
Trendem bude 
digitalizace

Prodej přes okénko 
nás nespasil

Tipy na veganské 
snídaně

Perfect Canteen získala 
strategického partnera

Letošní novinkou je stroj na točenou zmr-
zlinu s dotykovým displejem a samočisticí 
stroj s dotykovým displejem.                     
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Nejhorší byla ta nejistota! Nikdo 
nevěděl, co bude druhý den či 
za hodinu.                                        
              strana 17

Dle průzkumu Ipsos z loňského ruku plánuje až 
třetina obyvatel konzumovat méně živočišných 
produktů a více těch rostlinných.                                                               
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Společnost Perfect Canteen se stala členem rodiny HOPI 
HOLDING a.s. a získala tak silného a dlouhodobého 
partnera.
                                                                                                                                                    strana 2
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květen — červen 2020

S
lunečné jarní období přímo vybízí k posedá-
vání na lavičkách v parku nebo na teráskách 
kaváren a vychutnávání si lahodné ledové 
pochoutky. Sezóna zmrzliny je tu a  spolu 

s ní spousta novinek. Na co se letos můžete těšit?

Zmrzlina. Kdo by si bez ní dokázal představit 
jaro? A co teprve léto? Už dávno ale není pravdou, 
že zmrzlina je pouze sezónní záležitostí. Přede-
vším hutné, smetanové zmrzliny Pegas Premium 
od Primy se výborně prodávají i na brzkém jaře, či 
se začínajícím podzimem. Novinkou mezi těmito 
pro letošní rok je jahodový kornout Pegas Premi-
um vyrobený stejně jako Mrož z vybraných odrůd 
zralých jahod s  poctivou dávkou pravé smetany. 
„Je to především naše reakce na rostoucí poptáv-
ku po zmrzlinách vyšší kvality, bez náhražkových 

rostlinných tuků a  ovocných koncentrátů, uvádí 
Prokop Volf vedoucí divize PRIMA společnos-
ti Bidfood Czech Republic s.r.o..  Třeba Martina 
Březinová, šéf-zmrzlinářka rodinné firmy ŇAM 
ŇAM věří, že je celoročním potěšením, a  proto 
vyrábí i  speciální druhy pro chladnější měsíce. 

A, jak se dočtete dále, variabilitu kopečkové zmr-
zliny využívá mimo hlavní sezónu i řada restaurací 
nebo kaváren, kdy ji servíruje jako součást dezer-
tů nebo dokonce i  hlavních jídel. Ani točená ale 
nezůstává pozadu, protože například společnost 
Ledová říše svou výrobou potírá zkušenost, že 
točená zmrzlina za  tou kopečkovou zaostává co 
do rozmanitosti.

Co dělá zmrzlinu zmrzlinou?
Prvotřídní zmrzlina je podle Radka Březiny, ma-

jitele rodinné firmy ŇAM ŇAM, uměním. Na za-
čátku každé výborné zmrzliny je dlouholetá zku-
šenost zmrzlináře, kvalita surovin a  perfektní 
vyváženost receptur. 

„Zmrzlinář musí vědět, jak spolu suroviny fun-
gují, jak vyvážit sladkost a  další parametry, aby 
spolu vše hrálo a ladilo. Samozřejmě k výrobě vy-
nikající zmrzliny přispívají i špičkové technologie. 
Věříme, že ve zmrzlině se odráží i to, jestli ji zmr-
zlinář vyrábí skutečně rád. U nás tomu tak je: dě-
láme poctivou řemeslnou zmrzlinu, jsme rodinná 
firma, a ne anonymní velkovýroba.“

„Pokud budete mít super směsi, které jsou kva-
litní na použité suroviny, ale dáte je do nekvalitní-
ho nebo čínského stroje, nikdy nevyrobí dobrou 
zmrzlinu,“ říká Václav Mocek , jednatel společ-
nosti Ledová říše.                                     Pokračování na str. 6

Na jaké nové 
příchutě se 
můžeme 
těšit?

INZERCE

Doba si žádá nový 
přístup k podnikání
Gastronomie v tomto roce prochází 
zatěžkávající zkouškou, jejímž výsled-
kem by mělo být přehodnocení principů 
podnikání.                

Šetřit na snídani 
se nevyplatí
Zdravému životnímu stylu navzdory vítězí 
v soutěži o nej snídani míchaná vajíčka 
s čerstvým pečivem, křupavá slanina 
a k tomu poctivá káva.

Jak by měla vypadat 
pomoc podnikatelům?
Aby byla pomoc státu skutečně efektivní, 
měla by se přizpůsobit reálným potřebám 
podnikatelů.
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Zásoby potravin 
z uzavřených hotelových 
restaurací věnovala 
společnost CPI Hotels 
dětským domovům

N
ejvětší česká hotelová skupina CPI Hotels 
věnovala čerstvé potraviny z uzavřených 
hotelových restaurací dětským domovům. 

K tomuto kroku došlo v návaznosti na nařízení 
vlády ČR, která rozhodla o uzavření restaurač-
ních zařízení a zásadním omezení ubytovacích 
služeb. Potraviny v celkové hodnotě více než 80 
tisíc korun tak byly věnovány několika dětským 
domovům. V Praze a okolí pomohl s distribucí 
nadační fond Chance for Children, v ostatních 
regionech darovaly hotely potraviny vybraným 
dětským domům po vlastní ose.

„Jsme moc rádi, že všichni dokázali rychle spojit 
síly a zareagovat na aktuální situaci tak, že potra-
viny, které byly původně připraveny pro naše ho-
telové hosty, posloužily dětem nebo pacientům,“ 
říká Patricie Rosenbergová, sales and marketing 
director v CPI Hotels a doplňuje: „Nadační fond 
Chance for Children je náš dlouhodobý partner, 
moc děkujeme, že nám pomohl s distribucí po-
travin v Praze a okolí. Upřímné poděkování patří 
též všem zainteresovaným kolegům!“

Čerstvé potraviny z CPI Hotels tak už našly 
své nové strávníky nejen v dětském domově 
v Klánovicích, Ledci, Nechanicích, ale také třeba 
v dětském domově ve Vrchlabí nebo vrchlabské 
nemocnici.

P
odle plánu uvolňování vládních opatření se otevřely ven-
kovní zahrádky restaurací, hospod a kaváren. Zahrádku 
otevřeli i v nejstarší plzeňské hospodě v Praze, v restauraci 

U Pinkasů. Ta pojala celou akci jako oslavu pro štamgasty a na-
bídla jim při této příležitosti pivo na účet podniku.

Znovuotevření zahrádek U Pinkasů, tak jako všude jinde, dopro-
vázelo přísné dodržování všech hygienických nařízení. Provozo-
vatel musel například zajistit, aby od sebe byly stoly vzdálené 
minimálně 1,5 metru, aby byly dezinfikovány po každé návště-
vě a samozřejmostí je nošení roušek v maximální možné míře. 
Otevření zahrádek proto předcházela pečlivá příprava i ze stra-
ny plzeňského pivovaru. „Ve spolupráci s provozovateli hospod 
a restaurací intenzivně pracujeme na tom, aby se hosté moh-
li bezpečně vrátit do svých oblíbených podniků. Pro hospody 
jsme kromě startovacích balíčků s dezinfekcí připravili přehledný 
manuál, všem našim zákazníkům poskytujeme i další poraden-
ství. Jde především o rady ohledně hygieny, které jsou jedno-
duše aplikovatelné v praxi,“ uvádí Tomáš Mráz, obchodní ředitel 
Plzeňského Prazdroje.

V pivovaru předpokládají, že návrat hostů bude pozvolný a ně-
kolik týdnů i měsíců potrvá, než se situace vrátí do normálu. 
V případě zahrádek také záleží na přízni počasí, vysoká účast 
štamgastů U Pinkasů ale napovídá, že zájem o čepované pivo 
nepolevil. „Asi nikdy jsem se netěšil na otevření zahrádek tak jako 
letos. Je to první symbol toho, že se věci vrací do normálu, že 
se zase budeme moci scházet s přáteli u dobrého čepovaného 
piva,“ uzavírá Václav Berka, emeritní sládek Plzeňského Prazdro-
je, který symbolicky narazil dřevěný soudek se speciálním nefilt-
rovaným ležákem Pilsner Urquell pro přítomné štamgasty.

U Pinkasů přivítali štamgasty pivem zdarma

S
odexo Benefity spustilo program pomoci, v němž svým 
partnerům formou finančních záloh poskytne až 150 mili-
onů korun. Pokračuje i dosavadní marketingová podpora 

provozoven, které nabízí rozvoz jídel nebo prodej z výdejního 
okénka. Kampaň některým z nich pomohla dosáhnout obratu 
na stravenkových kartách na úrovni 90 % stavu před pandemií.

Podle údajů Sodexo Benefity klesly v prvním týdnu karantény 
transakce stravenkovou kartou v restauracích přibližně o 90%. 
Výdejní okénko nebo rozvoz jídel pak byly jedny z mála způso-
bů, jak si restaurace mohly v uplynulých týdnech zajistit alespoň 
nějaký příjem. Aby se o fungujících restauracích zákazníci dozvě-
děli, přidalo Sodexo Benefity do své mapy na webové stránce 

mujpass.cz filtr, který takové provozovny v konkrétní lokalitě umí 
vyhledat. Dnes už jich je přes 900. Velká část z nich už byla kon-
cem dubna na polovině toho, kolik u nich uživatelé stravenko-
vých karet utratili před vypuknutím pandemie. „Motivovali jsme 
uživatele našich karet, aby podpořili své oblíbené restaurace a 
objednali si u nich jídlo. Po každém newsletteru, který jsme roze-
slali, se tržby u obchodníků zvyšovaly,“ potvrdil ředitel marketin-
gu Sodexo Benefity Štěpán Tůma.  

Některé restaurace dokonce připravily speciální nabídky, které 
lákaly na polévku nebo dezert k hlavnímu jídlu zdarma, nebo 
množstevní slevy. Úspěch byl výrazný. Platby stravenkovými kar-
tami dosáhly u některých těchto podniků 90 % běžného obratu. 

Sodexo Benefity stustilo program na pomoc restauracím

P
ERFECT CANTEEN naučila Čechy, že i firemní jídelna může 
dělat moderní a skvělou gastronomii. A originální podni-
katelský koncept přitáhl pozornost podobně inovativního 

investora. Po šesti měsících námluv se PERFECT CANTEEN s trž-
bami přes 300 mil. Kč stala členem rodiny HOPI HOLDING a.s. 
a získala tak silného a dlouhodobého partnera, s jehož pomo-
cí si snadněji sáhne nejen na ty nejkvalitnější suroviny, ale také 
na nové obchodní příležitosti a synergie.

Zakladatel PERFECT CANTEEN Filip Sajler, který v minulosti 
vařil pro takové hvězdy jako Madonna, Tiger Woods nebo Ga-
rry Kasparov, zůstává nadále jejím výkonným ředitelem a bude 
zodpovědný hlavně za strategii a kvalitu. HOPI HOLDING pak 
do firmy přináší nejen dlouhodobou stabilitu a rozvoj, ale i jednu 
velmi šťastnou synergii. Součástí skupiny HOPI je totiž mj. i znač-

ka jogurtů HOLLANDIA, AD FineDine producent prémiových 
antipast a delikates, ekologicky hospodařící farmy Otročín a Be-
magro nebo jedinečný HOPI CEE FISH HUB, která se specializuje 
na logistiku ultra čerstvých ryb a mořských plodů v CEE regionu. 
Gastronomický um šéfkuchaře Filipa Sajlera a jeho lidí tak získá 
příležitost ještě víc vyniknout díky čerstvým surovinám v té nej-
vyšší kvalitě. Ambice PERFECT CANTEEN s novým strategickým 
partnerem jsou proto nemalé – šířit myšlenku vyšší kultury fi-
remního stravování v rámci celého středoevropského prostoru.

Pro skupinu HOPI HOLDING je majoritní vstup do PERFECT 
CANTEEN ideálním doplněním portfolia. HOPI HOLDING je ka-
pitálově silný a strategicky zkušený partner, který dá PERFECT 
CANTEEN nové možnosti, jak podnik dál dlouhodobě rozvíjet 
a rozšiřovat.

