výkon a mohl si užívat 
celkového prvenství.

Kromě soutěžení účastníci v  rámci dopro-
vodného programu absolvovali také workshopy 
o  nové řadě cordialů značky Monin Paragon 
a tlakových lahvích iSi, štýrskou noc s grilova-
ným prasetem a  tradičními koženými kalhota-
mi, honosnou galavečeři i wellness aktivity.

Triumf ve Wörthersee pro 
dezert Martina Vogeltanze

Mimořádného úspěchu dosáhl na konci loňského listopadu český barman 
a viceprezident CBA Martin Vogeltanz, když se stal nejen vítězem své kategorie, 

ale také absolutním vítězem 24. ročníku soutěže International Wörthersee 
Cocktail Cup (IWCC). Z Rakouska si tak odvezl dvě zlaté sošky.

TEXT: MICHAEL LAPČÍK
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Stoli Brûlée

Ingredience: 
• 1 cl Stolichnaya Vodka
• 3 cl Stolichnaya Chocolate Raspberry
• 3 cl domácí pyré (maliny, citronová tráva, čaj 

Dilmah Rose Vanilla)
• 2 cl Monin mandlový sirup 
• 1 cl čerstvá citronová šťáva 
• 3 cl bílek 
• Třtinový cukr na zkaramelizování
Ozdoba: Maliny, mascarpone, máta, čokoláda, 
jedlé zlato, karafiáty
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B
armanské soutěžení pro-
fesionálů prodělalo v  roce 
2019 pod hlavičkou Čes-
ké barmanské asociace 

malou revoluci. Až dosud platilo, 
že CBA ročně (spolu)pořádá ně-
kolik soutěží seriálu Professional 
Cocktail Competition, z  nichž 
prostým bodovým součtem vzejde 
Barman roku. Od loňska se však 
do tohoto žebříčku započítávají 
výsledky těch nejprestižnějších 
soutěží významných brandů pořá-
daných partnery asociace. 

Body se rozdělují za účast i  za 
celkové umístění, nejlepších 15 
barmanů celého ročníku Czech 
Bartenders League podstupuje 
do finále – Grand Prix CBA. Ta 
se uskuteční v  úterý 24. března 
2020 a  její vítěz se stane Barma-
nem roku 2019 s  právem starto-
vat za Česko na World Cocktail 
Championships 2020 pořádaném 
Mezinárodní barmanskou asoci-
ací IBA.

Nadcházející Grand Prix CBA 
bude součástí eventu Abzac hands 
up. Finálovou patnáctku organi-
zátoři rozdělí do 5 skupin, v nichž 
budou barmani pracovat s  part-
nerskými produkty společností 
STOCK Plzeň – Božkov, Jan Be-
cher Pernod Ricard, Rudolf Jelínek, 
Ultra Premium Brands a Bohemia 
Sekt. Výsledkem jejich kreativního 
snažení se má stát fancy koktejl, 
jehož kvality ocení komise ve slo-
žení Michal Marešovský, Kateřina 
Kluchová, Achim Šipl, Petr Kymla 
a  Martin Vogeltanz. V  konečném 
hodnocení komisaři nebudou 
zohledňovat umístění finalistů 
v Czech Bartenders League, všech 
15 účastníků tak má před Grand 
Prix stejnou šanci na vítězství.

„Je mi velkou ctí účastnit se 
Grand Prix CBA jako porotce. 
Velmi si vážím důvěry, kterou mi 
tím asociace projevila, a děkuji, že 
mohu být součástí takto hvězdné 
poroty. Bude to skvělá akce!“ těší 
se Michal Marešovský ze společ-
nosti STOCK Plzeň – Božkov.

Součástí Czech Bartenders 
League 2019 bylo osm soutěží, 
v nichž účastníci získávali body za 
samotnou účast a  celkové umís-
tění. Byly to Calvados Nouvelle 
Vogue International Trophies, 
Mattoni Grand Drink, Chivas 
Masters, Becherovka Punch in da 
House, International Rudolf Jelí-
nek Cup, Diageo Reserve World 
Class Competition, Fernet Stock 
Summer Inspiration a  Whisky 
World Bar Competition. Do sou-
těží Czech Bartenders League se 
zapojilo celkem 150 barmanů.

S  velkým náskokem 32 bodů 
na prvním místě „základní čás-
ti“ ligy skončil Jan Šebek z praž-
ského baru L’Fleur. Vedení CBA 
tento výrazný bodový odstup od 
ostatních účastníků ocenilo a na-
bídlo pražskému barmanovi plně 
hrazenou účast na oslavách výro-
čí založení portugalské barman-
ské asociace, které se v  dubnu 
uskuteční na ostrově Madeira.

„S  fungováním soutěžního 
schématu nultého ročníku jsme 
spokojeni. Pro rok 2020 pouze 
kosmeticky upravíme systém bo-
dování, kdy budeme udílet méně 
bodů za účast a více za umístění. 
Pro barmany je výhodné, že mají 
velkou šanci dostat se do finálo-
vé patnáctky, i  když nestihnou 
absolvovat všechny soutěže,“  
uvedl prezident České barman-
ské asociace Aleš Svojanovský 
s  tím, že nadcházející první roč-
ník Czech Bartenders League se 
bude těšit daleko větší vizibilitě  
a  prezentaci, a  to zejména díky 
připravovanému redesignu webu 
CBA.

V  ročníku 2020 bude součástí 
Czech Bartenders League mi-
nimálně 6 soutěží. Začalo se již 
lednovým prvním kolem Diageo  
Reserve World Class Competiti-
on. Dalšími soutěžemi jsou Gin 
Hub Challenge, Mattoni Grand 
Drink, Punch in da House, Inter- 
national Rudolf Jelínek Cup 
a Whisky World Bar Competition.

