
Máte již svého 
řezníka?

Nealko a ochucená 
piva

Chladicí a mrazicí 
zařízení

Aureole je pro 
mě  výzvou

České maso na talíři je stále žádanější 
artikl.  Jedlíci jsou ale vybíravější a tuhá 
„flaksa“ netáhne.          
                                                         strana 14

Poslední dobou si lidé místo desítky 
radši dají jedenáctku a stejně tak 
si oblíbili nízkoalkoholická piva 
s ovocnou chutí.                         strana 6

Žádná restaurace by se dnes neobešla
bez kvalitních chladicích a mrazicích 
zařízení.                                                 
                                                                                strana 19

Pražská restaurace Aureole je známá svým úžasným 
výhledem, širokým výběrem vín, špičkovým servisem, 
a především skvělou kuchyní, kde má hlavní slovo šéf-
kuchař Milan Hořejš.                                                                               strana 18
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V
ážení a milí čtenáři,
tento rok jsme si všichni prošli zkouš-
kou našich nervů a  vytrvalosti. Hlavně 
náš obor dostal pěkný nářez! Mnozí, aby 

zajistili své rodiny, začali rozvážet zboží či dopl-
ňovat regály. Ano, chtělo to hodně sebezapření. 
Nicméně, je na čase si říci hodně nahlas: TO UŽ 
NECHCEME ZAŽÍT! A  jak tomu předejít? Mů-
žeme si najít nový job ve  stabilním odvětví, jako 
je třeba IT, retail či státní a veřejná správa, nebo 
zůstat v oboru a zvolit novou strategii podnikání. 
Obraťte se na daňové poradce, využijte poraden-
ství personálních agentur, věnujte pozornost vý-
voji trhu, a  to nejenom českého, budujte stabilní 
síť partnerů a  klientů. Nečekejte, až vás někdo 
vyzve, ale začněte se aktivně zajímat o dění a pří-
ležitosti kolem. 

Doba si žádá diverzifikaci rizika
Nejlépe to vystihuje výraz „sedí na  více židlích“, 
který si vlastně tato doba žádá. Jde o to, jak efek-
tivně rozmělnit podnikatelské riziko vstupem 
do  více oborů či činností. V  tomto vydání máme 
krásnou ukázku principu diverzifikace. Uznávaný 
šéfkuchař David Kalina vede naráz čtyři restaura-
ce a dalších výzev se nebojí. Jak sám uvádí: „Bez 
týmu kvalitních kolegů a  velké podpory rodiny 
bych toto nasazení velmi těžko zvládl.“  Jak je 
možné, že on je schopen vést více kuchyní, když 
vám třeba dá zabrat jeden podnik? Vsadil na ko-
munikaci, která je přínosem pro každé podnikání.

Reagujte na nové výzvy
Řada restaurací se v době krize zaměřila na výdej 
jídel přes okénko, začala nově nabízet rozvoz obě-

dů či našla silné partnery, kteří jim pomohli s on-
line prodejem. Například společnost Fomi, která 
již bezmála třicet let šatí gastronomii, začala ak-
tivně šít roušky.  A že jich bylo požehnaně! Krásná 
ukázka rychlé reakce na akutní poptávku trhu. Co 
říkáte?

Věnujte čas dalšímu vzdělávání
Proč by se provozní nemohl stát zároveň správ-
cem sociálních sítí vaší značky? Proč si nezvýšit 
manažerské dovednosti v rámci koučink kurzu? 
Proč se nezlepšit  například v angličtině?  Větši-
na z vás se shodne na jednotné odpovědi, že na to 
nemá čas. Nicméně mám pro vás dobrou zprávu 
a těch je potřeba více. Na trhu je celá řada firem, 
které vám s time managementem mohou pomoci.

Jaroslava Chudá, šéfredaktorka

Příležitosti pro nové 
postupy v byznysu

INZERCE

Svou kariéru zasvě-
til české kuchyni
Co mají společného prosperující restau-
race Potrefená husa Národní, Mincovna, 
Tiskárna a U Tellerů?  Výtečnou českou 
kuchyni, za kterou stojí jeden šéfkuchař.

Vinařství, která si za-
slouží  vaši pozornost!
I přes komplikace, které způsobila celo-
světová pandemie, se našim vinařstvím 
dařilo na tuzemských a zahraničních 
soutěžích. A že jich bylo požehnaně!

Co stojí za funkčním 
prostorem?
Výborná kuchyně a příjemná obsluha 
jsou věci, které lze případně doladit 
za chodu podniku. Ale interiér by měl být 
funkční hned od jeho otevření.
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Moravská vína si z New Yorku přivážejí 
18 platinových medailí
Oblíbená mezinárodní soutěž vín Great Ame-
rican International Wine Competion, pořá-
daná tradičně v  New Yorku, se letos musela 
vypořádat s  neuvěřitelnou řadou překážek 
způsobenou koronavirovou krizí. Soutěž se ale 
nakonec uspořádat podařilo a pravděpodobně 
největší radost z toho mají, kromě samotných 
pořadatelů, moravští a čeští vinaři, protože zde 
letos dosáhli neuvěřitelného úspěchu. Získali 
totiž 18 platinových, 11 zlatých a  67 stříbr-
ných medailí. Letos se štěstěna nejvíce usmála 

na  mikulovské Vinařství Volařík, které získa-
lo 3 platinové medaile za  Pálavu 2018 výběr 
z  hroznů, Rulandské bílé 2017 výběr z  cibéb 
a Ryzlink vlašský 2017 výběr z bobulí, čímž jen 
potvrdilo předchozí řadu letošních úspěchů ze 
světových i tuzemských soutěží. Mimořádnou 
kvalitu svého Merlotu Premium Collection 
2017 výběr z hroznů, který se stal šampionem 
odrůdy soutěže ve  Finger Lakes, stvrdilo pla-
tinovou medailí CHÂTEAU VALTICE – Vin-
né sklepy Valtice a přidalo další za Rulandské 
modré Rosé 2019 pozdní sběr. Po  dvou pla-
tinových medailích si ještě odváží Vinařství 

Maděřič z Moravského Žižkova za Frankovku 
2018 ledové víno a Pálavu 2018 výběr z hroz-
nů. Dále pak Vinařství Bočko z  malebných 
sklípků ve  Vrbici za  moravská zemská vína 
Veltlínské zelené 2019 a Tramín červený 2019. 
Kromě platinových medailí si moravská a čes-
ká vína rozdělila ještě 11 zlatých, 67 stříbrných 
a 77 bronzových medailí.

„Východní pobřeží USA rozumí dobře našim 
vínům, protože tamní vinaři hospodaří v  ob-
dobných podmínkách jako ti naši. Společná je 
i řada pěstovaných odrůd, jako jsou Ryzlinky, 
Pinoty, Chardonnay, Tramín nebo Frankovka. 
Po devíti letech účasti našich vín jsou ale i Pá-
lava nebo Muškát moravský známými pojmy 
mezi americkými vinaři,“ komentoval výsle-
dek soutěže JUDr.  Luboš Bárta, šéfredaktor 
časopisu SOMMELIER, který účast morav-
ských a českých vín na soutěži organizoval.