Perfect Canteen získala strategického partnera
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Václav Berka, 
emeritní sládek Plzeňského Prazdroje

Patricie Rosenbergová, sales 
and marketing director CPI Hotels 

#SVETHG
#SVETHORECA

Filip Sajler, 
zakladatel PERFECT CANTEEN
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Pegas Premium Strawberry

O
bjevte nový smetanový kor-
nout Pegas Premium plný 
těch nejlahodnějších jahod 

vybraných odrůd. Mix smetanové 
zmrzliny a sorbetu s bezkonku-
renčním podílem opravdové sme-
tany, zalité čokoládovou polevou, 
s porcí lískových oříšků v křupa-
vém kornoutu. Žádné náhražkové 
rostlinné tuky ani ovocnou složku 
z koncentrátu v této zmrzlině 
nenajdete. Najdete v mrazicím 
boxu PRIMA u Vašeho prodejce.

www.bidfood.cz

Bartida Original Zelená 
peprmint likér

P
eprmintový likér je vyroben 
z velejemného lihu, vinného 
destilátu a přírodních výtažků 

máty peprné. Vyrábí se metodou 
studené macerace a mísení, 
používané pouze při výrobě 
v malých várkách. Za svou 
jedinečnou lahodnou chuť 
vděčí použití vinného desti-
látu a vyváženému poměru 
alkoholu a cukru. Na rozdíl 
od jiných likérů dlouhodobě 
osvěžuje dech. Doporučená 
teplota podávání je 8°C.

www.bartidashop.cz

RATIONAL iCombi Classic

R
obustní, výkonný a efektivní – tak se prezentuje nový 
konvektomat iCombi Classic od RATIONAL. Pro 
všechny zkušené kuchaře, kteří chtějí cenově dostup-

ný konvektomat, dokazuje iCombi Classic svou špičkovou 
kvalitou vaření, že za to stojí. Možnost naprogramování až 
100 vlastních varných procesů pro snadno reprodukova-
telné výsledky, maximální výkon odvlhčování pro křupavé 
krustičky a šťavnatost zevnitř a také více ventilátorů pro 
lepší distribuci horkého vzduchu charakterizuje iCombi 
Classic. Jednou ze základních funkcí je také automatické 
odvápňování. Nový model je dokonce šetrný k životnímu 
prostředí díky bezfosfátovým čistícím tabletám. Volitelná 
rozhraní LAN nebo Wi-Fi zajišťují rychlou a snadnou inte-
graci do aplikace ConnectedCooking, digitálního řešení od 
společnosti RATIONAL.            

www. rational-online.com
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O
blíbená značka ochucených ciderů Frisco uvádí 
na trh dvě novinky, které se skvěle hodí na horké 
večery. Vsadila na osvěžující příchutě koktejlů a před-

stavuje Frisco Mojito a Frisco Bellini. 

„Chtěli jsme našim spotřebitelům nabídnout alternativu 
k míchaným nápojům, které k teplým večerům neodmysli-
telně patří. Výhodou Frisca je, že si jej můžete vychutnat bez 
nutnosti míchání, stačí ho jen vychladit a jednoduše otevřít.,“ 
komentuje Veronika Hořáková, marketingová manažerka 
Plzeňského Prazdroje pro nové kategorie.

Frisco Mojito zaujme svěží chutí limetky a máty, které se 
harmonicky doplňují a vytváří mimořádně osvěžující jemně 
perlivý cider. Frisco Bellini, inspirované elegantním italským 
koktejlem, snoubí lahodnou chuť šťavnatých bílých broskví 
a šumivého vína.

www.prazdroj.cz

Frisco představuje osvěžující letní novinky
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https://www.moraviapropag.cz/
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Mattoni 1873 vyrábí 
efektivněji

S
kupina Mattoni 1873, největší distributor 
nealkoholických nápojů ve střední Evropě, 
plní svůj plán na energeticky efektivnější vý-

robu. Ve všech 11 evropských závodech od roku 
2015 skupina snížila spotřebu elektřiny v průmě-
ru o 9 %, zatímco celková výroba vzrostla o 20 %.

„V posledních letech jsme investovali do techno-
logií s nižší spotřebou elektrické energie (např. 
vysokotlaké kompresory v Kyselce a Mnichově), 
někde pomohla i osvěta a motivace zaměst-
nanců. Současného výsledku jsme dosáhli díky 
systematickému zavádění menších i větších 
opatření,“ říká Daniel Patka, provozní ředitel 
společnosti Mattoni 1873.

Mattoni 1873 investovala do vysoce efektivní 
výrobní technologie a vývoje odlehčených lahví 
i víček. Díky tomu výrazně poklesla spotřeba 
plastu z fosilních zdrojů i množství energie 
nutné na jeho výrobu. Na tyto kroky navázala 
řada dalších dílčích opatření, která dále snížila 
průměrné množství elektrické energie potřebné 
k výrobě v závodech skupiny Mattoni 1873 při 
současném růstu objemu výroby.

Objem výroby celé středoevropské skupiny 
Mattoni 1873 od roku 2015 do roku 2019 vzrostl 
o 20 % (na 1,69 miliardy lahví ročně), zatímco 
spotřeba energie klesla o 9 %. 

„Aby byla pomoc státu kvůli vládou zavedeným opatřením proti 
šíření koronaviru skutečně efektivní, měla by se přizpůsobit re-
álným potřebám podnikatelů. Vzhledem k tomu, že současná 
situace znamená pro firmy větší nároky na likviditu, mohlo by 
se zdát, že podnikatelé budou upřednostňovat výhodné úvěry 
COVID, jaké byly nabízeny ČMZRB ve spolupráci s komerčními 
bankami. Představa firem o formě pomoci státu se ale od této 
obecné domněnky výrazně liší,“ poukazuje prezident Hospodář-
ské komory Vladimír Dlouhý na výsledky nejnovější analýzy.

Podnikatelům by nejvíce pomohlo, kdyby vláda dočasně zruši-
la placení pojistných odvodů nebo daní. To by pomohlo dvěma 
třetinám všech podniků ustát současnou krizi. Podnikatelé při-
tom už dříve uvedli, že vládou navržené pouhé posunutí plateb 
na podzim, navíc i nadále penalizované úrokem, je jen odklá-
dáním problému. V dopise adresovaném premiéru, ministryni 
práce a předsedům poslaneckých klubů to sdělila Hospodářská 
komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR a Komora daňových po-
radců před dvěma dny.

Ze šetření mezi podniky a analýzy také vyplynulo, že více než 
třetině podniků by zároveň vedle zrušení plateb pojistného po-
mohlo, kdyby se stát přihlásil ke kompenzaci škod, které jim vlá-
da způsobila v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření 
koronaviru. 
„Drtivé většině podnikatelů nejde o náhradu ušlého zisku, ale 
o alespoň částečnou náhradu škody, kterou jim způsobila vlá-
dou zavedená preventivní opatření. Stát jim nařídil zavřít, přišli 
tedy o svůj příjem. Ale nadále měli výdaje, měli povinnost za-
městnancům vyplácet mzdy, státu odvádět odvody a jiné zálohy 
daní, hradit nájemné, splácet úvěry, v některých případech mu-
seli vyhodit nakoupený materiál, například restaurace vyhodily 
do popelnice nakoupené suroviny. Škodu přitom neměly jen ty 
podniky, které musely okamžitě zavřít. Ale ne všechny mají dnes 

nárok na nějakou podporu. Třeba neměly zaměstnance na pře-
kážkách, ale přišly o svůj odbyt,“ poznamenal Dlouhý.

Podle odhadů Hospodářské komory můžou podnikatelé podat 
desítky až stovky tisíc žalob. Kdyby vláda dala na stůl férovou na-
bídku k jednání s podnikateli – např. dohodu, že pokud jim bude 
uhrazena alespoň půlka nákladů prokazatelně vzniklých během 
krize, dojde k mimosoudnímu vyrovnání, a nebudou mít další 
nároky, každý podnikatel by si pak dal na misku vah, zda vůbec 
chce podstoupit vleklý a co do výsledku nejistý soudní spor, ane-
bo raději se spokojí s půlkou náhrady škody.

Po náhradě škod volají hlavně nejpostiženější odvětví – restau-
rační služby a cestovní ruch (65 %, resp. 63 % firem upřednostňu-
je tuto formu podpory).

Z analýzy Hospodářské komory dále vyplynulo, že firmy s více 
než 250 zaměstnanci volají především po prodloužení programu 
Antivirus. Tuto formu podpory potřebuje polovina respondentů 
mezi velkými firmami. Velké firmy také intenzivněji upřednost-
ňují rozšíření programu Antivirus o další režimy, např. pro firmy, 
které musí udržovat trvalý provoz, i když je pro ně ztrátový. Další 
režim programu Antivirus by mohl pomoct třetině firem ze zpra-
covatelského průmyslu. Pokračování nějaké formy programu 
Antivirus by uvítaly i tři pětiny všech firem z cestovního ruchu.

Šetření Hospodářské komory mezi podniky také ukázalo, že pě-
tina podniků by uvítala především snížení administrativní zátěže, 
častěji se přitom jedná o právnické osoby a subjekty působící 
v oboru stavebnictví. Výhodné úvěry preferuje před ostatními 
formami pomoci jen 16 % firem, a to především ve stavebnictví 
a v cestovním ruchu.  Pomoc v podobě grantů preferuje zce-
la okrajový počet podnikatelů. Do šetření se zapojilo 796 členů 
Hospodářské komory všech velikostí a působících ve všech 
hlavních odvětvích a regionech ČR.

Tvůjvinař.cz – projekt 
na podporu českých 
a moravských vinařů

V
 nelehké době zapříčiněné situací kolem 
celosvětové pandemie vznikla prvotní 
myšlenka pomoci také českým a morav-

ským vinařům. A jak jinak než tím, že budeme pít 
jejich víno! 

Ambiciózní projekt chce být více než běžným 
e-shopem. Tvůjvinař.cz nekonkuruje velkým 
prodejcům kvantitou, ale spíše objevováním 
a unikátním výběrem nabízených produktů. Plat-
forma totiž umožňuje malým i velkým vinařům 
prodávat 6 vybraných, většinou jejich nejoblí-
benějších vín, jejichž příběh, kvalitu i dostupnou 
cenu oceníte nejen při speciálních příležitostech. 

Tvůjvinař.cz představuje ideální příležitost nabíd-
nout produkty nejen vinařům, kteří nemají svůj 
vlastní e-shop, ale i těm, kteří již online prodeje 
využívají. Svá vína totiž mohou přidat do balíčků 
a degustačních setů s jinými vinařstvími, což 
na jejich e-shopech pochopitelně nelze. Milov-
níci vína tak jistě ocení neuvěřitelnou paletu 
chutí a vůní moravských a českých vín, která si 
mohou objednat z pohodlí domova. Objednávky 
jsou za daných obchodních podmínek v Praze 
a Brně rozváženy zdarma, do ostatních lokalit 
za ceny distribučních služeb. 

Jak by měla vypadat 
efektivní  pomoc 
podnikatelům?