O Barmanovi roku 2019 rozhodne 
březnová Grand Prix CBA

Kdo nakonec převezme pohár pro celkového vítěze? Nultý ročník Czech Bartenders 
League čeká na své velké finále. Patnáctka nejlepších barmanů poměří své síly 
v závěrečné Grand Prix CBA, jejíž vítěz se stane Barmanem roku 2019 a bude 

reprezentovat Českou republiku na koktejlovém mistrovství světa.
TEXT: MICHAEL LAPČÍK

Finalisté Czech Bartenders League 2019:

Šebek Jan
L‘Fleur

Zlámaný Jan
Le Valmont

Vybíral Marek
The Black Stuff

Nyári Tomáš
Capra Litoměřice

Straka Martin
Hendrix Café

Jach Daniel
ROTOR Bar

Pácalt Jiří
Tretter‘s New York Bar

Štumper Filip
Aureole

Sabo Ivan
Bad Jeff’s Barbeque

Staněk Tomáš
Žlutá ponorka

Zouzal Jakub
Zanzibar

Abramenko Nikita
Spices Restaurant & Bar

Adam Marek
Jekyll & Hyde 

Bobula Peter
Black Angel‘s

Bieglová Lucie
Black Angel‘s
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Č
ím si vysvětlujete růst obliby ovoc-
ných pálenek v posledních letech?
Zcela jednoznačně jejich kvalitou, pů-
vodem a  výběrem. Když jsme v  roce 

2000 začínali, tak na trhu byly jen různé ver-
ze řezaných chalupářských slivovic a  pojem 
komerční slivovice byl zcela prokletý. Dnes je 
cesta vyšlapaná, vznikají nové lihovary a nikdo 
z nich si netroufne uvést na trh něco špatného 
či podprůměrného.

Připravujete na rok 2020 rozšíření sorti-
mentu? Doslechl jsem se, že se chystáte na 
výrobu skvostu mezi pálenkami, a tím je 
oskerušovice. Dočkáme se letos prvního 
koštu oskerušovice Žufánek? 
Další rozšíření  určitě nechystáme, spíše nás 
čeká osekání. Narazili jsme na kapacitní a  vý-
robní maximum, pořád to všechno vyrábíme 
pouze ve dvou lidech a  víc toho nezvládneme. 
Naše první oskerušovice byla představena v led-
nu, žel se během 14 minut kompletně vyprodala 
a musíme čekat minimálně rok na další.

Jsou ovocné destiláty vhodné i do mícha-
ných nápojů, když se při jejich samotné 
výrobě tolik dbá na to, aby se udržela jejich 
čistota a nebylo v nich kromě příslušného 
druhu ovoce nic navíc?
Jsou, moc. Dost se na ně zaměřují kluci v Brně. 
Jak v  Baru, který neexistuje, tak Atelieru. 
V pražském Cash Only baru vzniklo například 
Negroni, kde namísto ginu použili naši meruň-
kovici. A je to pecka neuvěřitelná. Právě koktej-
ly dokážou přiblížit svět ovocné pálenky tomu, 
kdo by se jinak ošíval objednat skleničku slivo-
vice kvůli léty podporované „obyčejnosti“.

Dal byste tip na to, jak ovocné pálenky 
nejlépe pít, popř. poskytl recept na nějaký 
oblíbený míchaný nápoj s ovocným/bylin-
ným destilátem?

Ovocné pálenky nikdy nevymražujte  či ne-
dávejte do lednice, kde je do 10 stupňů. Je to 
obrovská škoda a  totální degradace toho, o  co 
se destilátor snaží. Ovocné destiláty pijte při 
pokojové teplotě, to pokojové v  uvozovkách, 
myslím tím rozmezí 15 – 18 stupňů. V podstatě 
jako kdybyste chtěli pít červené víno. A recept? 
Zkuste již zmíněné Negroni z  meruňkovice 

z Cash Only Baru. 

Bodují chutí 
a kvalitou

Rodinný lihovar ŽUFÁNEK, s.r.o. (dříve ŽUSY s.r.o.) byl založen v roce 2000 v obci Boršice 
u Blatnice poblíž Uherského Hradiště. Jeho vlastní ovocné sady, které obklopují výrobní areál, 

se nacházejí v jedné z nejlepších lokalit na pěstování ovoce na Moravě. Všechny produkty 
jsou 100% přírodní, vyrobené podle původních osvědčených receptur, bez použití umělých 

barviv, ochucovadel a aromat. Srdcem celého lihovaru je pálenice, ve které jsou čtyři destilační 
kolony, každá o objemu 300 litrů. Ta nejdůležitější je z dílny Arnolda Holsteina. Legendy 

v lihovarnickém oboru a přes 50 let producenta těch nejlepších destilačních kotlů na světě. 
Jsou unikátní v tom, že dokážou zachovat víc aromatických látek z destilované suroviny, než 

je tomu zvykem u konkurenčních kotlů. I to napomohlo k tomu, že jméno Žufánek se v oboru 
lihovarnictví stalo pojmem. Nejenom u nás. V současné době své produkty úspěšně vyváží na 

Slovensko, dále do Německa, Ruska, Itálie, Belgie, Kanady, Švýcarska, Singapuru a Španělska. 
Jedním ze strůjců tohoto úspěchu je Martin Žufánek, který nám poskytl rozhovor.

TEXT: FRANTIŠEK VONDEKA

Právě koktejly dokážou 
přiblížit svět ovocné 

pálenky tomu, kdo by 
se jinak ošíval objednat 

skleničku slivovice 
kvůli léty podporované 

„obyčejnosti“.