Vítězem soutěže MAKRO Vinař roku 2020 
se stal Milan Sůkal z Nového Poddvorova
Vinařská soutěž MAKRO Vinař roku 2020 zná 
svého vítěze. V rámci slavnostního galavečera, 
který se odehrál 19. 8. 2020 na pražském Žo-
fíně, byl 18. MAKRO Vinařem roku České re-
publiky korunován Milan Sůkal z Nového Pod-
dvorova. Ten si vedle toho také odnesl ocenění 
za nejúspěšnějšího rodinného vinaře v soutěži, 
což je poprvé v historii.

Odborná porota prestižního Klubu degustá-
torů složená ze světově uznávaných hodnotite-
lů vína, mezi kterými byl i držitel titulu Master 
of Wine pan Mark Savage, vyhodnotila kolekci 
vín z tohoto vinařství jako nejlepší z celé finá-
lové osmičky. „Nemohu tomu uvěřit, je to jak 
sen. Získali jsme dvě nejvyšší ocenění v soutěži 
a to je skvělá odměna za naši práci,“ říká Milan 
Sůkal.

Letošního ročníku soutěže MAKRO Vinař 
roku 2020 se zúčastnilo celkem 53 českých 
vinařství, která do  soutěže přihlásila na  500 
vzorků. „Jsme rádi, že se nám i přes náročné 
období pandemie podařilo udržet tradici této 
soutěže. Lokální vinaře a  malá vinařství za-
sáhlo utlumení fungování gastronomických 
podniků, které jsou často hlavními odběrateli 
těchto skvělých vín. Věříme, že v tomto ohledu 
může umístění ve finálové osmičce či dokonce 
ocenění ze soutěže Vinař roku 2020 podpořit 
malá vinařství a pomoci jim dostat jejich pro-
dukt mezi běžnou veřejnost,“ říká Romana 
Nýdrle, manažerka komunikace titulárního 
partnera soutěže MAKRO Cash & Carry ČR.

Nejlepším vínem na Mikulovsku se stalo 
Rulandské bílé z vinařství Moravíno
Ve  Vinařském Centru Excelence ve  Valticích 
profesionální degustátoři v  rámci Národní 
soutěže vín dva dny hodnotili rekordních 704 
vín z  této podoblasti, aby vybrali a  ocenili ta 
nejlepší. Šampionem se stalo Rulandské bílé, 
pozdní sběr 2019 z vinařství Moravíno. 

„Toto naše Rulandské bílé má žlutou bar-
vu, v  jeho vůni najdete sladké hrušky s  tóny 
ušlechtilého dřeva a medu a chuť má ovocnou, 
plnou po žlutém melounu a ananasu,“ popsal 

šampiona Ing. Ludvík Budín, enolog vinařství 
Moravíno.

Národní soutěž vín, nejvyšší a  největší sou-
těž vín v České republice, probíhá pod garancí 
Svazu vinařů ČR, za  organizačního zajištění 
Národním vinařským centrem a  za  finanční 
podpory Vinařského fondu.

Na Znojemsku je nejlepším vínem Veltlín-
ské zelené z vinařství LAHOFER
Největšího úspěchu v  rámci Národní soutěže 
vín – Znojemské vinařské podoblasti dosáhlo 
vinařství LAHOFER, jehož Veltlínské zelené 
2019 VOC Znojmo se stalo letošním Šampio-
nem. 

Ziskem titulu Šampion se Veltlínské zelené 
2019, VOC Znojmo z vinařství LAHOFER sta-
lo zároveň vítězem kategorie bílých suchých 
a  polosuchých vín. K  tomuto ocenění navíc 
vinařství přidalo i nejlepší víno v kategorii bílá 
vína polosladká za Ryzlink rýnský 2017, pozd-
ní sběr.

„Viniční trať Vinohrady ke Křídlůvkám, odkud 
vítězné Veltlínské zelené pochází, má speci-
fické písečné podloží. Díky němu každoroč-
ně sklízíme z  této vinice hrozny s  originální 
aromatikou. Mladé veltlíny z  této trati jsou 
výrazně ovocné, po  nazrání v  nich převládají 
výrazné tóny mandlí a bílého pepře. Tedy přes-
ně takové, jaké od  Veltlínského zeleného ze 
Znojemska očekáváme. Vína z této vinice sbí-
ráme ručně a díky poloze vinohradu, který leží 
na  plošině často profukované větrem, a  tedy 
bez houbových chorob, jde v  drtivé většině 
o  velice zdravou, vyzrálou surovinu. I  proto 
Veltlínské zelené z  trati Vinohrady ke  Kříd-
lůvkám zatřiďujeme do  apelačního systému 
VOC Znojmo, kam vybíráme naše nejlepší 
vína,“ informoval o vítězném víně Ing. Daniel 
Smola, marketingový a  obchodní ředitel Vi-
nařství LAHOFER.

TOP 77 nejlepších vín v České republice 
V letošním ročníku soutěžilo 916 vín. Hodno-
cení proběhlo od 15. do 19. června 2020 v De-
gustační Enotéce Vindom odbornou degustač-
ní komisí pod vedením prof. Pavla Pavlouška, 
Bc. Jaroslava Suského a Mgr. Pavly Burešové.
Vína hodnotily 2 komise dle mezinárodních 
pravidel OIV stobodovým systémem, všichni 
degustátoři mají degustační zkoušky ČZPI, 
nebo mezinárodní zkoušky OIV. Hodnotilo se 
na  počítačích Národního vinařského centra 
ČR dálkovým přístupem.

Cenu Eduarda Postbiegla za nejlepší kolekci 
vín TOP 77 2020 získalo vinařství Vinselekt 
Michlovský z Velkopavlovické oblasti.

Nejlepší kolekce vín Slovácké podoblasti ná-
leží Vinařství Štěpán Maňák, Roman Komarov 
vybojovalo ocenění pro Znojemskou podoblast 
a ZD Sedlec zabodovalo v rámci Mikulovské 
podoblasti.

Soutěž je podporovaná Vinařským fondem 
České republiky, koná se pod záštitou primá-
torky města Brna a ministra zemědělství ČR.

I přes komplikace, které způsobila celosvětová pandemie, se našim 
vinařstvím dařilo na tuzemských a zahraničních soutěžích. A že jich bylo 
požehnaně! V New Yorku zabodovaly například mikulovské Vinařství 
Volařík, Vinné sklepy Valtice, Vinařství Maděřič a Vinařství Bočko. Titul 
Makro Vinař roku 2020 získal Milan Sůkal z Nového Poddvorova. V rámci 
Národní soutěže vín se nejlepším vínem na Mikulovsku stalo Rulandské 
bílé z vinařství Moravíno a na Znojemsku zabodovalo Veltlínské zelené 
z vinařství LAHOFER. Ze soutěže Top77 nejlepších vín v České republice 
si odneslo cenu Eduarda Postbiegla vinařství Vinselekt Michlovsky. Všem 
oceněným společnostem jménem redakce Svět HORECA gratulujeme!

Vinařství, která si zaslouží 
vaši pozornost!