Zatímco firmy s více než 250 zaměstnanci budou potřebovat hlavně prodloužit a rozšířit program Antivirus, 
problémy malých a středních podniků by výrazně zmírnilo, pokud by jim vláda dočasně zrušila placení povin-
ných plateb pojistného podobně jako u OSVČ, placení daní a kompenzovala jim prokazatelně vzniklé škody. 
Vyplývá to z nové analýzy Hospodářské komory na základě šetření mezi 800 podniky všech velikostí a oborů.
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THINK GREEN
Do highball sklenice naplněné ledem nalijeme:
4 cl BARTIDA Zelená,
2 cl Mixer Green Apple, Gasco Stevia, 
vymáčkneme osminku limetky, 
ozdobíme osminkou zeleného jablka

N A  S K V Ě LÝ

D R I N K
TIP

W W W. B A R T I D A . C Z

2001015 Bartida inzercia Svet horeca_258x345 Think Green.indd   1 12/03/2020   23:21

https://www.bartidaoriginal.cz/
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Kopečková je rozmanitější, 
točená má rychlou přímou výrobu
„Již po uvedení na trh se stala zmrzlina La Panna nejrychleji ros-
toucí kopečkovou zmrzlinou na českém trhu. V tomto roce se řada 
kopečkových zmrzlin La Panna rozšířila kvůli rostoucí poptávce 
po odlehčených sorbetových zmrzlinách o 4 sorbetové příchutě 
české výroby: Zralé Mango, Malina, Jahoda a Citrón. Velkou vý-

hodou těchto zmrzlin je konsistentní chuť a struktura, kterou je 
firma Bidfood schopná na rozdíl od menších výrobců, garanto-
vat díky precizním technologickým postupům a moderním tech-
nologiím v naší výrobě,“ představuje produkty Prokop Volf ve-
doucí divize PRIMA společnosti Bidfood Czech Republic s.r.o. 
Rodinná firma ŇAM ŇAM z Velké Dobré funguje již 25 let a re-
stauracím, kavárnám i cukrárnám dodává kopečkovou zmrzlinu 
vlastní značky Bombato. Ta v roce 2019 získala titul Gelato Festi-
val Winner na soutěži o nejlepší řemeslnou zmrzlinu. Šéf-zmrz-
linářka Martina Březinová tak postupuje do velkého evropského 
finále zmrzlinářů, které se bude konat na jaře roku 2021. Společ-

nost ale dodává i zmrzlinu točenou, kterou vaří podle vlastních 
receptur, chladí a potom jí dopřává čas na dozrání. Od obojího 
nabízí desítky druhů – od oblíbené klasiky přes populární tren-
dy až po speciální limitované druhy. „Vyrábíme originální druhy 
jako Královský nugát, Toskánské tiramisu, Letní hruška nebo 
Lesní ovoce, ale také oblíbenou klasiku – Belgickou čokoládu, 
Bombato jahodu nebo Voňavou vanilku,“ vyjmenovává majitel 
Radek Březina. „Sezónně připravujeme třeba Levanduli z Pro-
vence nebo Štíhlou okurku,“ dodává. Každý rok rovněž uvádě-
jí několik novinek. Letos je to Belgická čokoláda a  Kokosový 
sorbet. Téměř všechny zmrzliny ŇAM ŇAM jsou bezlepkové. 

Kopečková zmrzlina má podle Radka Březiny řadu výhod. Před-
ně je to pestrost druhů, kdy může spotřebitel do jedné porce na-

KVALITNÍ ZMRZLINU 
NEDĚLAJÍ JEN SUROVINY

TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ FOTO: SAMPHOTO

„Na začátku každé výborné zmrzliny je dlouholetá 
zkušenost zmrzlináře, kvalita surovin a perfektní 

vyváženost receptur,“ říká Radek Březina.

https://www.adriagold.cz/
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>>
„Zmrzlina musí být 
hlavně autentická, 
pokud se jmenuje 
třeba Jahodo-
vá, tak by měla 
obsahovat správný 
podíl jahod,“ říká 
Marie Trtková.

ai158384425943_20068_inzerce_Svet_HoReCa_258x174mm_PRINT.pdf   1   10.03.20   13:44

kombinovat více chutí. Z  pohledu odběratele je potom 
předností skutečnost, že ji lze servírovat nejen do  kor-
noutů či kelímků, ale také do pohárů, dezertů anebo ino-
vativně i do předkrmů či hlavních chodů v restauracích. 
„Mezi našimi odběrateli jsou restaurace, které Bomba-
to zařazují do menu po celý rok – ve vhodné úpravě dle 
ročního období,“ informuje. Jinak samozřejmě platí, „že 
oba druhy potřebují dobrou péči, včetně kvalitní mrazi-
cí vitríny či zmrzlinového stroje, aby zůstala zachována 
správná konzistence zmrzliny.“ Pro prodejce může hrát 
roli také fakt, že pro prodej točené zmrzliny potřebuje 
obvykle menší prostor, ale zase větší nároky na hygienu. 

„Výhodou kopečkové zmrzliny je bezesporu rozma-
nitost, kdy můžete mít v  nabídce více druhů zmrzliny 
najednou a  také možnost do  zmrzliny přidávat kusy 
ovoce či jiných surovin, které do točené zmrzliny vložit 
nelze, jelikož neprojdou nášlehovými čerpadly, jimiž 
jsou vybaveny všechny lepší zmrzlinové stroje na  to-
čenou zmrzlinu,“ potvrzuje Václav Mocek, jednatel 
společnosti Ledová říše s.r.o., která se ale specializu-
je na  zmrzlinu točenou, a  tu vyrábí již od  roku 2008. 
„Důvodem je v  první řadě specifický český trh, kdy 
právě v  České republice je nejoblíbenější zmrzlinou ta 
točená,“ vysvětluje. Výhodou točené zmrzliny je potom 
podle něj rychlá přímá výroba, která nepodléhá tolika 
požadavkům a lze ji tedy připravit i v menších stáncích. 

„Našim zákazníkům doporučujeme spíše kopečkovou 
než točenou od  Mrože, a  to především kvůli složité 
údržbě drahého stroje na  točenou a  velmi krátké, 24 
hodinové expiraci směsy. U kopečkové je doba pro spo-
třebování pak 14 dní od otevření vany. I proto 
pozorujeme, že poptávka po  kopeč-
kové zmrzlině, v  České republice 
stabilně roste. Naše zákazníky 
vybavujeme moderními 
výdejníky a  naši zmrz-
linoví specialisté jsou 
vždy připraveni na-
vrhnout doplňkový 
sortiment a  výdejní 
místo dovybavit 
nábytkem, sluneč-
níky a  markýza-
mi, které pak ladí 
s konkrétním kon-
ceptem, který si zá-
kazník zvolí,“ infor-
muje Prokop Volf.

„Naše zmrzlinové 
směsi obsahují největší 
podíl ovocných složek a je-
jich výsledná chuť je dotažena 
k  dokonalosti, kdy jsou chuťově 
srovnatelné s kopečkovou zmrzlinou,“ 
dodává. Rozhodně tedy nelze říct, že točená 
zmrzlina Ledové říše by nebyla variabilní – v repertoá-
ru má plných 55 druhů, i přesto vždy najde prostor pro 
zařazení novinek, které uvádí každý rok. „V  minulých 
letech měla obrovský ohlas černá zmrzlina, tu jsme dě-
lali v  příchuti černá sušenka, černá višeň a  černý bez. 
Dále je obrovským hitem slaný karamel a dračí ovoce, 
které si zamiloval téměř každý,“ informuje Mocek. Pro 
letošní rok společnost připravila vanilkovou zmrzlinu 
z  vanilkového lusku a  maracuju. Ledová říše také za-
stupuje společnost Almeco s.r.o. na jihu Čech, která je, 
slovy Václava Mocka, „jednou z  největších a  nejdyna-
mičtějších cukrářských společností v České republice.“

Složení, receptura a přístup: 
„svatá“ trojice úspěchu
„Stejně jako v  jiných oblastech gastronomie je pro 
dlouhodobý úspěch důležitá konzistentnost prodáva-

ných zmrzlinových směsí, či impulsních zmrzlin. 
Čeští koncoví zákazníci jsou stále spíše 

konzervativní, a  když si na  konkrét-
ní příchuť zvyknou, rádi se k  ní 

vracejí. Naopak velmi rychle 
si často všimnou, pokud se 

něco ve  směsi změní. Prá-
vě proto nakupujeme 

celé sklizně vybraných 
odrůd jahod, malin, 
třešní a  vanilky, aby-
chom docílili pro naše 
zákazníky co nejstá-
lejší chuťový profil 
v  našich zmrzlinách 
Prima a  La Panna. 

Receptury poté díky 
vlastní výrobě v  Opavě 

přizpůsobujeme právě 
na  české chuťové prefe-

rence. Třeba naší vlajko-
vou loď, jahodovo-smetano-

vé Mrože, za  hranicemi ČR jen 
velmi těžko prodáme. Je to specifi-

kum českého trhu. Stále se tedy učíme 
a  snažíme se přinášet novinky přesně napasované 

na  lokální chuťové preference, při využití kvalitních 
surovin. Třeba v  letošním roce kopečkové Prima vany 
Jogurtová a  Černý Rybíz,“ informuje Prokop Volf. 

Do  kvalitní zmrzliny patří kvalitní suroviny. „Ideál-
ní jsou samozřejmě sezónní suroviny, ale sezóna není 
nekonečná a  například jahody jsou dobré a  čerstvé 
jen malou část roku,“ říká Radek Březina. Smetano-
vé druhy ŇAM ŇAM vyrábí z  poctivé čerstvé smeta-
ny a  plnotučného mléka, ořechů, výběrové čokolády 
a  dalších surovin. Ovocné obsahují tolik ovoce, kolik 
se do nich jen vejde. Často ale panuje mylná představa 

„Co však prodejci zmrzliny ocení zajisté nejvíce je 
služba pravidelného zavážení zmrzlin a to i 2krát 

či dokonce 3krát denně 6 dní v týdnu.  Možnost 
vybrat si zmrzliny dle kvality a ceny je taktéž pro 
spoustu odběratelů zajímavá, proto v naší široké 

nabídce najdete kvalitní zmrzliny PRIMA v rozma-
nitých příchutích a pro nejnáročnější zákazníky 

sortiment zmrzlin La Panna s italskou recepturou 
měřící se s nejlepšími řemeslnými zmrzlinami 

na trhu,“ upřesňuje Prokop Volf.

https://tatra-zmrzka.cz/
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Většina zahra-
ničních sousedů 
upřednostňuje 
spíše zmrzlinu ko-
pečkovou, zatímco 
u nás stále hraje 
prim právě točená 
zmrzlina, což je 
patrné i při letních 
vyjížďkách kra-
jem,“ říká Karnet.

o podílu ovoce – někteří lidé si myslí, že pravá zmrzlina 
má 100% podíl ovoce. To ale vždy není možné. „Kdy-
by například v citronové bylo sto procent ovoce, vůbec 
by se nedala jíst,“ vysvětluje Březina. Kvalitní zmrz-
lina má mít naopak přesně vyvážený poměr surovin, 
aby její chuť byla lahodná, výrazná a přitom příjemná. 

Takovou je za  ADRIA GOLD rozhodně produkt Extra 
Fruit, který je podle magistry Trtkové doslova uniká-
tem. „Jedná se o bezkonkurenční směs z pravého ovoce, 
která má využití při výrobě kopečkové i točené zmrzliny 
a  osvěžující ovocné dřeně,“ vysvětluje. Velké oblibě se 
těší třeba kombinace manga a  černého rybízu. Novin-
kou pro sezónu 2020 v  točené zmrzlině je potom i Va-
nilka RETRO. „Byla vytvořena podle unikátní staré 
rodinné receptury, kterou jsme ještě více zdokonalili 

a vytvořili pochoutku, která zákazníky vrátí do dětských 
let,“ říká Trtková. Pro následující sezónu v  ADRIA 
GOLD připravili celkem 17 nových druhů. „Výběr jsme 
doplnili o RAW zmrzliny, veganské produkty i o zmrz-
liny netradičních příchutí, jako je například zmrzlina 
Nudle s mákem nebo Matcha Tea,“ představuje Trtková. 

Na  druhém místě je potom technologie, tedy je zá-
sadní, na  jakém výrobníku se zmrzlina dělá. „U  toče-
né zmrzliny jsou velice zrádné málo výkonné čínské 
stroje,“ varuje Trtková. A konečně se jedná také o pří-
stup prodejce ke  zmrzlině: jak se stará o  čistotu vitrí-
ny, o  kontrolu teploty ve  vitríně a  čerstvost zmrzliny. 
„U  točené zmrzliny je důležitá čistota stroje, pravidel-
ná sanitace a  správné míchání směsí podle doporuče-
ní výrobce,“ dodává. Sečteno podtrženo, ale podle ní 
pravá zmrzlina „musí být hlavně autentická, pokud se 
jmenuje třeba Jahodová, tak by měla obsahovat správ-
ný podíl jahod. Pak je to o  vyladění celkové receptu-
ry, protože zmrzlina musí být v  první řadě chutná.“

„Do kvalitní zmrzliny patří určitě kvalitní suroviny, tře-
ba do naší vanilky dáváme nejen mléko, ale i smetanu,“ 
přitakává Václav Mocek. Pro letošní rok nabízí Ledo-
vá říše dokonce variantu vanilkové zmrzliny vyrobené 
přímo z  vanilkových lusků, což je u  točené zmrzliny 
poprvé v historii. I podle Václava Mocka rovněž na dob-
rou zmrzlinu nestačí jen kvalitní směsi, nezbytné jsou 

i kvalitní stroje. „Pokud budete mít super směsi, které 
jsou kvalitní na použité suroviny, ale dáte je do nekva-
litního nebo čínského stroje, nikdy nevyrobí dobrou 
zmrzlinu,“ vysvětluje. Stejné je to i  naopak. „Pokud 
máte kvalitní stroj s  nášlehovými čerpadly, ale budete 
šetřit na směsích, které lákají na nízkou cenu, jíž dosáh-
nou většinou náhradou kvalitních surovin za náhražky, 
tak nebude zmrzlina opět dobrá.“ Nejlepším řešením 
je tedy jak kvalitní směs, tak i  kvalitní stroj. „Naše 
společnost v  tomto směru úzce spolupracuje se spo-
lečností CESK, a.s., kdy všem našim zákazníkům do-
poručujeme jejich značkové stroje Frigomat,“ dodává.