Žufánkovo Negroni

• 3 cl Meruňkovice Žufánek
• 2 cl Campari
• 2 cl Martini červený vermut

Odměřte do míchací sklenice s ledem a mí-
chací lžičkou dobře promíchejte. Přes strainer 
(barmanské sítko) nalijte do připravené sklenice 
a můžete vychutnávat. Drink nevyžaduje další led 
a ani žádnou ozdobu. Vychlazení mu sluší pouze 
během míchání na ledu.
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HOTEL news

* Hotelový pokoj vzhůru nohama
* Nový hotel HENRI ve stylu 60. a 70. let
* Představujeme Charlotte Street hotel v Londýně
* Hotelový exteriér klade důraz na ekonomičnost 

a viditelnost brandingu
* Kvalitní hotelový textil zlepší spánek vašich hostů
* O spokojenosti hotelových hostů rozhodují i nejmenší 

detaily
* Zahrada jako dominanta hotelu ve městě
* Hotel Vernet v Paříži nabízí nadčasový luxus

GASTRO news

* Na designu záleží!
* Když ryby, tak čerstvé!
* Kvalitní konvenience, které kuchaři ocení
* Trendy bylinných a ovocných infuzí 2018/19
* Chytré kuchyně 21. století šetří investiční i provozní 

náklady
* Studie: Nejlepší franšízové firmy v Německu
* Jíst stylově – jak důležitý je design v restauraci
* Čokoláda je trend napříč gastronomií, který z módy 

nevyjde

BAR news

* Nejnovější edice 28leté Midnight Blend whisky
* Čtyři medaile pro české pivovary
* Co vybrat z bohaté domácí nabídky sektů?
* Barmanské soutěže v novém
* Volarik Wine Investment
* Titul nealko šampiona míří na Slovensko
* Není vodka jako vodka
* Nejlepší hudební drink
* První zážitkový obchod s whisky Johnnie Walker 

v Madridu
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Zprávy 
z tuzemska 
a zahraničí

JAK SE 
PŘIHLÁSIT?

Zašlete nám na e-mail: info@1prg.cz
vaši emailovou adresu, kam si přejete 

zpravodajství zasílat.

www.svethg.cz
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gsm: 735 178 436

PŘI VÝBĚRU ČAJE 
ROZHODUJE 
PŘEDEVŠÍM 

KVALITA. 
SEZÓNNOST 

A TRENDY JSOU 
AŽ NA DRUHÉM 

MÍSTĚ

FO
TO

: S
A

M
P

H
O

TO



43Svět barmanů BEVERAGE

Č
aj provází lidstvo už od nepaměti. Za 
dobu, kdy mu kráčí po boku tokem dě-
jin, prošel četnými změnami a  inova-
cemi – nemění se ale jeho kvalita a po-

doba, jako spíše pohled, jímž na něj společnost 
nahlíží. V současnosti bývá například využíván 
způsoby, které by před pár lety, natož staletími, 
byly třeba nemyslitelné. Podle Karolíny Havel-
kové, která působí jako shop assistant Dam-
man Frères v zastoupení pro Českou republiku, 
je trendem dnešní doby využívat čaj v moderní 
gastronomii. „Barmani jej používají při přípra-
vě míchaných nápojů a koktejlů, kuchaři a cuk-
ráři využívají chuť čaje při přípravě netradičních 
pokrmů,“ vysvětluje. Nela Nevělíková z Dobré 
čajovny v Pardubicích jako trend poslední doby 
zmiňuje čistotu čaje. „Abychom mohli plně vy-
užít blahodárné účinky čaje, je třeba, aby neob-
sahoval rezidua pesticidů a jiných nežádoucích 
látek,“ vysvětluje a  pokračuje: „Proto dáváme 
přednost čajům pěstovaným přirozeně bez po-
užití umělých pesticidů a hnojiv, čajům s orga-
nic certifikací, čajům testovaným a  splňujícím 

standardy EU, čajům z divoce rostoucích keřů 
nebo z polodivokých zahrad, kde pěstitelé dbají 
o trvalou udržitelnost.“

Sezónním nabídkám podléhá i čajový trh
Také čajový trh podléhá sezonním nabídkám 
a  trendům, jak informuje Karolína Havelková. 
V  zimním období se pijí spíše černé čaje a  vá-
noční ochucené speciály, na jaře a  v  létě jsou 
oblíbené zelené čaje, ovocné směsi a samozřej-
mě čaje ledové, na podzim jsou to čaje s výraz-
nější chutí a bylinky. S tím souhlasí i Adam Lo-
patka ze společnosti DALLMAYR VENDING 
& OFFICE, k.  s., který tvrdí, že výběr čaje dle 
sezónnosti mimo jiné souvisí i s  rostoucím zá-
jmem o  čaje, erudovaností a  zlepšením čajové 
kultury v Česku. Především v létě se podle něho 
zvyšuje poptávka po ledových nápojích připra-
vovaných z kvalitního sypaného či pyramidové-
ho čaje. „Samozřejmě existuje mnoho variant 
chlazených čajových drinků, ať už jsou to vy-
chlazené čaje připravované v  šejkru s  různými 
aditivy nebo čajové maceráty. Ovšem tradiční 

čajaři chodí na své oblíbené teplé čaje i v létě,“ 
komentuje Nela Nevělíková.

„Čajaři“ se dnes nebojí experimentovat
Podle Nely Nevělíkové lze obecně říct, že mladší 
zákazníci mnohdy preferují sladší chutě, ať už 
přímo čaje slazené nebo přirozeně sladké nápoje. 
Střední a starší generace většinou naopak volí čis-
té čaje bez aditiv. „Nedá se to ale zobecnit úplně, 
protože chutě zákazníků jsou stejně rozmanité 
jako naše nabídka,“ rozvádí a doplňuje: „Někdy 
hrají roli momentální trendy, ale často lidé zkouší 
různé čaje nebo si nechají poradit a pak zůstávají 
u několika svých oblíbenců.“ Část zákazníků po-
dle ní podléhá momentálním trendům a  ptá se 
například po bílých čajích nebo matcha čaji (ja-
ponský mletý zelený čaj), část zákazníků si nechá 
poradit a část má svůj oblíbený čaj/čaje a málokdy 
zkouší něco nového. „Pokud si zákazníci nechají 
poradit, doporučujeme ve večerních hodinách 
požívat spíše čaje s nižším obsahem theinu, a na-
opak povzbuzující čaje v dřívějších hodinách. Vět-
šina zákazníků však na toto nedbá,“ podotýká.

 y bytový a komerční design interiérů

 y návrhy a poradenství

 y realizace projektů na klíč

 y feng shui poradenství a konzultace

alternative 
design

kontakt:

ALTERNATIVE DESIGN 
email: info@alternativedesign.cz 

gsm: 735 178 436

INZERCE

Šálek horkého čaje je neodmyslitelně spjat s ranní, odpolední a pro mnohé 
i večerní tradicí. Na začátku dne příjemně zahřeje, po obědě pomůže s trávením 
a večer přispěje k celkovému zklidnění. Trendy se mění, základ zůstává: všichni 

odborníci se shodnou, že čaj by se měl vybírat podle kvality a chuti.
TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ
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Rozhodujícím faktorem výběru je kvalita
Někteří zákazníci zmiňovaným trendům podléha-
jí méně než jiní. Podle Adama Lopatky si většina 
spotřebitelů nejčastěji nevybírá čaj podle sezóny, 
ale podle poměru kvalita/cena. „Roste ale procen-
to lidí, kteří si již našli svou značku a té se drží,“ 
informuje. Za společnost Dallmayr pro českého 
spotřebitele podle jeho slov patří mezi top druhy 
tyto tři čaje – Lesní plody, Earl Grey a  English 
Breakfast. „Naši zákazníci se dělí na dvě skupiny. 
Konzervativní zákazník se drží svého osvědčené-
ho čaje, většina však experimentuje a ochutnává 
různé druhy čajů,“ navazuje Karolína Havelková. 
Jak dále rozvádí, existují ale rovněž zákazníci, kte-
ří vyhledávají čaje z určité čajové lokality či přímo 
čajové plantáže. Trendem dnešní doby je podle ní 
především důraz kladený na kvalitní produkt s jas-
ným původem a způsobem zpracování.  

Kvalitní čaj rozezná i běžný spotřebitel
Důraz se tedy klade nejen na chuť, ale také na kva-
litu čaje. „Kvalitní čaj poznáte podle tvaru a barvy 
čajových lístků. U sáčkových čajů se můžete řídit 
gramáží a  balením,“ shrnuje zásady Adam Lo-
patka, Key Account Manager HoReCa v  DALL-
MAYR VENDING & OFFICE, k. s. Kvalitní čaj je 
pak podle Karolíny Havelkové schopen poměrně 
jednoduše od toho nekvalitního rozeznat i běžný 
spotřebitel. „Prvním krokem je posouzení kvality 
čajového lístku zrakem před jeho zalitím vodou,“ 
souhlasí s Adamem Lopatkou. „Zaměříme se na 
barvu čajového lístku, jeho tvar, velikost, pravidel-
nost a vůni,“ pokračuje. Barva čajového lístku by 
měla být stejná, neměly by se objevovat barevné 
skvrny, které mohou být známkou použitého ne-
kvalitního či napadeného listu. Druhým krokem 
je posouzení kvality čaje po vylouhování. „Zde 
se zaměříme na vůni čajových lístků a barvu ná-
levu, který by neměl být zakalený,“ rozvádí a uza-
vírá: „Ve třetím kroku posuzujeme sílu a výsledné 
chuťové vlastnosti nápoje.“ U ochucených čajů by 
neměla přidaná příchuť znehodnotit vlastní chuť 
čaje. Těchto pár jednoduchých kroků lze podle ní 
aplikovat na čaje sypané. Posouzení kvality u čajů 
sáčkových pak představuje určitý problém. „Hod-
ně čajových firem do čajových sáčků používá čaj 
nižší kvality,“ vysvětluje. „V našich sáčcích najde 
zákazník naprosto stejnou kvalitu čaje jako u čajů 
sypaných,“ dodává.

Při přípravě čaje je nutné dodržovat tři 
základní pravidla
Ani příprava čaje není podle Karolíny Havelkové 
složitá, jen je potřeba dodržet tři základní pravi-
dla. A nezáleží přitom na tom, zda se jedná o čaj 
sypaný či sáčkový. V první řadě je třeba dodržet 
správné dávkování čaje. Obecně platí množství 
1 g kvalitního čaje na 1 dcl vody. „Sáčkové čaje 
mají běžně 2 g, použijeme tedy 2 dcl vody,“ in-
struuje. Dalším pravidlem je teplota vody louho-
vaného čaje. „Obecně u černých čajů používáme 
vodu přibližné teploty 90 °C, u zelených 60 °C až 
80 °C, u bílých 80 °C až 90 °C. U bylinek, ovoc-
ných směsí a  rooibosu můžeme použít vodu 
vroucí,“ upřesňuje. Posledním pravidlem je doba 
louhování. „Černé čaje louhujeme 3 až 5 minut, 
zelené čaje 1,5 až 3 minuty v závislosti na typu 
čaje, bílé čaje 3 až 5 minut. Bylinky, ovocné smě-
si a rooibos louhujeme 5 až 6 minut,“ radí dále. 
Některé zelené a bílé čaje jsou takzvaně vícenále-
vové, což znamená, že se dají louhovat až třikrát.  

Dlouhodobě nejoblíbenější čajoví favoriti

O oblíbenosti čaje rozhoduje nejen kvalita a chuť, ale také osobní preference. I tak lze ale jmenovat některé 
typy, které se obecně dlouhodobě těší nejvyšší popularitě. 
Existují určité druhy čajů, které si poměrně trvale a stabilně na čajovém trhu drží zasloužený post stálice. 
Pijí se celoročně a jejich popularitě neubírají ani stále přicházející nové druhy nebo zmiňovaná sezónnost 
či jiné trendy.

Za Dobrou čajovnu v Pardubicích, jak informovala 
jednatelka Nela Nevělíková, mezi zákazníky dlouho-
době vedou:
• Gyokuro Kyoto – Nejvyšší třída zeleného japon-

ského čaje, který je před sklizní záměrně zastiňo-
ván, čímž v listech stoupá množství chlorofylu. 
Tento čaj nabízí dokonalý požitek všem smyslům. 
Vyznačuje se lehkou trávovou vůní, jadeitovou 
barvou a nebývale sladkým aftertastem.