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, ZPRAVODAJSKÉ AGENTURY FOTO: SAMPHOTO
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DODÁVÁME ŠPIČKOVÁ VÍNA 
DO GASTRONOMIE VÍCE NEŽ 25 LET

Přijeďte si vybrat víno s ochutnáním přímo k nám
ENOTHECA VINSELEKT MICHLOVSKÝ V RAKVICÍCH

Enotheca: +420 777 569 600 l michlovskyf@michlovsky.com 
Praha: +420 775 759 990 l objednavky.praha@michlovsky.com

WWW.MICHLOVSKY.COM 
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Již přes 20 let šatíte gastronomii, ho-
tely a školy. Vybudovali jste úspěš-
nou a známou značku FOMI. Jak ši-
roké je vaše portfolio výrobků?
Troufám si říct, že za  ta léta v  oboru se 
nebojíme ničeho. A  proto se na  nás zá-
kazníci obracejí s  různými požadavky 
na  odívání. Zakládáme si především 
na  kvalitě použitého materiálu, jeho 
zpracování, a  samozřejmě cenové do-
stupnosti pro zákazníka. Náš výrobní 
program dělíme v podstatě na dvě linie: 
Výrobní řada profesního oblečení pro 
pracovníky v  gastronomii a  obchodě, 
a  výrobní řada profesního oblečení pro 
zaměstnance ve zdravotnictví, wellnessu 
a kosmetických službách. Také oblékáme 
řadu hotelových škol po  celé České re-
publice. Jestli jsem na  něco zapomněla, 
tak je to právě proto, že náš výrobní pro-
gram je opravdu hodně široký.

Vaší silnou stránkou je, že se věnujete 
zakázkovému šití na míru. V provozu 
máte dokonce dvě velké šicí dílny. 
Kdo využívá služeb šití na míru a jak 
je to finančně náročné? 
Ano, zákazníkům nabízíme tuto mož-
nost a myslím si, že jsme v tom jedineční. 
V  posledních letech se na  trhu objevují 
firmy, které se zabývají pouze prode-
jem profesního oblečení bez jakýchkoliv 
úprav. Naši zákazníci jsou však na  náš 
kompletní servis zvyklí, to nás odlišu-
je. Naším cílem je zachovat si finanční 
dostupnost pro každého. Tato služba je 
dražší, ale troufám si říct, že je srovna-
telná s  běžnými krejčovskými službami, 
které se v České republice nabízejí. 

Jak dlouho trvá ušití rondonu na za-
kázku a co to obnáší? 
Záleží na tom, jestli bude rondon s výšiv-
kou – jména, funkce, popř. loga. V tako-
vém případě se dodací lhůta prodlužuje 
o komunikaci se zákazníkem, protože se 
nové logo nejdříve vzoruje, pak se odsou-
hlasí a až nakonec se vyšívá. Nemůžeme 
si dovolit jen tak bez jakékoliv další ko-
munikace se zákazníkem hned vyšívat. 
A co si budeme povídat, někdy se se zá-
kazníkem „honíme“ a  čas letí, protože 
všichni toho máme v poslední době hod-
ně. To jsem trochu odbočila, ale termín 
dodání se vždy také odvíjí od momentál-
ní naplněnosti výrobní kapacity. Naše 
zakázkové lhůty se pohybují v  rozmezí 
4 až 8 týdnů, proto je potřeba i  s  tímto 
dopředu počítat, když uvažujete o výrobě 
zakázkového rondonu.

V čem spatřujete vaše výhody oproti 
konkurenci? 

Jak už jsem zmínila, právě naše přizpů-
sobivost a snaha o diskuzi se zákazníkem 
jsou naše silné stránky. Myslím si, že se 
vždy snažíme pro zákazníka vymyslet tu 
nejlepší vhodnou variantu k dané potře-
bě. Spolupracujeme také s firmami, které 
naše výrobky poskytují ve formě benefitů 
za odběry. Tím jsem chtěla říct, že pokud 
máte potřebu se nově obléct a nevíte, jak 
myšlenku uchopit, přijďte k  nám a  rádi 
s  vámi probereme dané možnosti. Jde 
o  lidský přístup ke  klientovi, což je náš 
hlavní benefit. Samozřejmě i skutečnost, 
že budeme brzy slavit 30 let od založení 
naší rodinné firmy, je velkou zárukou 
kvality pro zákazníka. Můžeme nabíd-
nout dlouholeté zkušenosti v oboru, zna-
lost trhu a samozřejmě máme celou řadu 
spokojených zákazníků.

Kde se dají vaše konfekční produkty 
zakoupit?
Naše výrobky se dají koupit u nás na pro-
dejně ve  Slezské ulici v  Praze nebo 
na e-shopu www.fomi.cz a www.fomipro.
cz. Jiné možnosti, jak získat naše kon-
fekční výrobky (tedy výrobky konkrétní 
velikosti a  barvy), nejsou. Mimocho-
dem konfekce znamená, že oděvy máme 
ve velikostech 34 až 64 pro ženy a 44 až 
64 pro muže.

Jste velmi flexibilní společnost, která 
umí zareagovat na potřeby trhu. To 
potvrzuje i vaše nasazení v době pan-
demie, kdy jste šili roušky. Existuje 
vůbec něco, do čeho byste se nevrhli?
Upřímně, asi ne. Myslím, že to máme 
v krvi a budeme se s každou příchozí situ-
ací prát jako lvi. Vždyť už jsem třetí gene-
rací v  rodinné firmě. Období pandemie 
nebylo vůbec milé. Ono to vlastně není 
ani teď, protože způsob práce, na  který 
jsme byli doposud zvyklí, praktikovat 
vůbec nejde. Ale jak říkala moje babič-
ka: „Nic se nejí tak horké, jak vypadá.“ 

Poradit si vždycky musíme, vždyť máme 
za  zády zaměstnance, kteří mají své ro-
diny. I  já mám malé miminko, kterému 
není ani rok, ale bylo mou vnitřní silou 
tak nějak se „nedat“.

Velmi úspěšní jste i na poli farmacie, 
což potvrzuje vaše divize FOMI PRO, 
která se specializuje na ošacení pro 
lékaře a zdravotnický personál. Není 
vám již Česko malé?
Děkuji. Pracujeme stejně pilně a usilov-
ně jako v gastro odvětví. 
Ne, Česko nám není malé. Pořád existu-
je něco, v čem se můžeme zdokonalovat. 
A  toto výrobní odvětví bylo paradoxně 
tím, které nám pomáhalo přežít. Vlast-
ně to byl právě jeden nejmenovaný pan 
doktor, se kterým jsem si před nástupem 
pandemie telefonovala ohledně situace 
v  ČR. Nikdy jsem si však nemyslela, že 
to dojde tak daleko. Vlastně díky tomuto 
telefonátu jsme začali pomáhat s  rouš-
kami. Nejvíc mě těší ocenění od  pana 
primáře doc.  MUDR.  Davida Pavlišty, 
Ph.D.  z  Gynekologicko-porodnické kli-
niky „U Apolináře“ v Praze, že mezi těmi 
tisíci rouškami, které jsme v době pande-
mie odevzdávali, byly i roušky pro lékaře 
a novopečené maminky. 

Jaké jsou nové trendy v odívání 
a obuvi pro tento? 
V  oblasti zdravotnictví, kde je možné si 
svůj dress code zvolit, jednoznačně ve-
dou barvy a barevné kombinace a mate-
riály s  antibakteriální úpravou, které se 
již nemusí prát na 90 stupňů. V nabídce 
máme různá tematická rozdělení jednot-
livých specializací. Pro učitele v MŠ a pe-
diatry např. nabízíme veselou pracovní 
obuv se zvířátky.