INZERCE

Radek a  Martina Březinovi
 ŇAM ŇAM

Václav Mocek, jednatel společnosti 
Ledová říše s.r.o.

Bc. Slavka Patricia Karnet, jednatelka 
společnosti POLARFOX s.r.o.

„Pokud budete mít super směsi, které jsou kvalitní 
na použité suroviny, ale dáte je do nekvalitního 

nebo čínského stroje, nikdy nevyrobí dobrou 
zmrzlinu,“ vysvětluje Václav Mocek 

ze společnosti Ledová říše s.r.o. .

Podle Mgr. Marie Trtkové, obchodně marketingové 
asistentky ADRIA GOLD s.r.o., je ve věci kvality 

klíčové předně složení a receptura, protože 
zmrzlina by měla být především chutná: „Pokud 

se jedná o ovocnou příchuť, zmrzlina by měla 
obsahovat skutečné ovoce, aby se mohla označit 

za poctivou.“ 

https://www.moraviapropag.cz/
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Nejrychleji rostoucí 
řemeslná kopečková 

zmrzlina na českém tr hu

Oblíbené i exclusivní chutě 
dle italských receptur

Vynikající lehké sorbety 
z pravého ovoce

Náš prodejní tým vybaví vaši 
provozovnu mrazícími technologiemi 
La Panna, a doporučí podle vašeho 

konceptu vhodné La Panna POS 
materiály.

https://lapanna.cz/cs/
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Podle Ivana Suška, obchodního zástupce společnosti 
CESK, a.s., lze obecně říci, že stroje od předních světo-
vých značek jsou docela spolehlivé. Problém je v tom, že 
vzhledem k množství pohyblivých dílů obsahují mnoho 
těsnění, které je nutné kontrolovat a v případě potřeby 
měnit. Hlavním rozdílem je pak to, jak se který dodava-
tel o zákazníky postará. „Naše firma má na zmrzlinářské 
sekci 5 techniků, kteří jezdí po celé republice a případné 
problémy řeší nejpozději do dvou dnů,“ vysvětluje. Řada 
závad se dá vyřešit i  telefonickou konzultací s  techni-
kem. „Ten musí stroje znát jako londýnský taxikář mís-
topis,“ přirovnává. To je zase možné jen díky tomu, že 
má za sebou roky servisování těchto strojů.

Více než 50 let italských zkušeností
Společnost CESK, a.s. dováží, prodává a servisuje pře-
devším stroje italského výrobce Frigomat. Do jeho port-
folia patří všechny typy zmrzlinových strojů: na točenou 
i  kopečkovou zmrzlinu a  kombinované výrobníky GX. 
„Spolupracujeme však i s dalšími značkami a  jsme tak 
schopni vybavit kompletní provoz od projektu přes stro-
je až po drobný inventář,“ informuje Suško. Firma Fri-
gomat má za sebou více než 50letou historii. S tím jsou 
samozřejmě spojeny roky zkušeností s  výrobou strojů 
na  tu nejjemnější zmrzlinu. Společnost ale rozhodně 
nečerpá pouze z  historie, ale zabývá se také vývojem 
nových konceptů. „Tím je například kombinovaný stroj 
GX, který byl prvním svého druhu na trhu,“ říká Suško. 
Tento rok Frigomat představil stroj na kopečkovou zmr-
zlinu s  patentovaným samočistícím systémem, který 
obsluze umožní úplně se vyhnout čištění výrobní části 
stroje. 

Pravá točená je českým fenoménem
Na českém trhu lze v současné době zakoupit zmrzlino-
vé stroje jak pro lehkou (soft) točenou zmrzlinu, tak pro 
kopečkovou (hard). Točená zmrzlina je v podle Bc. Slav-
ky Patricie Karnet, jednatelky společnosti POLARFOX 
s.r.o., v Čechách jakýmsi fenoménem. „Zejména gene-
race osmdesátek nedá na  tento český klenot dopustit 
a s radostí vzpomíná na frontu u okének hospod, která se 
jednou za čas, zejména v období před prázdninami, ote-
vřela a prodavačky z nich vydávaly směs vanilkové a pis-
táciové zmrzliny,“ vysvětluje. A proč fenomén? „Většina 
zahraničních sousedů upřednostňuje spíše zmrzlinu ko-
pečkovou, zatímco u nás stále hraje prim právě točená 
zmrzlina, což je patrné i při letních vyjížďkách krajem,“ 
říká Karnet. Aby v POLARFOXU tento český fenomén 
podpořili, zaměřují se právě na tzv. softové zmrzlinové 

stroje. Zmiňované stroje jsou převážně mobilní, tedy 
na  kolečkách, standardně vybavené nočním režimem, 
počítadlem porcí, pre-cooling systémem a  senzorem 
kontroly hladiny. Většinou se jedná o  stroje s  duálním 
systémem, vybavené 2 motory, s  možností nastave-
ní tuhosti zmrzliny pro každý okruh zvlášť, případně 
s i agitátory - míchadly, promíchávajícími směs na dně 
vaniček. V nabídce jsou i stroje gravitační, s nášlehem, 
navíc vybavené systémem air pump nebo zubovými čer-
padly.

Zmrzlina s příchutí nostalgie
Zaměření POLARFOXU podle jednatelky Karnet sou-
visí s  nostalgií i  chutí podporovat to, o  čem vědí, že je 
skutečně dobré, funguje a  vyvíjí se. „Zatímco dříve se 
složením zmrzliny nikdo příliš nezabýval a v oblibě byly 
zejména stroje s nášlehem, aktuálně se tento trend do-
stal úplně do  pozadí a  ve  velkém přibývá provozoven 
zaměřujících se na  zdravější verzi zmrzlin,“ popisuje 
posun v oboru a dodává, že k tomuto se ve velkém využí-
vají zejména gravitační zmrzlinové stroje. POLARFOX 
nabízí zmrzlinové stroje v  několika cenových kategori-
ích, které klientům umožňují postupně růst. Zmrzlinová 
řada A a B je zaměřena nejen na začínající provozy, ale 
i na ty, které pro své podnikání potřebují, slovy jednatel-
ky Karnet, „hodně muziky za rozumnou cenu“. „Vhodně 
zvolenou strategii této nabídky výběru nám již zpětnou 
vazbou potvrdilo mnoho zákazníků,“ uvádí. Mnoho 
z nich začínalo startovní verzí zmrzlinového stroje PO-
LARFOX A28, který je dostupný za  skutečně příjem-
nou cenu, a  časem se propracovali k  provozům, které 
již využívají převážně zmrzlinové řady E, která je zá-
roveň i vlajkovou lodí společnosti POLARFOX. „Řada 
E zastupuje nejlepší prvky, které pro zmrzlinové stroje 
můžeme nabídnout. Stroje jsou spolehlivé a  ověřené 
provozem,“ popisuje Karnet. Ceny strojů POLARFOX 
se pohybují mezi 70 – 250  000,- bez DPH, v  závislos-
ti na  funkcích a  vylepšeních, které klient může zvolit. 
S  provozem a  údržbou strojů POLARFOX se zájemci 
mohou seznámit na školeních a ochutnávkách zmrzlin, 
které společnost pořádá.

Stroje s nočním režimem šetří čas i práci
„Co se týče vývoje technologií, velmi dobře si vybavuje-
me, že v období, kdy jsme vstupovali na trh, nebylo za-
běhlým standardem provozovat stroj s nočním režimem, 
který umožňuje uchovat směs ve stroji přes noc,“ vzpo-
míná Karnet. Provozovatele tak ráno čekalo náročné vy-
mývání a s ním spojené ztráty, neboť směs nikdy nelze ze 
stroje dostat zcela. POLARFOX od prvopočátku zavedla 
tuto funkci u všech strojů jako běžný standard. „Časem 
nás potěšilo, že k námi zaběhnutému standardu se při-
dali i další. Nedomníváme se, že jsme v tomto průkopní-
ci, v každém případě však víme, že pro mnohé zákazníky 
bylo naše základní vybavení příjemným překvapením,“ 
popisuje.

Dobrou zmrzlinu nedělá jen stroj
V případě výběru značky toho či onoho stroje se, podob-
ně jako při výběru čehokoliv jiného, podle Bc. Slavky Pa-
tricie Karnet, jednatelky POLARFOX s.r.o., nelze řídit 
pouze cenou. I zde totiž platí, že co je nejdražší nemusí 
být nejlepší, a to nejlevnější není zase nutně nejhorší. 
„Velký podíl na přípravě chutné a lahodné zmrzliny má 
nejen zmrzlinový stroj, ale rovněž i samotná směs, kte-

rou pro přípravu použijete,“ vysvětluje Karnet. Mělo 
by se jednat o  zmrzlinovou směs z  kvalitních surovin. 
Dalším důležitým prvkem je volba správného technolo-
gického postupu při přípravě samotné zmrzliny: použít 
tyčový mixér pro důkladné promíchání, dále počkat, než 
se ve směsi rozpustí cukry, které by jinak vytvořily nežá-
doucí hrudky.

Zmrzlinové stroje: 
Letošním trendem bude 
digitalizace

Trendem je digitalizace a samočištění

Jak informuje Ivan Suško, obchodní zástupce 
společnosti CESK, a.s., trendem posledních let je 
postupná digitalizace strojů. K ní se přidává funkce 
samočištění.
U Frigomatu digitalizace začala systémem vzdá-
lené správy. Letošní novinkou je stroj na točenou 
zmrzlinu s dotykovým displejem a samočisticí 
stroj s dotykovým displejem. „Vzhledem k tren-
dům v technologiích se postupně všechny stroje 
budou připojovat na technologii IOT4.0.,“ informu-
je Suško. 

Technologie vládnou světu a výjimkou není ani gastronomie. S přicházejícím jarem 
aktuálně souvisí i výroba zmrzliny, na jejíž chutnosti se z velké části podílí kvalitní 
stroje. Jak velkou roli ve výrobním procesu hraje digitalizace? 

TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ

>>
Společnost 
CESK, a.s. dováží, 
prodává a servi-
suje především 
stroje italského 
výrobce Frigomat. 
Do jeho portfolia 
patří všechny typy 
zmrzlinových 
strojů: na točenou 
i kopečkovou zmr-
zlinu a kombinova-
né výrobníky GX. 

Ivan Suško, obchodního zástupce 
společnosti CESK, a.s.

Bc. Slavka Patricia Karnet, jednatelka 
společnosti POLARFOX s.r.o.

 „Technik musí znát stroje jako londýnský taxikář 
místopis,“ přirovnává Ivan Suško, obchodní 

zástupce společnosti CESK, a.s.

„Naše zaměření souvisí s nostalgií a chutí 
podporovat to, o čem víme, že je skutečně dobré, 

funguje to a vyvíjí se,“ říká Bc. Slavka Patricia 
Karnet, jednatelka POLARFOX s.r.o.

Dobrou zmrzlinu nedělá jen stroj

V případě výběru značky toho či onoho stroje se, 
podobně jako při výběru čehokoliv jiného, podle 
Bc. Slavky Patricie Karnet, jednatelky POLARFOX 
s.r.o., nelze řídit pouze cenou. I zde totiž platí, že co 
je nejdražší nemusí být nejlepší, a to nejlevnější 
není zase nutně nejhorší. 