• Darjeeling first flush – První, nejranější sklizeň 
indického čaje ze slovutné oblasti Darjeeling. Vy-
značuje se květinově kořenitou omamnou vůní, 
zlatavým nálevem a povzbuzujícími účinky. Ne 
nadarmo se mu říká „šampaňské mezi čaji“.

Za zastoupení Damman Frères v Česku, jak infor-
movala shop assistant Karolína Havelková, mezi 
zákazníky dlouhodobě vedou:
• Ceylon OP Cecilyan – Černý neochucený čaj ze 

Srí Lanky z okresu Dimbula. Čajové plantáže se 
nacházejí na západní straně centrálního pohoří 
ostrova v průměrné nadmořské výšce 1 500 me-
trů nad mořem. Sklizeň probíhá během suchých 
měsíců na počátku roku, od ledna do začátku 
dubna. Čaj má rafinovanou chuť a krásnou zlatou 
barvu.

• Thé Vert Bali – Typický zástupce ochucených 
čajů Dammann Frères. Jedná se o zelený čaj Sen-
cha s jasmínovým květem, s příchutí exotického 
liči, broskví a grapefruitu. Zákazníky nejoblíbenější 
ochucený čaj. 

• Passion de Fleurs – Bílý čaj Pai Mu Tan (Bílá 
pivoňka, bílé tipsy a vrchní dva čajové lístky) 
s okvětními lístky růží. Jemnou vůni růží doplňuje 
příchuť mučenky a meruněk. 

FO
TO

: S
A

M
P

H
O

TO



45NEWSSvět barmanů

O
dcházející David Neumann vedl 
Czech Flair Team od roku 2011, určit 
jeho nástupce nebylo pro vedení CBA 
složitým úkolem. Václav Abraham 

je totiž držitelem pěti trofejí z  World Cocktail 
Championships, dlouhodobě se snaží o  pro-
pagaci flairu mezi mladou generací a  usilovně 
hledá svého následovníka, který by dosahoval 
podobných globálních soutěžních úspěchů.

„Vašek je respektovanou osobností, vzhledem 
k  mezinárodním zkušenostem se také může 
postupně stát platným členem hodnotitelů kok-
tejlového mistrovství světa ve flairové kategorii. 
Věřím, že se mu podaří novým nábojem navá-
zat na dlouholetou práci Davida Neumanna při 
budování Czech Flair Teamu. Davidovi za roky 
práce jménem celého vedení CBA děkuji,“ uve-
dl prezident CBA Aleš Svojanovský.

Václav Abraham se hodlá zaměřit především 
na zapojení většího počtu mladých barmanů 
do české flairové komunity a na udržení kvality 
flairových soutěží. „Jde o  to, abychom nemě-
li v Česku nouzi o nové mladé tváře, které nás 
budou moci reprezentovat ve světě. Není to 
práce pro jednoho člověka, spíš pro celou sku-

pinu těch starších a zkušenějších,“ upozorňuje 
osmadvacetiletý Abraham.

Na jeho popud se s okamžitou platností mění 
formát celoročního soutěžení o  Barmana roku 
CBA v kategorii Flair. Vzniká Czech Flair League, 
do níž se budou započítávat výsledky ze všech vý-
znamných flairových soutěží v  Česku. Šest nej-
lepších barmanů (a sedmý na divokou kartu) se 
kvalifikuje do závěrečného finále, kde se rozhod-
ne o flairovém Barmanovi roku, jenž bude repre-
zentovat Česko na koktejlovém mistrovství světa.

„Loni se formát Barmana roku podobným 
způsobem změnil v kategorii klasických barma-
nů, letos přichází na řadu flair. Myslím si, že zvo-
lený systém bude fungovat lépe a  kluci budou 
motivovaní se zúčastnit co největšího počtu sou-
těží,“ domnívá se nový vedoucí flairové sekce.

První soutěž nové flairové ligy se uskutečnila 
v sobotu 22. února v brněnském podniku Caba-
ret des Péchés. „Byla to pravděpodobně největ-
ší flairová soutěž v  Česku za posledních devět 
let. Do Brna přijelo 37 barmanů z  13 zemí,“ 
dodal Václav Abraham s tím, že součástí Czech 
Flair League by letos mělo být minimálně pět 
soutěží.

Český flair se mění.  
Má nového vedoucího a ligu
Sekce exhibičních barmanů v České barmanské asociaci má po dlouhých letech nového 

vedoucího. Legendárního Davida Neumanna v čele Czech Flair Teamu vystřídal Václav Abraham. 
Zároveň přichází blesková změna koncepce celoročního soutěžení – už letos se budou 

flairoví barmani účastnit soutěží spadajících do nově vznikající Czech Flair League.
TEXT: MICHAEL LAPČÍK

Plán akcí CBA

14. 3.  Ginfest (festival)
18. 3.  Mattoni Grand Drink Junior 2020 

O pohár náměstka hejtmana 
Moravskoslezského kraje (junior 
cocktail competition)

20. 3.  Gastro Kroměříž (junior mistr 
kávy)

21.–24. 3.  Tea Masters Cup – Chongqing 
(světové finále s českou 
reprezentací)

24. 3.  Abzac hands up! + Grand Prix CBA 
(finále Czech Bartenders League)

6.–9. 4.  Flair camp (barmanský kurs 
v Abzacu)

20.–23. 4.  Salima (veletrh)
24. 4.  Kocour Cup (junior cocktail 

competition, junior beer 
competition)

27. 4.  Mattoni Grand Drink  
– nominační kolo (professional 
cocktail competition)

6. 5.  Žatecký cup (junior cocktail 
competition)
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Z
  Čech pocházejí první zprávy o  výrobě 
ovocných destilátů z doby Jana Lucem-
burského. Výroba se rozšířila hlavně za 
Karla IV., kdy se v zemi pěstovalo hodně 

vinné révy. Jejich obliba stále stoupala a  vino-
palny se proto velmi rychle rozšířily. A vedle vin-
né révy se začalo zpracovávat i další ovoce, které 
těmto pálenkám dodává jejich osobité aroma. 