Mají naši kuchaři raději elegantní bí-
lou klasiku nebo volí raději barevné 
látky či vzorované dezény?
Podle mého názoru bílá zůstane vždy 
bílou, vždyť je to barva čistoty a ten, kdo 
má rád klasiku, u  klasiky zůstane. Sa-
mozřejmě i  kvůli jednoduchosti údržby. 
V  posledních letech se však do  popředí 
dostávají poněkud „free“ střihy rondo-
nů košilových střihů a jeansová struktu-
ra materiálů a  použitých doplňků. Tady 
bych doporučovala při nákupu si vždy 
předem zjistit informace o způsobu udr-
žování použitého materiálu. 

Která zakázka byla pro vás výzvou?
V poslední době to byl výběr a realizace 
vhodného, líbivého a  samozřejmě prak-
tického zdravotnického oblečení pro 
Protonové centrum v Praze.

O 
téměř rok nakonec odložilo vedení České barman-
ské asociace konání oblíbeného Abzac hands up. 
Setkání barmanů a dalších zástupců oboru nápo-

jové gastronomie se v brněnském centru Abzac namísto       
24. března 2020 uskuteční v pátek 5. března 2021.

Finální podoba termínu je výsledkem diskuze členů CBA 
a klíčových partnerů asociace. Původně se uvažovalo 
o odložení na letní termín roku 2020, kvůli stále nejisté 
epidemiologické situaci však zvítězil delší odklad.
Programově se toho příliš nemění. Návštěvníci se mohou 
těšit především na Grand Prix CBA, nově koncipovanou 
jako finále celoročního seriálu soutěží profesionálních 
barmanů Czech Bartenders League. Představí se v ní 
15 nejlépe bodovaných barmanů ročníku 2019, její vítěz 
se stane Barmanem roku 2019 s právem reprezentovat 
ČR na koktejlovém mistrovství světa IBA World Cocktail 
Championships 2021. „Hodnoticí komise ocení především 
zajímavé pracovní techniky, maximální kreativitu a pro-
fesionální představení klíčových produktů i koktejlu jako 
celku,“ uvedl prezident CBA Aleš Svojanovský.

Kromě sledování tohoto napínavého souboje budou hosté 
moci u barů a tasting pointů neomezeně ochutnávat no-
vinky všech významných partnerů CBA ve formě koktejlů 
či kávových a čajových specialit. O kulturní stránku eventu 
se postará jazzové trio Vítězslava Hándla. Celým dnem od 
10 do 22 hodin přítomné provede osvědčený a jedinečný 
moderátor Petr Nárožný ml.

Velkým lákadlem budou prezentace několika VIP osobnos-
tí české barmanské scény. Na pódiu se postupně objeví 
Kateřina Kluchová, Tomáš Melzer, Michal Marešovský, 
Achim Šipl a Martin Vogeltanz. „Jednotícím tématem pre-
zentací původně mělo být něco ve smyslu Návrat barové 
kultury ke kořenům, pravděpodobně jej ale vzhledem 
k mimořádnostem, kterými si musel obor gastronomie 
v posledních měsících projít, aktualizujeme,“ dodal Aleš 
Svojanovský.

Rozhodnuto. Abzac hands up 
bude až na jaře

Již tři dekády 
šatí pohostinství, 
hotelnictví a retail
Bezmála 30 let se zabývají šitím profesních oděvů. Jejich dvě šicí 
dílny jedou na plné obrátky a díky tomu se jim podařilo rozšířit pole 
působnosti. Nově se krom gastronomie, hotelnictví, školství a retailu 
zaměřili také na farmacii. Patří mezi špičky ve svém oboru a etiketu 
FOMI najdete na rondonech úspěšných šéfkuchařů a známých 
lékařů. V čem jsou jejich silné stránky? Jak ustáli dopad koronaviru? 
Jaké jsou nové trendy? Na tyto otázky a další nám odpověděla 
Martina Michalová, obchodní ředitelka společnosti Fomi.

MERUŇKOVICE 
Jemná ovocná pálenka vyrobená troj-
násobnou destilací vyzrálých meruněk 

z velkopavlovické oblasti. Meruňko-
vice je čirý destilát vyznačující se 
sladkou vůní meruněk, připomínající 
meruňkovou marmeládu s lehkým 
peckovým podtónem a jemnou, 
ovocně medovou, ale suchou 
chutí. BARTIDA Meruňkovice se 
vyrábí třístupňovou destilací z ne-
upravovaného přírodního kvasu 
z meruněk. Přítomnost pecek 
dodá destilátu charakteristickou 
chuť minerálů a třísloviny. 
BARTIDA Meruňkovici podává-
me při teplotě odpovídající okolí.

www.bartidashop.cz

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, MARTINA MICHALOVÁ FOTO: FOMI
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MELON FRESHER
Do goblet sklenice naplněné ledem nalijeme:
4 cl BARTIDA Meruňkovice,
2 dcl Mixer meloun,
čerstvý meloun a máta na ozdobu.
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J
ak si stojí ochucená piva a ta bez alkoho-
lu u domácího publika a z čeho se vyrábí? 
Zavedené české pivovary se s  námi po-
dělily o  receptury a  nechybí ani zmínka 

o motivačních programech, které se poctivým 
hostinským vyplatí. Výčep je totiž srdcem hos-
pody. Co se pandemické krize týče, nenecháva-
jí váreční občané své Horeca partnery v nouzi.

Češi a ochucená a nealko piva
Podle Tomáše Pluháčka z pivovaru Zubr mají 
ochucená piva svůj prvotní boom již za sebou 
a ustálila se jako součást standardní nabídky. 
„Obliba ochucených piv a  míchaných nápojů 
z nealkoholického piva roste zejména u mladší 
generace,“ sdělil ředitel PRIMÁTORU. Rovněž 
Plzeňský Prazdroj zaznamenal vloni nárůst 
prodeje nealkoholického piva Birell o  17,5 %, 
které se tak stalo nejrychleji rostoucí značkou 
z  celého portfolia pivovaru. „Jen v  minulém 
roce jsme ve  srovnání s  rokem 2018 prodali 
o 20 % více nápojů řady Cool,“ potvrdila pivní 
trend také Alena Váchová ze Staropramenu.

Jaké příchutě ochucených piv vedou
Z produkce Plzeňského Prazdroje lidem v uply-
nulých letech nejvíce zachutnal nealkoholický 
Birell Pomelo a Grep. „V současnosti se těšíme 
z výsledků nových nealko nápojů, kterým říká-
me BIRELLády. Je to Cola, Bezovka, Citroná-
da a Birell s příchutí ledového čaje s broskví,“ 
doplnila brand manažerka Birellu Lenka Trval-
cová. Náchodský pivovar zaznamenal výraz-
nou poptávku po nealkoholickém pivu Primá-
tor s chutí černého rybízu a limetky. Fanoušci 
Staropramenu si z řady Cool nealko dopřávají 
pivní chuťovku s grepem a „frčí“ i Cool Lemon 
nebo letošní novinka Malina a borůvka. Zubr 
vyrábí ochucené nízkoalkoholické pivo s yuzu 
a  limetou. „Spojení hořkého piva a osvěžující 

citrusové chuti patří mezi nejvyhledávanější 
kombinace,“ říká tamní ředitel.