„Velký podíl na přípravě chutné a lahodné zmrzli-
ny má nejen zmrzlinový stroj, ale rovněž i samot-
ná směs, kterou pro přípravu použijete,“ vysvětluje 
Karnet. Mělo by se jednat o zmrzlinovou směs 
z kvalitních surovin. Dalším důležitým prvkem je 
volba správného technologického postupu při 
přípravě samotné zmrzliny: použít tyčový mixér 
pro důkladné promíchání, dále počkat, než se 
ve směsi rozpustí cukry, které by jinak vytvořily 
nežádoucí hrudky.
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N
a jednu stranu přibývá lidí, kteří si jako domácí fitness 
snídani oblíbili vločky, na  druhou stranu zůstává bě-
hem ubytování zrní s lupínky a jogurty poněkud opodál 
většinového apetitu. Ať už hoteliér nabízí snídani for-

mou bufetu či à la carte, měl by zvážit seznam top jídel a nápojů, 
který jsme sestavili na základě praktických zkušeností expertů 
z dodavatelských firem. Nejvíce se totiž prodává čerstvé pečivo, 
uzeniny, sýry a vejce. K pití zase volí hosté nejčastěji kávu, čaj 
a přírodní džusy. Kvalita přitom jednoznačně hraje prim. Sní-
daně je prostě základ a dokáže hosty příjemně naladit anebo je 
odradí od další návštěvy. Škudlení na kávě a na salámu tolerují 
lidé čím dál méně.

Jaké pečivo u hostů kraluje
Podle marketéra z firmy Bidfood Jana Kratiny mají hosté nej-
větší zájem o toustové chleby, bulky a slané i sladké minipeči-
vo, přičemž za nejdůležitější považují jeho čerstvost. „Proto se 
většina našich zmrazených polotovarů těsně před snídaní dopé-
ká, aby pečivo pěkně křupalo, chutnalo i vonělo,“ vysvětlil. Své 
místo na snídaňové tabuli si drží i dezerty. „Nejvíce dodáváme 
koláče, muffiny a také několik druhů mléčných dezertů,“ vyjme-
noval oblíbené ranní hříchy. 

Masité bestsellery na ranním startu
Jak uvedl Martin Dražkovič z Řeznictví H+H, rozhoduje dnes 
u masných výrobků vysoký obsah masa, nízký obsah soli a po-
měr obsahu masa s  tukem. Na  snídaních tak dominují jejich 
Mini párečky, Čertovky a  hlavně Dětské párečky Niki, které 
dokonce vznikly ze spolupráce řeznictví s  hoteliéry a  majiteli 
restaurací. Ve velkém se objednává také vepřová šunka nejvyš-
ší jakosti a stále více je k snídani poptávána i vepřová tlačenka. 
„Do hotelů samozřejmě dodáváme i různé druhy špeků a slanin 
a v neposlední řadě též klobásy k ohřevu i na gril,“ vystihl ma-
sorádské preference Martin Dražkovič. Podobnou zkušenost 
zmínil i Bidfood, který rovněž uspokojuje poptávku po špičko-
vých uzeninách s  vysokým podílem masa, párcích a  slanině. 
„Na snídaňové stoly už pronikají i kvalitní salámy ze zahraničí, 
třeba z Itálie a Španělska,“ upřesnil Jan Kratina z marketingu 
společnosti.

Lidé řeší složení a původ masných výrobků
Hosté se stále častěji zajímají o kvalitu svého jídla a kromě toho 
si rádi pochutnávají na tuzemských produktech. Řada ubytova-
cích zařízení a restaurací jim vychází vstříc a stejně tak následu-
jí tento trend i dodavatelské firmy. V Řeznictví H+H například 
zpracovávají hovězí maso pouze z  českých chovů. „Ve  výrobě 
nepoužíváme žádné náhražky jako mouku, sóju nebo strojově 
oddělené maso čili separát. Proto je 99 procent našich výrob-
ků bezlepkových. To znamená, že si je mohou bez obav dopřát 
i hosté trpící celiakií,“ ubezpečil Martin Dražkovič z obchodní-
ho oddělení Řeznictví H+H. Pryč jsou časy, kdy se lidé spokojili 
s moukovatým salámem. Dnes maso buď nejí anebo ho vyžadují 
v čisté podobě.  

Když uzeniny, tak čerstvé
Oxidací nazelenalý kabanos přijde vhod maximálně během 
trampování. Když ho ale naservírujete hostům k snídani, kole-
dujete si o  skandál. Aby mohl hotel nabízet absolutně čerstvé 
uzeniny, je pro něj klíčová možnost objednávky ze dne na den. 
„Bidfood za tímto účelem rozváží šestkrát týdně,“ ujistil marke-
tér společnosti. Také Řeznictví H+H zásobuje ubytovací zaříze-
ní vícekrát týdně a některé zákazníky dokonce denně.

Uzenářské výrobky za tepla či za studena?
Šunka k snídani je lepší studená, zatímco párek nebo klobása 
více chutnají ohřáté. Se slaninou se vyplatí si trochu pohrát. 
Přestože nepatří k fitness pokrmům, tak se opečená do křupava 
těší mezi hotelovými hosty velké oblibě. „Proto máme v nabídce 
již předpečenou slaninu, kterou následně stačí umístit třeba pod 
tepelný most,“ potvrdil snídaňový hit Jan Kratina z Bidfoodu. 

Snídaňové stálice – mléko, marmeláda a med
U ranního stolu bychom určitě neměli zapomínat na staré dob-
ré mléko, které se lije do kávy, do čaje nebo do vloček. Hodně 
lidí si ho dopřává i samotné na zapití sladké snídaně. Další su-
rovinu, bez které se strávnici zaručeně neobejdou, představuje 
pravé máslo. Stejně tak byste měli hostům předložit i  poctivý 
džem nebo marmeládu. „Vynikající jsou džemy vyráběné pro 
naši značku Coronet. Pečlivě si hlídáme jejich kvalitu. Hosta ne-
urazíte ani jednoporcovými džemy Helios nebo Darbo,“ dopo-
ručil odborník z Bidfoodu. Jak dále uvedl, zažívá svůj snídaňový 
comeback i med, který je nejen voňavý a sladký, ale také velice 
zdravý. Současní hosté už dokážou ocenit kvalitu od  českých 
včelařů.

Jak si ohlídat kvalitu ranní kávy
Někteří hoteliéři stále šetří na nesprávných místech. „Neuvědo-
mují si, že káva je v řeči peněz korunovou záležitostí a mohou 
díky ní získat anebo také ztratit zákazníka, který jim za ubyto-

Šetřit na snídani 
se nevyplatí

Zdravému životnímu stylu navzdory vítězí v soutěži o nej snídani míchaná vajíčka s čerstvým peči-
vem, křupavá slanina a k tomu poctivá káva. A není divu. Doma lidem na vejce nezbývá čas už ani 
o víkendu a tak chtějí být alespoň na dovolené rozmazlováni.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ   FOTO: SAMPHOTO
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vání platí tisíce,“ upozornil obchodní ředitel Foodexu Petr Čá-
slava. Málokterý host si totiž pod snídaňovou kávou přestavuje 
vodu z  ponožek a  stejně tak nečeká ani espreso do  náprstku. 
Z  těchto důvodu se velkým ubytovatelům a  restauracím jed-
noznačně vyplatí investice do kvalitní zrnkové kávy a nezbytné 
technologie.

„V nabídce máme instantní i zrnkové kávy. K výhodám instantu 
patří jeho stálá chuť. Zrnková káva už vyžaduje větší péči. My ji 
však milujeme a proto učíme hotely, jak si její kvalitu ohlídat,“ 
vyjádřil se k horkému nápoji expert z Foodexu. Také Adam Lo-
patka z Dallmayru potvrdil, že jeho firma sleduje kvalitu a tak 
nižší řadu snídaňové kávy v  portfoliu vůbec nevede. „Výtečná 
káva se přece dá uvařit za pár korun. Dodáváme vynikající mle-
tou směs Dallmayr Prodomo pro přípravu překapávané kávy, 
která je mnohdy zbytečně opomíjena, přestože patří mezi nej-
oblíbenější nápoje na  světě. Představuje vhodnou alternativu 
ke kávovému fullautomatu.“ nabádá hoteliéry k zamyšlení.

Na vysokou kvalitu kávy sází i Bidfood. „Vedle ní je však důleži-
tý i pravidelný servis kávovaru,“ připomněl další častý přešlap 
firemní marketér. Stejnou zkušenost mají i v Dallmayru. Kromě 
špatné péče o  kávovar se za  pachutí nápoje může skrývat ješ-
tě nekvalitní voda nebo příliš hrubě namletá káva. „Pořídit si 
do podniku vhodný kávovar je opravdu klíčové. Při jeho výběru 
vždy sledujte několik kritérií. Rozhodující je počet denně uvaře-
ných káv, časový horizont, v jakém jsou vydávány a také skuteč-
nost, kolikrát denně jste schopni kávovar doplnit a  pročistit,“ 
doporučil odborník Adam Lopatka. „Pokud však nemáte správ-
ně ošetřenou vodu, tak bude výsledný nápoj chutnat i přes sebe-
lepší přístroj a kávu méně příjemně,“ zdůraznil ještě na závěr.

Pravý čaj hosté ocení
Těsně za  kávou se na  žebříčku snídaňové hitparády drží čaj. 
Přesto se i v tomto případě snaží někteří ubytovatelé nakoupit 
ten nejlevnější. Co tím však získají? Pod běžnými retailovými 
značkami, které jsou k mání i v normálních obchodech, se místo 
čajových listů skrývá čajový prach, což je ve skutečnosti smetí. 
Výrobci pak jeho tragickou chuť maskují chemickými příchutě-
mi, které však hostům náladu nezvednou.

Některé dodavatelské firmy už podobný druh poptávky vůbec 

neuspokojují. „Prodáváme jen speciální gastro a bio řady znač-
ky Teekane, které patří k těm kvalitnějším a tudíž i nákladněj-
ším čajům,“ oznámil Petr Čáslava z  Foodexu. Také Dallmayr 
má v portfoliu tři varianty čajů - sáčkové, pyramidové a sypané. 
„Ani v  jednom z  nich ale nenaleznete čajový prach. Všechny 
naše čaje jsou zpracované ortodoxní metodou,“ sdělil manažer 
firmy. Stejně tak dodává široké spektrum kvalitních čajů i Bid-
food. „V  nabídce rovněž máme praktické boxy s  mixem čajů, 
které jsou vhodné hlavně pro menší podniky,“ doplnil ještě Jan 
Kratina.

Ranní žízeň hasí lidé džusem
Pokud si mohou hosté vybrat, sáhnou na  začátku dne po  pří-
rodní šťávě, aby svému tělu dodali vitamíny, minerály a enzymy. 
To je totiž pravý důvod, proč džusy nebo mošty vlastně pijeme. 
Když ale spořivý hoteliér servíruje místo vitamínové bomby che-
mickou náhražku, tak si někteří hosté svůj další pobyt rozmyslí. 
Jak tedy uspokojit zákazníka a neprodělat přitom kalhoty?

„Ideální řešení představují ovocné a  zeleninové koncentráty 
s vysokým podílem přírodní složky, které ve správném poměru 
naředíme čistou vodou v  nápojových automatech,“ představil 
řešení Jan Kratina z Bidfoodu. Rovněž Foodex dodává koncen-
tráty bez chemie a bez cukru pod značkou Purena. „Zjednodu-
šeně řečeno se jedná o šťávu vymačkanou z ovoce, ze kterého 
se pak odstraní voda. Koncentrát je přijatelným kompromisem 
mezi cenou a  kvalitou výsledného džusu,“ uvedl ředitel firmy.  
Jak dále zmínil, půjčuje Foodex svým klientům i příslušné serví-
rovací pomůcky jako osvědčené skleněné džbány, větší dispen-
zory a samozřejmě i stroje pro automatický výdej.