Dnes jsou u  nás ovocné pálenky velmi po-
pulární, však také pěstitelské pálenice každý 
rok doslova praskají ve švech, protože mnozí 
si chtějí nechat vypálit tu svoji domácí. Nemů-
že si to dovolit každý, takže logicky roste po-
ptávka i  po produktech velkých výrobců, kteří 
je jsou schopni dodat v  odpovídající kvalitě. 
K nim patří i firma Valdemar Grešík – Natura, 
která patří mezi přední české výrobce bylinných 
a  ovocných čajů, koření, kapek a  mastí z  léči-
vých bylin, džemů, moštů a dalších přírodních 
produktů. Ve svém sortimentu má i ovocné pá-
lenky. Majitel Waldemar Grešík k  důvodu ná-
růstu zájmu o tuto produkci uvádí: „Je to hlavně 
přírodní původ a  bohatá ovocitá chuť těchto 
pálenek.“ Majitel Beskydské likérky Libor Pas-

torek to hodnotí podobně, ale navíc dodává: 
„Přispěla k tomu i nechvalně proslulá metylal-
koholová aféra. Lidé chtěli mít jistotu, že když si 
doma posbírají ovoce, přivezou k nám svůj kvas 
a nechají si ho vypálit, budou mít nezávadnou 
lihovinu. I  to zvedlo zájem o  ovocné pálenky, 
který je dnes limitován vlastně jen tím, kolik se 
urodí ovoce.“

Mgr. Miroslav Motyčka, obchodní a  marke-
tingový ředitel akciové společnosti RUDOLF 
JELÍNEK, situaci na trhu vidí následovně: „Zá-
jem o  tyto produkty sice ne prudce, ale dá se 
říct, že kontinuálně roste. Stále je to minoritní 
kategorie v  rámci alkoholických nápojů, nic-
méně je to produkt, který umí oslovit součas-
ného spotřebitele tím, že jde o  tradiční a zcela 
přírodní nápoj. Spotřebitelé dnes již nekladou 
takový důraz na objem alkoholu, ale dokážou 
více ocenit chuť a kvalitu. Takže zájem roste o li-
mitované, odrůdové edice, a  to ať již slivovice 
nebo jiných destilátů, jako jsou meruňkovice, 
jablkovice atd.“

Vede slivovice
Nejvýše na pomyslném žeb-
říčku popularity se u nás i vzhledem 
k dostupnosti surovin nachází slivovice vyráběná 
ze švestek. Dále jsou to pálenky z hrušek, jablek, 
meruněk, třešní, mirabelek nebo třeba i kdoulí. 
K  výrobě pálenky se ale dají použít i  exotické 
fíky, svou zajímavě nahořklou chutí překvapí 
šípkovice, nejvoňavějším zástupcem pálenkové 
řady je bezinkovice, velice chutná je také man-
dlovice, získaná z kvasu jader plodů mandloní… 
Unikátní moravskou pálenkou je oskerušovice. 
Připravuje se z dnes již vzácného druhu jeřábu 
(Sorbus  domestica) a  je především na Moravě 
legendární. Mnohými je navíc pokládána za nej-
lepší pálenku vůbec. Typická je svou vůní a chutí 
připomínající zralé plody oskeruší, stromu, kte-
rý není příliš odolný vůči klimatickým změnám, 
a  proto jsou jeho plody opravdovou vzácností. 
Pálenka je připravována z  oskeruší vysokého 
stupně zralosti, tzv. nahniličko, kontinuální de-
stilací, která využívá destilačních kolon. Tento 
výrobní postup zaručuje zachování maximální-
ho množství aroma a chuti ovoce.

OVOCNÉ PÁLENKY A LIKÉRY 
NA VZESTUPU

Máte-li rádi ostrou a zároveň jemnou a lahodnou chuť, vyzkoušejte ovocné 
destiláty. Příjemně zahřejí a zpříjemní chvíle s rodinou či přáteli. Vedle vína jsou 

typickým alkoholickým nápojem a mají charakteristickou chuť i vůni. Jejich 
výroba je složitý a dlouhý proces, ovšem výsledný produkt je ohromující.

TEXT: FRANTIŠEK VONDERKA
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Lidé chtějí kvalitu
Kvalita ovocné pálenky závisí do značné míry 
na kvalitě ovoce použitého při výrobě.  Ovoce 
by mělo dosáhnout optimální zralosti, aby bylo 
dosaženo výrazné a typické vůně. 

Samotná výroba ovocných pálenek začíná 
rozdrcením čistého a nepoškozeného ovoce na 
kaši a  pokračuje spontánním kvašením, které 
probíhá díky přírodním kvasným kulturám. Po 
dokončení kvasného procesu se kapalina desti-
luje a tak vzniká surový destilát. Ten se upravuje 
na finální produkt nebo se ukládá ke zrání, kte-
ré může probíhat ve skleněných nádobách nebo 
někdy také v dřevěných sudech. Z nich pak pře-
jímá barvu a částečně i aroma.

Některé druhy ovoce, jako jsou jeřabiny, ry-
bíz, černý bez, maliny nebo borůvky, mají níz-
kou výtěžnost alkoholu a vysokou náchylnost ke 
znehodnocení čistého aromatu. Proto se nejprve 
macerují v čistém lihu a teprve pak se destilují.