Jak vzniká ochucené pivo
V  PRIMÁTORU smíchají přírodní aromata 
a šťávy s cukrem a vodou – v podstatě vyrobí 
ovocnou limonádu, kterou pak v  požadova-
ném poměru smísí s  pivem. Jak upřesnil To-
máš Pluháček ze Zubru, mohou být výrobní 
postupy různé, ale právě míchání piva s ovoc-
nou šťávou je podle něj na českém trhu nejty-
pičtější. Také ochucený Cool ze Staropramenu 
je mixem světlého piva a džusu. „Touto přípra-
vou dosahujeme harmonického prolnutí obou 
chutí,“ vysvětlila manažerka pivovaru Alena 
Váchová.

Příroda, nebo chemie – z čeho jsou ovoc-
né příchutě
Lenka Trvalcová z Prazdroje uvedla, že klíčo-
vým pravidlem je u  nich použití přírodních 
surovin bez přídavků umělých sladidel, barviv 
a konzervantů. Pro mnohé lidi je také důležité, 
že ochucená nealkoholická piva často obsahují 
méně cukru než běžné limonády. Cool ze Staro-
pramenu je rovněž z přirozených ingrediencí, 
nepřislazuje se a „umělotiny“ v něm nenajdete. 
Cestou přírody kráčí i náchodský pivovar. „Po-
ciťujeme radikální odklon od  chemických vý-
tažků. Veškerá ochucená piva z PRIMÁTORU 
jsou postavena na přírodním základě,“ zdůraz-
nil ředitel Petr Kaluža. Stejně dobrou zprávu 
podal také ředitel pivovaru Zubr: „Do našeho 
ochuceného piva dáváme sirup, jehož součástí 
je přírodní citronové a yuzu aroma.“

Některé minipivovary obohacují pivo 
o netradiční složky – třeba řasu chlorellu. 
Co na to velcí hráči?
Když dojde na  experimenty, jak vylepšit sa-

motné pivo, drží se Plzeňský Prazdroj i u ne-
alkoholických nápojů tradičních surovin. „Ale 
například při výrobě Coly od Birellu používá-
me přírodní extrakt ze skutečného kolového 
oříšku,“ uvádí brand manažerka. V Zubru také 
vítězí klasika. „Nejsme zastánci velké pivní ex-
travagance zejména proto, že si tato velmi spe-
ciální piva obvykle najdou jen úzkou skupinu 
spotřebitelů,“ komentoval alchymistické sna-
hy ředitel Tomáš Pluháček. Ani PRIMÁTOR 
o novém pivě například s přídavkem řasy neu-
važuje a stejně tak sází na klasickou recepturu 
i ve Staropramenu. „Pro pivní inovátory máme 
nízkoalkoholický Bezový květ a  lemongrass 
nebo osvěžující kombinaci okurky a limetky,“ 
doporučila manažerka smíchovského pivova-
ru.

Alko – nealko, motivují pivovary hospod-
ské k čištění trubek?
Staré dobré pořekadlo praví, že pivovar pivo 
vaří, ale hostinský ho dělá. „Pokud nebude 
o pivo na provozovně správně postaráno, zkazí 
to chuťový zážitek, ať je pivo uvařeno sebelé-
pe. Proto náš servisní tým pravidelně sanituje 
hospody odběratelů a  také školíme výčepní, 
jak se o pivo starat,“ ubezpečil ředitel Zubru. 
Přerovský pivovar před několika lety spustil 
také certifikaci Pečeť kvality pivovaru Zubr. 
Provozovny s pečetí, které pečují o pivní sklo, 

pravidelně čistí výčep a udržují optimální tep-
lotu při skladování sudů, pak mohou čerpat 
extra výhody a bonusy. Jak zmínila Alena Vá-
chová, rovněž Staropramen kompenzuje svým 
zákazníkům poplatky za údržbu výčepní tech-
nologie podle individuálních smluvních pod-
mínek. PRIMÁTOR dokonce sanituje výčepy 
a kohouty u partnerů každý měsíc zdarma.

6 BEVERAGE

Český pivař je tvor konzervativní a na starý dobrý ležák nedá dopustit. 
Poslední dobou si však lidé místo desítky radši dají jedenáctku a stejně 
tak si oblíbili nízkoalkoholická piva s ovocnou chutí. V létě, při pracovním 
obědě a po sportu jim přijdou vhod spíš než limonáda.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ  FOTO: FIREMNÍ, SAMPHOTO

Na článku s redakcí spolupracovali:

Petr Kaluža, 
PRIMÁTOR

Alena Váchová,
Staropramen

Tomáš Pluháček, 
Zubr

Přestože se Češi, Moravané a Slezané 
nevzdali piva ani v domácím vězení, 

představuje letošní zavirovaný rok pro 
pivovary i hospody těžkou existenční 

zkoušku. „Jelikož se dlouhodobě 
soustředíme na prodej čepovaného piva 

ze sudů, kam obvykle míří 60 % celkového 
výstavu, museli jsme upravit výrobu,“ 

netajil se dopady pandemie ředitel Zubru. 

“

NEALKO 
A OCHUCENÁ PIVA
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Co získá výčep hygienou 
trubek a jak na to
Tomáš Pluháček ze Zubru odpověděl jedno-
značně: „Pravidelnou údržbou získá výčepní 
spokojené zákazníky a dobrou reputaci.“ Kom-
pletní chemickou sanitaci výčepního zařízení 
doporučuje každých 14 dnů, kdy se rozeberou 
naražeče i kohouty. Běžná údržba výčepu by se 
však měla provádět každý den. „Výčepní pult 
musí jako srdce hospody svítit čistotou – čis-
té hlavy, kohouty, trubky, pult a  dobře umyté 
sklo totiž zásadně ovlivňují kvalitu piva. To 
samozřejmě platí i pro čepovaný Birell,“ nes-
levila z hygieny ani manažerka Prazdroje. Dále 
varovala, aby hospody nepouštěly do  pivních 

trubek slazené limonády, které pak negativně 
ovlivňují kvalitu piva. To znamená, že i ochu-
cený Birell musí být v samostatném kohoutu.
„Péče o  pivo nejen v  pivovaru, ale především 
v  místě jeho prodeje je pro pověst značky 
a  opakovaný nákup klíčová. Pečlivé hospod-
ské odměňujeme certifikátem kvality,“ doplnil 
Petr Kaluža za  PRIMÁTOR. „Když se hos-
podský dobře věnuje svému řemeslu, dokáže 
zákazníkovi nabídnout pivo takové chuti, jako 
kdyby si na něj zašel přímo ke zdroji do pivo-
varu,“ uzavřela doporučení expertů k výčepní 
hygieně manažerka Staropramenu.

Jak ovlivnil covid spotřebu piva
Přestože se Češi, Moravané a Slezané nevzdali 
piva ani v domácím vězení, představuje letošní 
zavirovaný rok pro pivovary i hospody těžkou 
existenční zkoušku. „Jelikož se dlouhodobě 
soustředíme na  prodej čepovaného piva ze 
sudů, kam obvykle míří 60 % celkového vý-
stavu, museli jsme upravit výrobu,“ netajil se 
dopady pandemie ředitel Zubru. Podle jeho 
dalších slov se však skutečná bilance ukáže až 
na podzim, kdy skončí úlevy od státu.