Nápojové automaty s jednoduchým ovládáním
Velká ubytovací zařízení se u  snídaní neobejdou bez technic-
kého vybavení a vzhledem k nemalým investicím jednoznačně 
preferují stroje s  lidově řečeno blbuvzdorným ovládáním. Mezi 
nejprodávanější nápojové automaty od Foodexu patří dotykový 
kávovar Azkoyen Vitro, který umí černou kávu z čerstvě namle-
tých zrnek, výborné cappuccino či caffé latté. Člověk si v něm 
připraví také čokoládu, bezkofeinové kafe nebo horkou vodu 
na  čaj. „Nicméně i  přes uživatelskou jednoduchost automatu 
se nesmí podceňovat jeho údržba,“ zopakoval důležitost čistoty 
Petr Čáslava. V Dallmayru jdou zase nejvíce na odbyt nápojové 
automaty značky La Rhea, Miele, Nuova Simonelli nebo Fran-
ke. Při nákupu techniky stejně jako u snídaňových potravin stojí 
za to vsadit na kvalitu. Ubytovatel si tak ušetří spoustu starostí 
a výloh s opravami složitých výdejových strojů v důsledku jejich 
poškození personálem i samotnými hosty.

Pokud si mohou hosté vybrat, sáhnou na začátku dne 
po přírodní šťávě, aby svému tělu dodali vitamíny, 

minerály a enzymy. To je totiž pravý důvod, 
proč džusy nebo mošty vlastně pijeme. 

https://www.rational-online.com/cs_cz/home/
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Tipy na veganské snídaně

A
čkoliv každý měsíc přibývají na našem trhu další rost-
linné produkty, cestu do hotelů i restaurací si hledají 
těžko. Buďte připraveni na veganské hosty a nabídněte 
jim některou z nejnovějších chutných alternativ masa. 

Pokud pořádáte snídani formou bufetu a očekáváte veganské 
strávníky, jistě je nadchnete zařazením rostlinných klobás či 
dalších bezmasých uzenin. Skvěle chutná i na plátky nakrájený 
a opražený tempeh. Nezapomeňte na plnohodnotné rostlinné 
pomazánky, např. oblíbený hummus.

Pozor je třeba si dát i při výběru pečiva. Některé druhy mohou 
obsahovat syrovátku, vejce nebo dokonce vepřové sádlo. Ujistě-

te se u svého dodavatele, že odebírané pečivo neobsahuje zby-
tečné živočišné suroviny nebo zkontrolujte složení kupovaného 
pečiva.

Nahrazení mléčných produktů v nabízené snídani ještě nikdy 
nebylo tak snadné. Ovesnou kaši hravě připravíte za pomoci 
rostlinného mléka, jejichž nabídka se rok od roku rozšiřuje. Se 
sójovým nebo ovesným rozhodně nesáhnete vedle. Samozřej-
mostí je pak rostlinné mléko ke kávě. Vyzkoušet můžete také 
rostlinné jogurty, které budou nejlépe chutnat s čerstvým ovo-
cem a domácí granolou.

Součástí kontinentální snídaně jsou velmi často vejce. Pokud 
chcete své hosty opravdu oslnit, zařaďte některou z alternativ 
vajec - míchaná tofíčka nebo cizrnovou omeletu. V receptech 
využijete černou sůl, která díky obsahu síry přináší autentickou 
vaječnou chuť. Při vaření ji přidávejte až nakonec, neboť aroma 
rychle vyprchává. Skvělým dochucovadlem je též sušené lahůd-
kové droždí, které jídlům dodá lahodnou a plnou chuť.

Veganů, vegetariánů a lidí, kteří dobrovolně z nejrůznějších důvodů snižují svou spotřebu masa 
a dalších živočišných produktů přibývá. Dle průzkumu Ipsos z loňského roku plánuje až třetina 
obyvatel konzumovat méně živočišných produktů a více těch rostlinných a bezmasou stravu 
dokonce preferuje každý 10. mileniál. Nabídka rostlinných alternativ v hotelech však velmi 
pokulhává. Pojďte s námi vybudovat rostlinnější budoucnost a nabídněte svým zákazníkům 
alespoň jedno jídlo zcela bez živočišných surovin.

TEXT: EVA HEMMEROVÁ   FOTO: ČESKÁ VEGANSKÁ SPOLEČNOST

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.

Cizrnová omeleta
Suroviny:
½ hrnku cizrnové mouky
⅔ hrnku vody
2 lžíce lahůdkového droždí
½ lžičky soli (+ špetka černé soli pro vajíčkovou chuť)
½ hrnku zeleniny (např. žampiony, paprika, hrášek)
pepř, kurkuma
olej

Postup:
V míse připravíme těsto z cizrnové mouky, vody, soli, lahůd-
kového droždí, kurkumy a pepře. Zeleninu krátce orestuje-
me na pánvi s trochou oleje a poté přimícháme do těsta. 
Polovinu směsi dáme na pánev a opékáme z obou stran 
přibližně 4 minuty na mírném plameni. Podáváme s čers-
tvým zeleninovým salátem.
TIP: Omeletu můžete naplnit směsí žampionů a špenátu. 
Podávejte s čerstvou zeleninou.

Veganské lívance 
Suroviny:
1 hrnek hladké mouky
2 lžičky prášku do pečiva
1 lžička skořice
1 hrnek rostlinného mléka
1 lžíce třtinového cukru
2 jablka
1 lžíce agáve sirupu
2 lžíce ořechového másla
hrst vlašských ořechů
Postup:
V míse smícháme suché ingredience: pohankovou mouku, 
prášek do pečiva, skořici a cukr. Přidáme rostlinné mléko 
a vymícháme těsto. Lívance smažíme na sucho nejlépe 
na palačinkovači z obou stran asi 3 minuty. Jablka oloupeme 
a hodíme na rozpálenou pánev, podlijeme trochou vody, 
dusíme do změknutí, dosladíme agáve sirupem. Lívance 
podáváme s ořechovým máslem, posypané jablky a ořechy.

Míchaná tofíčka
Suroviny:
1 menší cibule, 1 balení tofu natural
2 lžíce lahůdkového droždí, 1 lžička černé soli
1⁄2 lžičky kurkumy
rostlinné mléko nebo smetana na zjemnění
sůl, pepř
olej
pažitka
Postup:
V míse rozmačkáme tofu a smícháme ho s kurkumou 
a lahůdkovým droždím. Poté na oleji osmažíme nadrobno 
nakrájenou cibuli, přidáme tofu a krátce prohřejeme. Na kon-
ci přidáme černou i obyčejnou sůl, pepř a pažitku. Tofíčka 
můžeme zjemnit rostlinným mlékem či smetanou nebo 
použít hedvábné tofu. Podáváme s čerstvým pečivem. 
Tip: K tomuto receptu se skvěle hodí tempehová “slanina”. 
Na pánvičce z obou stran opečeme na plátky nakrájený 
a osolený uzený tempeh.

Domácí granola
Ingredience:
¾ hrnku nasekaných ořechů (vlašské, lískové, 
mandle, pekanové...)
½ hrnku ovesných vloček
½ lžičky skořice
1 lžíce javorového či jiného sirupu
špetka soli
Postup:
Pro přípravu granoly smícháme v míse oříšky, 
ovesné vločky, skořici, sirup a sůl. Rovnoměrně roz-
prostřeme na plech vyložený pečícím papírem a pečeme 
asi 10 minut. Poté granolu opatrně promícháme a dáme péct na dalších 5 až 10 minut. 
Necháme vychladnout.

Jáhlová kaše
Ingredience:
200 g jáhel
600 ml rostlinného mléka
špetka soli
třtinový cukr nebo sirup dle chuti
k podávání: ovoce, ořechy, čokoládové kousky
Postup:
Jáhly propláchneme vodou a poté spaříme 
vroucí vodou a necháme 5 minut odstát, zcedí-
me a proces opakujeme ještě dvakrát. Poté jáhly 
přendáme do menšího hrnce, zalijeme rostlinným 
mlékem a necháme zcela rozvařit. Přidáme špetku soli 
a dosladíme dle chut. Lehce promixujeme tyčovým mixé-
rem. Dozdobíme čerstvým ovocem, ořechy nebo čokoládou.
TIP: Jáhlovou nebo jakoukoliv jinou kaši zvládnete udělat i z vody, ale rostlinné mléko či 
smetana dodá kaši krémovost. Velmi časově nenáročnou variantou je kaše z ovesných 
vloček, pokud jsou hosté zároveň celiaci, můžete vyzkoušet i vločky jáhlové.
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Provozovatelé restaurací v Česku nevytvářejí 
dostatečné finanční rezervy, aby se jim poda-
řilo bez finanční podpory státu či bankovních 
úvěrů překlenout několikaměsíční uzavření 
podniků kvůli koronaviru. Byla podle Vás státní 
podpora dostačující?

Gastronomie v  tomto roce prochází zatěžkávající 
zkouškou, jejímž výsledkem by mělo být přehodno-
cení principů podnikání. Státní podpora je spojena 
s jedním velkým otazníkem, protože na důsledky ko-
ronavirové pandemie jsme připraveni nebyli. Tento 
razantní zásah do podnikání nikdo nečekal. Všichni 
jsme dostali lekci, která nás donutila se zastavit a na-

stavit nové modely fungování. Je potřeba se zamyslet 
nad tvorbou rezerv. Já osobně jsme velmi šťastný, že 
pracuji v podniku se silným zázemím. V  Grandho-
telu Pupp jsme tak čas uzavření hotelu využili pro 
rekonstrukci vnitřních prostor. 

Mnoho majitelů se na věc adaptovalo a zavedli 
alespoň výdej přes okénko. Máte od nich zpět-
nou vazbu na kolik byl výdej úspěšný? 

Někteří provozovatelé díky službě take-away udrže-
li svůj podnik v běhu, jiní k výdeji přes okénko při-
stupovali nezištně. V zásadě šlo o to udržet kuchyň 
v  chodu. Velmi povedený koncept rozvážky jídel 

předvedli například Martin Jiskra ze Zájezdního 
hostince u  Jiskrů či kolegové z  Alcronu. Nicméně 
tento koncept určitě nebyl schopen nahradit výši tr-
žeb za běžného chodu restaurace.

Mluví se o době e-commerce. Je na to připrave-
ná naše gastronomie? 

Podle mě krásně funguje prodej dílčích potravin a je-
jich následná rozvážka do  domácností. Což v  době 
pandemii potvrdily rostoucí příjmy z e-shopů. Hlav-
ně retail měl žně. Nejsem si ovšem jistý, že by to bylo 
spásným řešením pro gastro podniky. Síla restaurací 
spočívá v  osobním přístupu k  hostům. Stejně jako 
na  baru, tak i v  restauraci klient vyhledává zážitek, 
a ten mu žádná dovážková služba neposkytne. 

Do  e-commerce ovšem spadá i  elektronický mar-
keting, na který by se provozovaté restaurací určitě 
měli zaměřit.

Angažovala se AKC ČR při vyjednávání s vládou 
ohledně podpory podnikatelů v rámci pohos-
tinství? 

Jednoznačně. Vytvořili jsme společně se zástupci 
oborových asociací poradenský tým, který předsta-
vitelům Vlády tlumočil potřeby a  východiska pro 
zachování chodu podniků působících v  cestovním 
ruchu.  

Co by jste doporučil podnikatelům, aby se jejich 
podnikání úspěšně nastartovalo?

Je potřeba si zachovat optimismus a nepropadat be-
znaději. Je jasné, že start nebude jednoduchý i přes 
prvotní nadšení. Je potřeba se více věnovat marke-
tingu, vyčlenit finance na  zviditelnění a  doporučil 
bych také více sledovat konkurenci.

Připravuje Asociace kuchařů a cukrářů nějaké 
projekty na podporu gastronomie v Česku?

I my jsme byli nuceni celou řadu seminářů a soutěží 
pozastavit. Nicméně jsme ve spojení s našimi členy 
a  obchodními partnery, kterým jsme v  této těžké 
době k dispozici. S jistotou mohu říci, že v polovině 
listopadu se uskuteční k  třicátému výročí obnovení 
AKC ČR slavnostní ples v  Grandhotelu Pupp, kde 
se setkáme s  kolegy z  branže. Pevně věřím, že tato 
společenská událost bude zároveň takovým symbo-
lickým začátkem nové a úspěšné éry v pohostinství.

Miroslav Kubec:

Doba si žádá nový 
přístup k podnikání

O důsledcích koronavirové pandemie na pohostinství v Česku jsme hovořili 
s Miroslavem Kubecem, prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů České 
republiky (AKC ČR). Jak to vidí dál a co je potřeba změnit?

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, MIROSLAV KUBEC  

Všichni jsme dostali lekci, která nás donutila 
se zastavit a nastavit nové modely fungování. 