Výroba skutečně pravé ovocné pálenky má svá 
pravidla. Psaná i nepsaná. Svoji vůni a chuť smí 
získat výhradně z ovoce, po němž je pojmenová-
na. Platí také, že tyto pálenky nesmí být aroma-
tizovány ani řezány čili nesmí do nich být přidá-
ván žádný jiný alkohol, například líh z brambor. 
Nesmějí být ředěny a  je také stanoveno, jaké 
minimální množství alkoholu mají obsahovat. 
U nás jsou pálenky nejčastěji vyráběny s 36 až 
50% obsahem alkoholu. Takovéto množství al-
koholu je pro chuť pálenek nejoptimálnější, ja-
kékoliv vyšší procento obsahu alkoholu otupuje 
chuť a vůni nápoje. V Německu a Rakousku je 
minimum např. 37,5 objemových procent. Pra-
vidla tam mj. také nařizují, že pokud je pálenka 
pojmenována podle určité odrůdy hrušek (např. 
Williams), nesmí k její výrobě být v žádném pří-
padě použita žádná další odrůda tohoto ovoce… 
Spotřebitelé to oceňují. I u nás. Dokumentuje to 
i  odpověď Mgr. Miroslava Motyčky na otázku, 
proč společnost RUDOLF JELÍNEK rozšiřuje 
nabídku u  svého vlajkového produktu, kterým 

je slivovice: „Je to dáno především dvěma fak-
tory: dnešní spotřebitel je náročný, očekává vy-
sokou kvalitu a výbornou chuť, ocení i speciální 
limitované produkty z jedné odrůdy a ročníku… 
A u nás, ve firmě RUDOLF JELÍNEK, je to pak 
především tím, že jsme v roce 2003 obnovili tra-
dici vlastních sadů, které neustále rozšiřujeme, 
a tak můžeme nabídnout zákazníkovi každý rok 
jinou odrůdu, která s sebou přináší i jinou chuť 
odpovídající průběhu počasí v dané sezóně. Ty-
hle výběrové produkty najdete na trhu pod ná-
zvem Vizovická slivovice.“

Míchané nápoje
Obliba ovocných pálenek roste i proto, že jsou 
velmi vhodné k výrobě různých míchaných ná-
pojů. Podle Waldemara Grešíka nejlépe vynik-
nou s ovocnými šťávami. Své o tom ví i majitel 
Beskydské likérky Libor Pastorek: „V létě se pijí 
spíše méně alkoholické nápoje, takže se pálenky 
dávají do různých drinků. Asi jako jediná palír-
na v republice vyrábíme nápoje z macerované-
ho ovoce, které mají obsah alkoholu kolem 20 
procent. Z  angreštu, malin a  borůvek. Pijí se 
míchané se sodovkou, přidává se k  nim ovoce 
a  jsou velice žádané. Začali jsme je vyrábět se 
záměrem, že osloví spíše ženy, ale není to prav-
da. Velice chutnají i mužům…“

Odpověď na otázku, co oslovuje více muže 
a co ženy, co starší a co mladší, je skutečně vel-
mi těžká. Potvrzuje to i odpověď Mgr. Miroslava 
Motyčky ze společnosti RUDOLF JELÍNEK: 
„Obecně platí, že ženy i mladší věkové kategorie 
dávají přednost slabším alkoholickým nápojům 
a preferují tedy likéry před destiláty, u mužů je 
to naopak. I  když i  tohle nemusí být pravidlo. 
Pro řadu našich zákazníků je nejoblíbenějším 
nápojem  Bohemia Honey, slivovice s  medem. 
A velmi populární je pro muže i ženy hruškovice 
Williams, která je trochu jemnější než slivovice 
a má velmi příjemnou výraznou chuť i vůni vy-
zrálých hrušek.“

Ovocné a bylinné likéry
Jsou kapitolou samy o sobě. Samotné slovo likér 
pochází z  latinského  liquifacere, což znamená 
rozpustit. Odkazuje na rozpouštění chuťových 
složek, jakými jsou různé byliny, koření nebo 
ovoce v alkoholu při výrobě. I jejich obliba u nás 
roste. A i zde odpověď na otázku, co komu chut-
ná, není jednoznačná. Potvrzuje to i Group Brand 
manažerka společnosti Stock Plzeň Božkov Zu-
zana Prokopová: „Nelze to zcela generalizovat. 
Obecně platí, že ženy dávají přednost sladším 
příchutím, například Fernet Stock Honey a nebo 
Fernet Stock Citrus, zatímco muži upřednostňují 
tradiční Fernet Stock. Mladší generace si oblíbila 
míchané nápoje, raději také experimentuje. Pro 
ně Stock připravil likér Black Fox, který umož-
ňuje originální a  chuťově přitažlivou mixabilitu 
a zároveň atraktivní i v shotové verzi.“   

Tradice i novinky
Tradičním produktem společnosti Stock Plzeň 
Božkov je Fernet Stock. Ten loni prošel výraz-
ným rebrandingem s cílem zaměřit se i na mlad-
ší konzumenty. To se podle Zuzany Prokopové 
značce daří a s tímto směřováním bude pokra-
čovat i v letošním roce: „Zaměřujeme se na pod-
poru míchaného nápoje Fernet Stock Bavorák, 
protože míchané nápoje jsou stále ve větší oblibě  

VYZKOUŠEJTE 
míchané nápoje 

podle receptů 
výrobců našich 

pálenek 

Moravský kohout

• 2 cl slivovice R. Jelínek
• 5 cl červený vermut
• 1 cl Fernet Branca

Do vychlazené míchací sklenice odměříme 
všechny ingredience, dobře promícháme a na-
lijeme do nízkého tumbleru. Přiklopíme glošem 
a nakouříme kouřem z dřevěných pilin. Jako 
ozdoba slouží sypaný ovocný čaj

Jelínkova hruška se zázvorem

• 4 cl hruškovice R. Jelínek
• 25 cl zázvorové limonády
• zázvor
• kompotovaná hruška

Do vyššího tumbleru dáme led, odměříme 
hruškovici a dolijeme zázvorovou limonádou. Do-
zdobíme kouskem hrušky a kostičkami zázvoru.

Hrušky s jablky 
od Waldemara Grešíka

• 2 dcl jablečného moštu nebo jablečného džusu, 
• 0,04 l (panák) hruškovice

Vše protřepat, přidat plátek citronu či limetky, lze 
dochutit a ozdobit lístky máty.

INZERCE
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prakticky ve všech věkových skupinách konzu-
mentů, zejména právě u  mladších zákazníků. 
Na mladší konzumenty cílí i nový bylinný likér 
Black Fox, který tomu uzpůsobil chuťový profil, 
ale i vizuální styl, styl komunikace a oslovování 
cílové skupiny. Je to originální kombinace chuti 
9 bylin s kapkou pomeranče, nese s sebou ná-
dech tajemství a objevování nového a nepozna-
ného, což mladší věkovou skupinu přitahuje.