Ani Staropramen nestáčel v  době karantény 
do sudů a tanků. Namísto toho posílil produkci 
baleného piva, která smíchovskému pivovaru 
vzrostla o více než 15 %. „Naše čísla samozřej-
mě stále neodpovídají letošním plánům ani 
loňské skutečnosti,“ vypočetla covidové ztrá-
ty tamní manažerka. „Dodnes vidíme velmi 
negativní dopad na kanálu on-trade v turistic-
kých oblastech. Vůbec největší propady zaží-
vají v centru Prahy, do které se nevrátili turisté 
a  kromě toho pracuje řada pražských firem 
stále v  režimu home office,“ popsala situaci 
bez obalu. Dobré zprávy přichází podle Aleny 
Váchové z  některých regionů, kde se prodeje 
Staropramenu alespoň přiblížily loňským vý-
sledkům.

Také PRIMÁTOR potvrdil dubnový a  květno-
vý propad v  prodeji sudů a  stejně tak se mu-
sel pandemické ráně přizpůsobit i  Plzeňský 
Prazdroj. „Celkové dopady jsou drastické. 
Zaznamenali jsme zhruba čtyřicetiprocentní 
pokles prodejů kvůli téměř tříměsíčnímu vý-
padku čepovaného piva v hospodách a to nelze 
nenahradit ani zvýšeným zájmem o to balené,“ 
konstatovala Lenka Trvalcová.

Pomocná ruka pivovarů po covidu
Čtyřlístek dotázaných pivovarů se svorně za-
pojil do  iniciativy Českého svazu pivovarů 
a  sladoven s  názvem „Zachraň hospodu“, je-
jímž prostřednictvím si lidé koupili voucher 
do svého oblíbeného podniku. Jakmile se ote-
vřely zahrádky a  následně celé provozy, nabí-
dly pivovary bezplatné sanitace zakonzervo-
vaných výčepů a vyměnily hospodám zkažené 
pivo za čerstvé. PRIMÁTOR věnoval svým zá-
kazníkům roušky a vybavil je dezinfekcí a  ru-
kavicemi.

Všechny pivovary také pomáhaly svým Horeca 
partnerům s  vyřizováním covidové podpory, 
kurzarbeitu a  nechyběly ani časově omezené 
akce na sudové pivo. Plzeňský Prazdroj dokon-
ce uspořádal po znovuotevření hospod největší 
akci ve své historii a pozval lidi na pivo zdarma. 
„Celkem jsme v  Česku načepovali milion piv 
na náš účet,“ vyčíslila brand manažerka. „Po-
moc, kterou můžeme poskytovat všichni, je ta-
ková, že budeme pravidelně chodit do restau-
rací a  hospod na  dobré jídlo a  pivo,“ vystihla 
princip udržitelné solidarity Alena Váchová ze 
Staropramenu.

Co od pivovaru dostane začínající výčep 
Všechny čtyři pivovary pamatují na  vybavení 
svých odběratelů. Konkrétně PRIMÁTOR vy-
počítá novým hospodským základní vybavení 
z  velikosti zařízení a  předpokládané výtoče. 

Zákazníci pak standardně získají do zápůjčky 
výčep a pivovar jim dodá i sklenice, textil a pří-
slušnou reklamní ceduli. „Následně je hospod-
skému zřízeno propagační konto navázané 
na  jeho reálné odběry. Z  něj si pak doplňuje 
potřebné vybavení,“ upřesnil ředitel náchod-
ského pivovaru Petr Kaluža.

Exkurze a školení pivovarů pro výčepní
Staropramen vzdělává zaměstnance restaurací 
v pivovarské škole na Smíchově i ve vlastních 
provozovnách. Ani PRIMÁTOR nepodceňuje 
zaškolení odběratelů v péči o pivo a jeho správ-
ném čepování. Zájemci se mohou přihlásit 
na  komentovanou prohlídku pivovaru a  ří-
zenou degustaci s  emeritním sládkem přímo 
v Náchodě. Podobné exkurze jsou standardem 
také v  jihomoravském Zubru, momentálně je 
však přerušila hygienická opatření. Vedení pi-
vovaru předpokládá jejich obnovu po ustálení 
situace v novém roce.

INZERCE

Staré dobré pořekadlo praví, že pivovar 
pivo vaří, ale hostinský ho dělá. „Pokud 
nebude o pivo na provozovně správně 

postaráno, zkazí to chuťový zážitek, ať je 
pivo uvařeno sebelépe. 

“
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Hotelový minibar 
V DOBĚ KORONAVIRU COVID-19!

Nabízíme spolehlivé řešení minibarové služby bez rizika! 
Není nutné desinfikovat obsah minibaru před příjezdem dalších hostů
Není nutné zaměstnávat personál k doplňování a kontrole minibarů
Není nutné se dohadovat s hostem o zaplacení účtu za minibar
Možnost hotovostní platby v Kč i Eur, bezhotovostní platby všemi 
platebními i stravenkovými kartami a interní kreditní systém.
…a není nutné zajišťovat prodej jakéhokoliv drobného zboží přes recepci

SORTIMENT NAŠICH PRODEJNÍCH AUTOMATŮ USPOKOJÍ 
VŠECHNY HOSTY 24 HODIN DENNĚ

www.Dallmayr.cz info@Dallmayr.cz Tel.: 222 262 155

STAY SAFE

20_0187_Dallmayr_inzerce_stay_safe_Svet_HORECA_258x345.indd   1 31.08.20   12:04
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Na facebookovém profilu uvádíte čtyři 
pražské restaurace, kterým se jako šéfku-
chař staráte o chod podniku. To musí být 
časově velmi náročné.  V čem tkví úspěch 
vašeho byznysu? 
Vedení kuchyní více restaurací je velmi nároč-
né, a  to nejenom časově. Bez týmu kvalitních 
kolegů a velké podpory rodiny bych toto nasa-
zení velmi těžko zvládl. Práce je zároveň mým 
koníčkem, což je můj hnací motor.

Podle zástupců Asociace kuchařů a cuk-
rářů patříte mezi uznávaného a respek-
tovaného kuchaře specializujícího se 
na českou gastronomii. Znamená to tedy, 
že vsázíte i na regionální dodavatele? 
Využívám především regionální dodavatele. 
Tím regionální ovšem nemyslím pouze Česko, 

ale i  dodavatele z  Evropy. Odebírám výrobky 
a  suroviny jak z  České republiky, tak i  z  Ra-
kouska, Maďarska, Polska, Itálie. Maso naku-
puji například od  společností Dvůr Seletice, 
Emi food, Maso Klouda. Ryby ze Pstruhařství 
Mlýny na  Šumavě. Mouku od  mlynáře Dub-
ského z Bohutína u Příbrami atd.

Kde čerpáte inspiraci pro tvorbu menu 
vámi vedených restaurací? Předpoklá-
dám, že jejich nabídka se liší. 
Nabídka pokrmů se ve  všech našich restau-
racích odlišuje. Inspiraci čerpám převážně 
v kuchařských knihách, některé jsou i 150 let 
staré. Dalšími zdroji jsou pro mě Instagram, 
Facebook a jiní kolegové.

Česká veganská společnost celkem efek-
tivně usiluje o rozšíření nabídky bez-
masých pokrmů v restauracích. Jaký máte 
postoj k tomuto trendu? 
V každé z našich restaurací máme jak v rámci 
stálé nabídky, tak i  v  poledním menu bezma-
sá jídla, která tvoří 20 % celkové nabídky. Pro 
koncepty našich restaurací je toto z mého po-
hledu dostačující. Na  rozsáhlejší nabídku ve-
getariánských a  veganských jídel se dnes již 
zaměřily specializované podniky.