Je potřeba se zamyslet nad tvorbou rezerv.
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INZERCE

pro vystavovatele je tento termín prodloužen do 30. 
června 2020, díky čemuž získávají zájemci více pro-
storu pro naplánování restartu fi rmy po proběhlé krizi 
a svou účast na nejvýznamnějším veletrhu svého oboru 
si mohou zařadit do svých marketingových plánů. 
Letošní jubilejní ročník veletrhu bude opět dějištěm nej-
významnějších událostí světa HoReCa, kde se předsta-
ví klíčové společnosti se svými novinkami, technologi-
emi a produkty. V PVA EXPO PRAHA se také v rámci 
akce opět uskuteční největší odborné setkání na KON-
GRESU FOR GASTRO & HOTEL, kde budou pro pro-
fesionály z oboru přednášet uznávaní odborníci. Ti se 
se svými posluchači podělí nejen o zkušenosti, ale také 
zodpoví otázky podnikatelů na aktuální témata.
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL přinese také dopro-
vodný program, ochutnávky vybraných gastronomic-
kých lahůdek, vinařských produktů nebo piva.

Veškeré aktuální informace o náplni již 10. ročníku 
FOR GASTRO & HOTEL najdete na stránkách
www.for-gastro.cz. V  případě konzultací a  po-
radenství ohledně možné účasti na veletrhu jsme 
vám k dispozici na telefonu +420 739 003 135 nebo 
e-mailu: forgastro@abf.cz.  

10. MEZINÁRODNÍ VELETRH HOTELOVÉHO A RESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A GASTRONOMIE | 1.–3. 10.2020

STATISTIKA VELETRHU 2019:  Počet vystavovatelů: 320 | Počet zahraničních vystavovatelů: 29 | Počet států: 16 | Čistá výstavní plocha (v m2): 8 036 |
Hrubá výstavní plocha (v m2): 16 300 | Počet návštěvníků: 30 850 | Počet akreditovaných novinářů: 78

Přestože veletržní obor kvůli koronavirové epidemii 
v Česku dostal v  jarní sezóně těžkou ránu, v plné síle 
se populární akce napříč odvětvími znovu vrátí ke svým 
návštěvníkům a vystavovatelům. Klíčový český organi-
zátor těchto akcí, společnost ABF, si plně uvědomuje 
zásah, který nejen obor HoReCa, ale také ostatní od-
větví utrpěly. Proto svou plánovanou podzimní veletržní 
sezónou maximálně podpoří restart podnikání v Česku. 
Veletrhy plánované na letošní podzim pomohou zvidi-
telnit vystavovatele a  opětovně navázat jejich vztahy 
s profesionální i laickou veřejností, zároveň ale jejich or-
ganizátoři nastaví podmínky účasti na akcích pro fi rmy 

z oboru tak, aby byl jejich návrat do běžného režimu co 
nejrychlejší a ekonomicky nejefektivnější.

KONTRAKTAČNÍ SETKÁNÍ
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL se bude konat letos 
poprvé v rozsahu tří dnů od 1. do 3. října a první dva 
dny věnuje výhradně odborné veřejnosti. Protože byl 
tento obor významně postižen vyhlášením nouzového 
stavu Vládou ČR, organizátor akce se rozhodl pomo-
ci zvládnout složitou ekonomickou situaci, do které se 
mnoho vystavovatelů dostalo. 
Místo klasické dubnové uzávěrky nejvýhodnějších cen 

Mezinárodní veletrh hotelového 
a restauračního zařízení, 
potravinářství a gastronomie 
FOR GASTRO & HOTEL na podzim 
pomůže po kritickém období oboru 
HoReCa znovu se postavit na nohy. 
Desátý ročník oblíbené akce, který 
se bude konat ve dnech 1. až 3. října 
2020 v PVA EXPO PRAHA, nejen 
představí novinky a technologie 
oboru, ale také umožní klíčová 
setkání odborníků a fi rem, která jsou 
pro restart úspěšného podnikání 
nepostradatelné.

GASTRO_258x174.indd   1 13.05.20   11:55

Průzkum: Ekonomika se vzpamatuje příští rok

K 
oživení české ekonomiky dojde v roce 2021. Myslí si to té-
měř dvě třetiny transakčních expertů, které oslovila KPMG 
Česká republika. Průzkum proběhl na konci dubna 2020. 

Skoro polovina z odborníků očekává, že trh s fúzemi a akvizice-
mi se do stavu před vypuknutím pandemie vrátí o rok později. 
Ze současné situace naopak některé obory vytěží – nejvíc posílí 
IT, zdravotnictví a telekomunikace.

Do průzkumu zaměřeného na očekávaný vývoj ekonomiky 
a uzavíraných transakcí v Česku se zapojilo na čtyřicet odbor-
níků z private equity fondů, family offices a akviziční právníci. 
Víc než polovina z nich (55 %) odhaduje, že HDP v příštím roce 
poroste, asi čtvrtina (27 %) se kloní ke stagnaci a 18 % očekává 
v roce 2021 pokles HDP. „Většina respondentů věří, že koronavi-
rový šok bude jen dočasný a že ekonomika se začne jako pru-
žina napínat hned, jakmile pominou plošná opatření k zamezení 
šíření viru,“ komentuje výsledky průzkumu Mojmír Hampl, šéf 
poradenských služeb pro finanční sektor.

Trh fúzí a akvizic velmi zpomalil, protože se firmy věnují spí-
še tomu, jak projít krizí co nejlépe, než akvizičním příležitostem. 
76 % oslovených profesionálů potvrdilo, že muselo kvůli součas-
né situaci ukončit nebo odložit svoje transakční aktivity. I když 
odborníci očekávají oživení ekonomiky už příští rok, trh fúzí a ak-
vizic většinou reaguje se zpožděním. 54 % respondentů před-
pokládá návrat k normálu nejpozději v roce 2022. „Ve srovnání 
s obdobným průzkumem provedeným v době ‚lehmanovské 
krize‘ jsou nyní respondenti optimističtější a očekávají návrat 
k normálu M&A trhu rychleji,“ konstatuje Igor Mesenský, partner 
KPMG Česká republika.

Firmy zlevní o 30 %
Tři čtvrtiny respondentů si myslí, že současná krize nejvíc do-
padne na automobilový průmysl. Ten se potýkal s ochlazením 
už dříve a koronavirová pandemie pokles urychlila. Další poško-
zenou oblast vidí oslovení odborníci v odvětví zábavy a volného 
času (cestování, sport, kultura, gastro), za kterým následuje ma-
loobchod.

Naopak současný rozmach online komunikace a nezbytnost 
internetového připojení napovídá, že z krize vítězně vyjdou in-
formační technologie. Myslí si to tři čtvrtiny respondentů. 58 % 
jich předpokládá růst zdravotnictví, 52 % odhaduje růst teleko-
munikací.

Víc než polovina investičních profesionálů (58 %) očekává, že vli-
vem krize se hodnoty společností sníží do 30 %. Optimističtější 
je čtvrtina odborníků (27 %) – odhadují pokles hodnoty do 10 %. 

České aerolinie po více 
než 1,5 měsíci obnovují 
provoz

V
 pondělí 18. května 2020 České aerolinie, 
člen skupiny Smartwings Group, po více 
než jednom a půl měsíci od dočasného 

pozastavení provozu obnovily lety mezi Prahou 
a vybranými městy. Mezi první destinace, kam 
budou letadla směrovat z/do Prahy, patří Amster-
dam, Frankfurt, Paříž a Stockholm. Od 24. května 
je plánováno obnovení letů do Kyjeva a následu-
jící den do Oděsy, dojde-li k ukončení karantén-
ních opatření na Ukrajině dle aktuálního plánu. 
Od 25. května bude rovněž obnoven provozu 
letů do Bukurešti.

Postupné obnovování linek probíhá v souladu 
s předpisy a uvolňováním aktuálně platných 
omezení v jednotlivých zemích, tzn. může do-
cházet i k dodatečným úpravám letového řádu.

Letenky nejenom na květen, nýbrž také 
na červnové a další termíny do ostatních desti-
nací je možné rezervovat již nyní.

Současně Smartwings Group zavadí opat-
ření na palubách svých letadel, aby cestování 
i v období koronaviru bylo nadále bezpečné. 
Mezi nejvýraznější jistě patří povinnost pasažérů 
vstupovat na palubu a po celou dobu letu mít 
nasazenu vhodnou ochranu úst a nosu (roušku), 
sociální distancování (dodržování dvoumetrové-
ho odstupu mezi pasažéry při nastupování a vy-
stupování) a bezkontaktní placení při nákupu 
občerstvení během letu.

Na palubách letadel platí dodržování přísných 
hygienických standardů, kdy interiér letadel 
prochází před a po každém letu důkladnou dez-
infekcí dle nejpřísnějších hygienických postupů, 
a to včetně sedaček, servírovacích stolků a ka-
pes, úložných prostor nad hlavami či toalet.

https://for-gastro.cz/
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Prodej přes okénko 
byl pro nás minimální záchrana

Jak jste válčili v době pandemie? 
Nejhorší byla ta nejistota! Nikdo nevěděl, co bude druhý den 
či za  hodinu. Většina lidí zrušila objednané dorty nebo nám 
posouvali termíny na neurčito.  Nekonali se velké rodinné osla-
vy, proběhlo jen pár malých akcí pro děti. Učni, kteří k  nám 
do výrobny chodí na praxi, skončili ze dne na den. A v letošním 
školním roce již nepřijdou. Snažili jsme se přežít a nezbláznit se 
z  ekonomického útlumu. Jako rodinná firma jsme trávili spo-
lečný čas pod jednou střechou a vyčkávali na definitivní termí-
ny rozvolňování. Během těch několika měsíců jsme poznali, že 
soudržnost rodiny je nejdůležitější.

Byl pro vás výdej přes okénko nějak finančně výnosný? 
Jaké produkty jste nabízeli a kdo produkty kupoval? 
Prodej přes okénko byl pro nás minimální záchrana. Provozo-
vali jsme jej spíše s altruistickým přístupem. Chtěli jsme v tak 
nelehké době našim stálým zákazníkům osladit život. Běžně 
máme hlavně tržby z  rozvážek modelovaných ozdob, které se 
minimalizovaly. Zákazníci ani nemohli přijít posedět do naší 
cukrárny a vychutnat si dobrou kávu se zákuskem. To vše se 
neblaze podepsalo na našich tržbách. Vyráběli jsme běžný sor-
timent v  omezeném množství. Klasiku jako větrníky, věnečky, 

koňakové špičky i moderní šlehačkové zákusky. Tržby se pohy-
bovaly v rozmezí 25 – 30% oproti normálu.

Často slýchávám, že izolace a zpomalení obchodu přináší 
nové příležitosti… Chopili jste se nějaké?
Zůstali jsem u klasiky. Rozvoz několika zákusků za akční cenu 
není pro naši výrobu rentabilní. 

Přizpůsobili jste se nějak nově příchozí online době?
Konečně se nám podařilo zprovoznit nový web. Kde máme 
úžasnou fotogalerii našich produktů a představení našich 
úspěšných cukrářů.

V tomto vydání se věnujeme tématu zmrzlina. Jakou 
značku nabízíte ve vaší cukrárně?
Do loňského roku jsme byli věrni německé značce Mövenpick, 
kterou bohužel dodavatel nahradili méně kvalitním produktem. 
Nově tedy nabízíme kopečkovou zmrzlinu Carte D‘Or , která se 
mezi lidmi těší oblibě.

Na závěr to nejlepší. Představte našim čtenářům vaše 
portfolio a chystáte nějaké novinky pro toto léto?
Jsme malá rodinná cukrárna, kde se o výrobu a každodenní 
chod provozu starají dvě generace. Vyrábíme klasiku i moderní 
zákusky. Vždy se snažíme přizpůsobit se chuti zákazníka. Velmi 
oblíbená jsou naše páteční pečení, kdy pro klienty pečeme vá-
nočky, koláče či jablečné tažené záviny. Každý rok připravujeme 
nějakou novinku. Pro toto léto je to zatím překvapení.

S Františkem Buchalem, který provozuje v pražských Čakovicích cukrárnu s vlastní výrobou, se 
známe osobně již řadu let. Za těch 20 let působení na trhu si jeho rodinná firma prošla různými 
peripetiemi, tak jak to v gastronomii bývá. Jak ustáli pandemii? Přinesla jim tato zkouška nové 
příležitosti? O své poznatky se s našimi čtenáři  podělil v krátkém rozhovoru pro noviny Svět 
HORECA.