Uvedli jsme také novinku Fernet Stock Barrel 
Edition Fernet&Rum, v  níž se pojí osobitost 
bylinného macerátu s jemným blendem prémi-
ového rumu. Ta posiluje pozici hořko bylinných 
likérů mimo jiné v  oblasti jejich využití jako 
dárku, což je účel, za kterým se podle různých 
průzkumů v Česku prodá až třetina lahví alko-
holu.“

Novinky připravuje i Beskydská Likérka, kte-
rá podle Libora Pastorka sází také na úspěšné 
tradice z regionu: „Podle 150 let starého recep-
tu zdejšího rodáka Hermanna Löwa vyrábíme 
likér Lysá Hora, který je jedním ze symbolů 
našeho lašského regionu. A  zájem o  něj roste. 
Jako by se lidé v době globalizace chtěli vracet 
ke kořenům. S historií je spjatý i náš hruškový 
destilát Ondráš. Nebo tzv. tatarčočka, výborný 
hořký žaludeční likér z tatarčoku, což je v míst-
ním nářečí označení pro puškvorec obecný. My 
ho vyrábíme pod názvem Lašský likér.“

Likéry obecně a  také ty bylinné patří od po-
čátku i  do sortimentu společnosti RUDOLF 
JELÍNEK. Mgr. Miroslav Motyčka: „Dnes jsou 
Luhačovická bylinná a  Praděd hlavními před-
staviteli této kategorie v našem sortimentu. Za-
tímco Luhačovická odráží náš region a vznikla 
ve spolupráci s  lázněmi Luhačovice, Praděd je 
trochu jiný příběh – zachránili jsme tuto znač-
ku před zánikem a daří se nám stále držet jistou 
pozici na trhu. O zájmu – a přikládám to přede-
vším kvalitě produktů – svědčí i nezanedbatel-
né prodeje na Slovensku. Ale tento produkt má 
ještě rezervy – v dalších letech ho čeká obměna, 
aby ještě lépe odpovídal současným očekáváním 
spotřebitele. Už letos se od nás dočkáte řady no-
vinek, ale nebudeme zatím více prozrazovat…“

V
elkým pojmem pokud jde o nabídku kvalitních lihovin  je u nás i spo-
lečnost Bartida. Jejího brand managera Jakuba Kabourka jsme se 
zeptali:

Co z vašeho sortimentu mají nejvíce v oblibě muži a co ženy, popř.co 
nejradějí pijí různé věkové skupiny?
Velice oblíbené jsou produkty Zelená, Čert a  v  zimních měsících Hruška 
Williams. Při posezení s  přáteli jsou tyto produkty skvělým doplňkem 
k pivu a v zimě je skvělá horká Hruška. Tyto likéry více konzumují muži. 
Mezi ženami je velice oblíbená Griotka nebo náš Vaječný likér. Populár-
ní u obou pohlaví i všech věkových skupin, zejména mladší, jsou míchané 
nápoje. Zaměřujeme se na mixologii našich likérů a pálenek, které stojí za 
ochutnání. Jedním z nich je například Think Green z BARTIDA Zelené.

Zvažuje Bartida v oblasti ovocných pálenek a likérů nějaké další rozší-
ření nabídky?
V  oblasti pálenek máme několik nápadů, které chceme přivést k  životu. 
Bude se jednat o unikátní projekt, o kterém nemůžeme momentálně pro-
zrazovat žádné detaily, ale až bude vše připraveno, určitě se o něm dozvíte. 
Novinky chystáme i u likérů, ale také zatím nemůžeme být více konkrétní.

Bartida chystá překvapení
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OBRAZEM: TAKOVÝ BYL 
ROK 2019 V CENTRU ABZAC

Rok 2019 byl pro brněnské multifunkční centrum a sídlo CBA Abzac 
prvním rokem opravdu ostrého provozu. A že to bylo velice pestré období! 

Podívejte se, jakou všestrannost prostory Abzacu prokazují.
TEXT: MICHAEL LAPČÍK
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1  Několik desítek účastníků se ve 
velkém sále objektu zúčastnilo 
zasedání Asociace ředitelů 
hotelových škol. K různým typům 
jednání se hodí většina prostor 
Abzacu, od nejmenšího salonku 
Old Fashioned s koženými křesly 
až po vyobrazený velký sál.

2  Abzac si oblíbila společnost 
Oxalis, jeden z důležitých 
partnerů CBA. V roce 2018 zde 
oslavila 25. narozeniny, loni 

v listopadu zase představila svým 
zákazníkům novinky v portfoliu. 
A to formou prezentace ve velkém 
sále i praktickým „blízkým“ 
seznámením v suterénní galerii.

3  Připravit porci míchaných vajec 
za 20 sekund a rumpsteak za dvě 
minuty? Dokáže to nová kuchyňská 
technologie nazvaná „bezkuchyně“. 
V Abzacu ji českým médiím na 
tiskové konferenci představila 
společnost Gastro Mach. 

4  Flairová soutěž, otevřená speed 
challenge, drinky za symbolickou 
cenu. Takový byl první ročník 
Abzac Bartenders Party, 
brněnského vánočního večírku 
pro barmany v režii CBA. Dorazila 
na něj asi stovka kolegů z gastra. 
Děkujeme za fajn akci!

5  Díky profesionální 
audiotechnice není problém 
v Abzacu uspořádat koncert 
plnohodnotných parametrů. 

Večer s žesťovým orchestrem 
Moravia Brass Band byl skvělým 
kulturním zážitkem, z něhož 
chvílemi běhal mráz po zádech.

6  V Abzacu se umíme díky 
zkušeným dodavatelům cateringu 
najíst na úrovni.

7, 8, 9  Co by to bylo za symbolické 
zakončení pracovního roku bez 
pořádné firemní párty… Abzacu to 
v zimním hávu docela sekne, co říkáte?
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