Více podniků znamená více zaměstnanců. 
Daří se vám předcházet fluktuaci? 
Obecně mohu říct, že zaměstnavatel, který se 
chce vyhnout fluktuaci, musí dodržovat ze své 
strany veškerá ujednání, termíny výplat a cho-
vat se k  zaměstnancům slušně a  spravedlivě. 
Kromě uvedených faktorů poskytujeme věr-
nostní program stálým zaměstnancům, proto 
s nestálostí personálu u nás nemáme problém.

Jak využíváte sociálních sítí pro zviditel-
nění či nábor personálu? 
Média typu Instagram, Facebook využíváme 
k propagaci našich podniků v podstatě denně. 
Máme PR spolupracovnici, která se stará o pří-
spěvky na těchto sítích. Sociální média využí-
váme samozřejmě i k náboru personálu, což se 
nám osvědčilo více než inzerce na pracovních 
portálech. 

Od září budete na Vinohradech šéfovat 
nové restauraci U Tellerů. Mohl byste nám 
blíže představit její koncept? 
Restaurace U  Tellerů na  náměstí Jiřího z  Po-
děbrad má moderní koncept s vlastní zrárnou 
masa, nabízí špičkové pivo Pilsner Urquell 
a  skvělá vína ze starého světa. Zrárna masa 
je postavena na  míru a  je jednou z  dominant 
interiéru restaurace. Společně s vinotékou tak 
zabírá celou jednu stěnu. Dalšími nepřehléd-
nutelnými prvky, dnes již pro naše restaurace 
typické, jsou pivní tanky nad výčepem. Jídla 
budeme připravovat na  dřevěném uhlí v  gri-
lech X-oven od  společnosti Premiumgastro. 
V  žádném případě se ovšem nebude jednat 
o „stejkárnu“. Na grilech budeme připravovat 
nejen naše vyzrálá masa, ale i zeleninu, přílohy 
a vnitřnosti. Můj koncept kuchyně je jasný. Na-
bízet budeme moderní jídlo, často vycházející 
z klasických receptů našich předků, které bude 
vonět dřevěným uhlím. Vždy totiž alespoň jed-
na složka pokrmu projde tepelnou úpravou 
v grilu. Výjimku mohou ovšem tvořit studené 
předkrmy, saláty a dezerty. 

David Kalina v branži znamená profesi-
onalitu. Určitě existuje řada společností, 
která by měla zájem o propojení vašeho 

jména s jejich produkty. Byl byste naklo-
něn reklamní spolupráci?
V případě, že by šlo o produkt, kterému věřím, 
budu rád spolupracovat na jeho propagaci. Jak 
říká jeden můj kolega: „Složenky se neptají“ 
a hlavně v dnešní době je přínosné mít více fi-
nančních zdrojů.

Tento rok byl velmi náročný pro jakékoli 
podnikání. Je nějaké ponaučení, které si 
z doby koronavirové odnášíte? 
Doba koronavirová gastronomii a služby pro-
věřila jako nic a nikdo před ní. Vše bylo velmi 
náročné hlavně po  psychické stránce. Člověk 
musí být maximálně flexibilní, a jak praví rče-
ní, nesmí házet flintu do žita, ale bojovat!

Kdybyste měl zpětně zhodnotit vaši praxi, 
je něco, co byste změnil? 
Neměnil bych nic. Má praxe měla ten správný 
průběh. Nejdříve jsem několik let působil jako 
řadový kuchař, poté jako šéfkuchař a  postu-
pem času jsem se vypracoval až na pozici exe-
cutive chefa několika restaurací naráz. Celou 
svou kariéru jsem až na drobné výjimky půso-
bil v české kuchyni, a to se mi vyplatilo. Naše 
restaurace Mincovna a Tiskárna již po několi-
káté obhájily ocenění Zlatý lev od nakladatel-
ství Top LifeCzech, což je pro mě hodnotné 
uznání kuchařského umu, za kterým stojí letité 
zkušenosti.

Celou svou kariéru jsem působil 
v české kuchyni a to se mi vyplatilo!

Co mají společného prosperující restaurace Potrefená husa Národní, Mincovna, Tiskárna a U Tellerů?  Výtečnou 
českou kuchyni, za kterou stojí jeden pražský šéfkuchař. Pro mnohé vedení více podniků může být nad rámec 
lidských sil, což není tento případ! „I když se nabídka jídel v mnou vedených restauracích liší, vše se dá s pomocí 
sehraného týmu a nadšením pro kuchařinu zvládnout,“ radí David Kalina, nestor české gastronomie. 

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, DAVID KALINA FOTO: LADISLAV ADÁMEK

Krátce:
Nepletou se vám někdy rondony? 
Nechal jsem si ušít rondony s logy 
všech našich restaurací, takže již neře-
ším, který si obléknu (smích).

Kam si zajdete rád na jídlo? 
Moc času na návštěvy restaurací, kro-
mě těch našich, my již nezbývá. To víte, 
čtyři restaurace a tři malé děti zaberou 
hodně času. Nicméně vždy jsem se 
výtečně najedl ve Výčepu na Korunní 
a teď nedávno také v El Camino Tapas 
Restaurantu.

Práci kterých kolegů rád sledujete? 
Velmi rád se podívám na práci mého 
kamaráda Honzy Punčocháře z restau-
race U Matěje, dále Michala Götha z ho-
telu Miura a také na Thomase Dorfra 
z Landhaus Bacher v Rakousku.

Máte v životě prostor na sebevzdělá-
vání či nějaké zájmy? 
Rád čtu ve starých kuchařkách, což se 
dá považovat za sebevzdělávání, a pra-
videlně navštěvuji kuchařské kurzy. 
Mým největším koníčkem je kuchařina 
a té věnuji celou svou pracovní dobu. 
Volný čas trávím v rodinném kruhu.

Motto, kterým se v životě řídíte?
Dávej hostům na talíř jen to, co bys sám 
s chutí snědl.

Marinovaný pstruh s okurkou a pečenými batáty
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Bezalkoholová
dezinfekce rukou

Ideální do škol, obchodů, nemocnic, firem a restaurací. 
Úspora až 70% dezinfekce oproti běžným dávkovačům. 
Netvoří se škodlivé bakterie.

Účinná ochrana proti virům a bakteriím!

eshop.ecostep.cz

+420 257 316 462 info@ecostep.cz
V Í C E  I N F O  N A KO N TA K T

ecostep.cz

N E J V Ě T Š Í  V Ý B Ě R  
D E Z I N F E K Č N Í C H  P Ř Í S T R O J Ů  
A  D E Z I N F E K C Í  N A J D E T E  
N A  N A Š E M  E - S H O P U



Vaše studio se věnuje kreativním návrhům 
privátních interiérů a komerčních prostor. 
Když se řekne design, může to v některých 
klientech vyvolávat obavy z vyšší finanční 
náročnosti. Jsou designérské služby do-
stupné pro každého?
Pracujeme v  oboru interiérového designu již 
15 let a za tu dobu se velmi mnoho věcí změ-
nilo. Je pravda, že některým klientům již ne-
musíme dlouhosáhle vysvětlovat, že neděláme 
jen „takové ty nechutně drahé obrázky“, ale 
že výstupem jsou jejich budoucí zisky. Každý, 
kdo má zkušenosti ze zahraničí, ví, že investice 
do atraktivních a funkčních prostor se vyplatí 
a vedou k navýšení zisků. Není důležité zvyšo-
vat jen kvalitu produktu, ale i jeho „package“. 
Podle mého názoru to v horeca průmyslu platí 
dvojnásob a Česko je zatím v tomto ohledu do-
sti pozadu.