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, FRANTIŠEK BUCHAL   FOTO:  CUKRÁRNA BUCHALOVI

noviny určené pro:

•	 školní	jídelny		

•	 jídelny	ve	školkách	

•	 jídelny	v	domovech	seniorů		

•	 jídelny	v	nemocnicích

•	 rychlé	občerstvení

•	 společnosti	zajišťující	firemní	stravování

Uzávěrka	inzerce:	

7.	září	2020
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Velmi oblíbená jsou naše páteční pečení, 
kdy pro klienty pečeme vánočky, koláče 

či jablečné tažené záviny.
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Miroslav Pek:

Číšničina je trochu 
taková psychologie

»
Někdy je dobré se 
vyvarovat maxi-
mální upřímnosti, 
jelikož pro mě 
vždy platilo „náš 
zákazník, náš pán“. 
Mnohokrát jsem 
měl na jazyku 
sprosté slovo, ale 
umění v tomto 
oboru je z toho 
dokázat vybruslit. 

Miroslave, jako číšník jste se hned po maturitě živil 
celých 15 let. Co Vás vedlo ke změně profese? 
Byla to souhra náhod. Chtěl jsem víc času trávit s rodi-
nou a zároveň se mi naskytla možnost zkusit výběrové 
řízení na strážníka městské policie a ono to vyšlo. 

Jako číšník jste se pohyboval v řadě různých loka-
lit – v Ústí nad Orlicí, v Říčkách, na Dolní Moravě 
a ve Špindlerově mlýně. Kde se Vám pracovalo nej-
lépe? 
Nejraději vzpomínám na  práci ve  Špindlerově Mlýně, 
kde jsem měl možnost setkat se zajímavými osobnost-
mi. Rád vzpomínám třeba na dvoudenní natáčení seri-
álu 3+1 s  Miroslavem Donutilem a  předními českými 
modelkami. Líbilo se mi, že jsem zde mohl obsluhovat 
podle pravidel, která jsme se učili ve  škole. Na  řadě 
pracovních míst to nebývá samozřejmostí, a to mě také 
v restauracích obecně chybí. V neposlední řadě jsem si 
ve Špindlu vydělal velice zajímavé peníze. Také mě velmi 
fascinovala příroda - ten klid, když si člověk sedl na tera-
su a užíval si panoramata.

Co by nemělo chybět správnému číšníkovi?
Rozhodně dobré komunikační dovednosti, smysl pro 
nadhled, empatii a alespoň základní znalosti cizího jazy-
ka. Také znalosti etiky a gastronomických pravidel. 

Čeho by se naopak číšník měl vyvarovat?
Někdy je dobré se vyvarovat maximální upřímnosti, 
jelikož pro mě vždy platilo „náš zákazník, náš pán“. 
Mnohokrát jsem měl na jazyku sprosté slovo, ale umění 
v  tomto oboru je z  toho dokázat vybruslit. Proto mám 
názor, že práce číšníka není vhodná pro všechny, jak je 
bohužel v dnešní době zvykem. Na lékaře, na právníka 
také musíte studovat, než nastoupíte do praxe.

Všiml jste si, že určití klienti mají různé požadavky 
a styl chování? Utkvěly Vám nějaké rozdíly v mys-
li? 
Určitě si vzpomínám na rozdíly, které byly pozorovatel-
né u různých národností. Pokud bych měl být konkrétní, 
tak nejlepší zkušenosti mám s německou seniorskou kli-
entelou. Ti byli většinou vděční a dokázali to dát najevo. 
Naopak nerad vzpomínám na turisty ze sousedního Pol-
ska. Po nich uklízení zabralo mnohem více času.

Co je na práci číšníka nejtěžší?
Osobně se domnívám, že největším úskalím této pro-
fese je pracovní doba, která jde ruku v  ruce s  fyzickou 
náročností práce na place. Já sám vzpomínám na akce, 
kdy jsem byl na nohou i 16 hodin a nikoho nezajímalo, 
jestli jsem unavený, mám hlad nebo jestli jen potřebu-
ji na záchod. Většinou moc času na jídlo není, proto se 

využije volná chvíle a v rychlosti se nají. Také si myslím, 
že práce číšníka není ve většině případů oceněna, jak by 
měla. Proto už studium na tento obor není tak perspek-
tivní a moc lidí se na něj nehlásí.  

Číšník musí být také pořád ve střehu, mít dobrou 
náladu, konverzovat. To musí být namáhavé. 
Ve  chvílích ne úplné psychické pohody jsem se snažil 
své emoce na  hosty nepřenášet. Host přichází za  dob-
rým jídlem a pitím a rozhodně není zvědavý na špatnou 
náladu obsluhy. Když má špatnou náladu kuchař, tak 
to konzument ve většině případů nepozná - pokud Vám 
na talíř nepřipraví  nějakou pomstu (smích) - ale pokud 
je naštvaný číšník, tak to můžeme zpozorovat již při ote-
vření dveří restaurace. 

Platí takové zásady i dnes? 
Já jsem ještě ze staré školy, proto mám opravdu zafixo-
vané, že „náš zákazník, náš pán“. Ale v dnešní době po-
zoruji, že to úplně už tak neplatí. Asi je to tím, že tuto 
profesi dělají hlavně lidé, kteří tento obor nestudují. Při-
jde mě to dnes, že když nemáte práci, jdete dělat číšníka. 
Proto restaurace mnohdy nejsou na  takové úrovni, jak 
by měly být. 

TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ
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Miroslav Pek, rodák z podhorského městečka Ústí nad Orlicí, dnes pracuje na postu 
městského policisty v České Třebové. Původně se ale živil jako vystudovaný číšník, 
který získal zkušenosti v řadě různých lokalit. Proč vyměnil číšnický oblek za policejní 
uniformu a jak se podle něj číšnictví v Česku vyvíjí?

Nejlepší zkušenosti mám s německou seniorskou 
klientelou. Ti byli většinou vděční a dokázali to 

dát najevo. Naopak nerad vzpomínám na turisty 
ze sousedního Polska. Po nich uklízení zabralo 

mnohem více času.
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Naším úkolem je co nejrychleji 
nastartovat poptávku

Koronavirus má neblahý celosvětový dopad 
na cestovní ruch. Jak velký propad můžeme 
v Česku očekávat v rámci incomingu pro tento 
rok?
V loňském roce se celková spotřeba za služby cestov-
ního ruchu vyšplhala na 300 miliard korun. To jsou 
peníze, které domácí i  zahraniční návštěvníci utra-
tili za ubytování, jídlo, dopravu nebo vstupy do pa-
mátek, na sportoviště a do kulturních a podobných 
zařízení. Z  průzkumu, který pro agenturu Czech-
Tourism zpracovala společnost Economic Impact 
vyplývá, že pokud se povede rozpohybovat cestovní 
ruch před prázdninami, tak ekonomika přijde o 142 
miliard a  do  státního rozpočtu přiteče o  60 miliard 
méně. Bohužel hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst 
v cestovním ruchu. Varianta, která počítá s oživením 
cestovního ruchu až v září, po skončení hlavní turi-
stické sezóny, je ještě hrozivější. Propad cestovního 
ruchu o více než 200 miliard, propad příjmů státního 
rozpočtu o 85 miliard a ztráta 140 tisíc pracovních 
míst v cestovním ruchu. 
 
Jaká jsou podle vás vhodná revitalizační opat-
ření pro hotely?
Kromě vládních opatření, kterými se chrání zaměst-
nanost a finanční stabilita hotelů a dalších podnika-
telských subjektů působících v  sektoru cestovního 
ruchu, je potřeba se připravit na opětovné nastarto-
vání cestovního ruchu. Úkolem CzechTourism je co 
nejrychleji nastartovat poptávku. A to jak tu domácí, 
tak i zahraniční (pokud to otevřené hranice dovolí). 
Důležitá také bude prevence proti nákaze. Hotely 
a  restaurace budou zavádět preventivní opatření, 
kterými budou chránit zdraví svých hostů a zaměst-
nanců.

Bude spouštět CzechTourism projekty na pod-
poru domácího cestovního ruchu?
Chystáme marketingovou kampaň, do  jejíhož kon-
ceptu se mohou zapojit regiony. Cílem je podpořit 
zájem o  cestování po  Česku, představit méně na-
vštěvovaná místa a  prodloužit sezónu. První vlna 
kampaně #světovéČesko poběží na  vlastních ka-
nálech agentury CzechTourism (web, sociální sítě 
a portál kudyznudy.cz), v televizi a v rádiích zhruba 
od poloviny května. Před prázdninami a během nich 
budeme propagovat především méně navštěvovaná 
a neobjevená místa v Česku, oblíbené turistické de-
stinace naopak zviditelníme v září a říjnu, abychom 
jim pomohli prodloužit sezónu. Speciální pozornost 
budeme také věnovat krajským městům, protože 
těch se nejvíce dotýká úbytek zahraničních turistů. 
Kampaň by měla oslovit dvě třetiny populace Česka, 
které s  dovolenou váhají (zdroj: IPSOS pro Czech-
Tourism), a motivovat je k tomu, aby ji strávili v Čes-
ku. 
 
Mohou očekávat podnikatelské subjekty fi-
nanční podporu od státu i po ukončení nouzo-
vého stavu?
To je otázka na ministerstvo průmyslu, které podpo-
ru podnikatelům řídí. Vláda si je dobře vědoma, že 
cestovní ruch je důležitým aspektem české ekonomi-
ky, pomáhá ji diverzifikovat, má rostoucí tendenci 
a  je důležitým zaměstnavatelem. Vláda podniká ta-
kové kroky, aby ochránila tento sektor ekonomiky 
před negativními dopady nákazy covidem-19.
 
Byly podle vás postupy rozvolňování nastave-
ny správně? Mám tím na mysli dřívější otevření 
hobby marketů či nákupních center.

Opatření vlády za účelem ochrany veřejného zdraví 
připravují odborníci a  v  boji proti covidu-19 je po-
třeba řídit se jejich radami. Důležité je také opatření 
vysvětlovat a podrobit veřejné diskusi — to je v de-
mokratické společnosti normální a  vítané. Já od-
borníkem na veřejné zdraví nejsem, a tudíž se řídím 
doporučeními vlády, která sestavili epidemiologové. 
Není ale na  mně, abych to soudil. Zejména, když 
opatření zafungovala!
 
Na jakou marketingovou podporu by se měli 
podle vás hoteliéři a provozovatelé restaurací 
nyní zaměřit?
Mám ohromný respekt před hoteliéry a provozova-
teli restaurací v této těžké době, kdy zápasí o vlastní 
existenci. Agentura, kterou řídím, se bude do posled-
ního dechu snažit pomoci zvýšit poptávku po jejich 
službách a přenést příklady dobré praxe, jak si v ho-
telnictví a  restauračním businessu pomoci v  době 
covidu-19. 

Kvůli koronavirové pandemii se cestovní ruch nachází v ekonomické krizi, která má neblahý dopad na ztrátu pracovních 
míst a příjmy do státního rozpočtu. Dle průzkumu společnosti Economic Impact může schodek činit více než 50 % 

ve srovnání s předchozím rokem. O podpůrných programech na oživení trhu jsme hovořili s Janem Hergetem, 
ředitelem státní agentury na podporu turismu CzechTourism.

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, JAN HERGET

Chystáme marketingovou kampaň, do jejíhož 
konceptu se mohou zapojit regiony. Cílem 

je podpořit zájem o cestování po Česku, 
představit méně navštěvovaná místa 

a prodloužit sezónu.
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naši čtenáři:

RESTAURACE
KAVÁRNY 

CUKRÁRNY
HOTELY 

 BARY
www.svethg.cz

naši čtenáři:

OBCHODNÍ ŘETĚZCE 
PRODEJNY POTRAVIN 

PRODEJNY PEČIVA 
PRODEJNY MASA 

DROGERIE
www.svetobchodu.cz

Kombinace, která se vyplatí!
příjem inzerce: 

Jaroslava Chudá, e-mail: chuda@1prg.cz, gsm: 776 591 940
www.1prg.cz

Nabízíte své produkty a služby pro 

HORECA & RETAIL trh?