Jaké jsou důležité zásady pro realizaci 
funkčního interiéru? Z čeho vycházíte při 
jeho návrhu a jak je to časově náročné?
Především je důležité zadání: co, komu, jak, 
kde, za kolik, a v neposlední řadě příběh, proč 
dospěli k potřebě změny. Chodí k nám spous-
ta klientů, kteří tak nějak intuitivně tuší, že 
by bylo dobré udělat svoji hospodu či hotel 
lákavější, více vzrušující a  atraktivnější. Ov-
šem málokdy přijdou s  odpověďmi na  výše 
uvedené otázky, které by budoucí byznys měl 
splňovat. Častokrát je to jen popis několika 
protichůdných pocitů, ale málokdo má jas-
ný podnikatelský záměr. Přitom jsou na  trhu 

různí konzultanti a  specializované firmy, kte-
ré s tímto umí klientům poradit. Přijde mi, že 
Češi mají strach do konzultace se specialistou 
investovat. Nakonec poradenství zastáváme 
my a drobnou analýzu musíme provést sami. 
Délka procesu je odvislá od  intenzity zásahu 
a rozsahu projektu. Konzultace, které firmám 
nabízíme, jsou do 14 dnů od oslovení, ale pro-
jekt rekonstrukce hotelu samozřejmě zabere 
i půl roku plánování.

Co by tedy měla zdařilá rekonstrukce kli-
entovi přinést?
Více peněz a pozornosti. Po rekonstrukci si kli-
enti mohou dovolit zdražit produkt či službu. 
Povedená přeměna interiéru spustí tzv. „word 
of mouth“ efekt, což je efektivní a nenákladná 
reklama. Díky sdílení dojmů z  nové podoby 
hlavně na sociálních sítích získává podnik širší 
publikum a reference. S tím je spojeno pocho-
pitelně i více zodpovědnosti vůči budoucím re-
cenzentům. Rekonstrukce má vliv také na re-

gionální dosah, který se rozšíří. Najde si více 
klientů, kteří jsou ochotni za kvalitou cestovat 
z větší dálky. 

Měl byste pro naše čtenáře doporučení, 
čemu se rozhodně při zařizovaní provo-
zovny vyhnout?
Pseudoodborníkům. Nejhorší ze všeho jsou 
rady tzv. chytrých sousedů, rodinných přísluš-
níků a řemeslníků. Máme to na denním pořád-
ku. Zpracujeme řešení, spojíme se se specia-
listy a klient přijde s tím, že Franta, co mu dělá 

elektriku, by to udělal jinak… Je to klientova 
hra i jeho peníze, ale obecně mám dojem, že tu 
chybí pokora ke specializacím. Jednoznačně se 
to lepší a světlo na konci tunelu vidím blíže než 
před deseti lety.

V restauracích se často setkáváme s nábyt-
kem, který jim dodá dodavatel za odběr 
zboží. Jak tento počin hodnotí oko zkuše-
ného designéra?
Raději bych se k  tomu nevyjadřoval. Osobně 
to vytěsňuji z pohledu a interiér v ten moment 
přestávám hodnotit. Zajímám se jen o kvalitu 
točeného piva, nebo jak dobrý mají guláš. Nic 
jiného od tohoto podniku neočekávám. Tako-
vé reklamní doplňky a  nábytek jsou vhodné 
do  venkovské hospůdky u  fotbalového hřiště, 
ale rozhodně ne do  restaurace, bistra nebo 
lobby hotelu, který chce mít nějaký širší zásah 
a příběh. Od takto pořízeného vybavení nelze 
očekávat nic zázračného. 

Přijde mi, že interiérům poslední dobou 
vévodí industriální styl a minimalismus. 
Najdou se u nás zákazníci, kteří se nebojí 
dekorací a barev?
Najdou. Barevný zdobný styl je řekněme jed-
ním z  trendů. Minimalismus je v  českých ar-
chitektech a  designérech zakódovaný. Máme 

jej v naší DNA, kvůli vlivům, které tu byly po-
sledních sto let. Ale máme zkušenost, že naši 
zákazníci kvitují i námi oblíbené zdobné a ba-
revné styly, které přichází s vlivy Itálie a Fran-
cie. Nebereme to jako stylovou konkurenci 
nebo vývojovou módní etapu, ale paralelní 
alternativu, která má zase své vlastní klienty.

Jste ve spojení s klienty i po odevzdání za-
kázky a daří se vám společně vyhodnotit 
úspěšnost spolupráce?
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Investice do atraktivních 
a funkčních prostor vede 
k vyšším ziskům
Existuje mnoho aspektů, které ovlivňují dojem hosta z návštěvy restaurace, baru, kavárny či pobytu v hotelu. 
Výborná kuchyně, příjemná obsluha či trendy sklo jsou věci, které lze případně doladit za chodu podniku. Ale 
interiér by měl být funkční hned od jeho otevření. „Na návrhu doporučuji spolupracovat s odborníky, kteří jsou 
schopni zhmotnit vaše vize,“ radí Milan Vrbík, spoluzakladatel studia design ATAK. Jaké jsou současné trendy 
a přehmaty provozovatelů, nám blíže představil v rozhovoru pro noviny Svět horeca.

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, MILAN VRBÍK    FOTO: DESIGN ATAK

Thajské BISTRO A BAR – MANGO, Karlovy Vary,  rok realizace: 2020  
Zadání: Do historického prostoru s klenutými stropy vtisknout malé bistro s denním menu, sloužícím 
večer jako bar. I když bude menu orientováno na Asii, stylově jsme interiér měli inklinovat k mladým 
lidem. Výšku klenutých stropů jsme narušili spuštěnými podhledy v alegorii na palmové listy 
a použité žluté tóny odkazují na barvu manga.

KRUMLOVSKÁ POHÁDKA, Český Krumlov, rok realizace: 2018 
Zadání: Do historické budovy centra města navrhnout zážitkový romantický butik hotel, pokoje musí 
být každý v jiné atmosféře, s tím, že se má využít co nejméně stavebních zásahů, tzv. obléct stěny 
a použít ekonomické řešení maximálního množství typových prvků = dobrá cena a rychlost realizace.

Milan Vrbík:
design-manager, konzultant a spoluza-
kladatel studia design ATAK. 
Založil i přidruženou realizační a konzul-
tační společnost czechdesign manage-
ment s.r.o., a nadále působí jako externí 
lektor na Mendelově univerzitě. Mimo 
zmíněné aktivity je zakládajícím členem 
spolku Kultura & Management a Institu-
tu interiérových designérů. 
Zahraniční zkušenosti: USA, Finsko, 
Itálie a Francie
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Samozřejmě. Během realizace poskytujeme 
autorský dozor, je-li žádán. Na konci pak není 
nic lepšího než se v hotelu vyspat, v restauraci 
najíst a na vlastní kůži vyzkoušet, jak to v reálu 
vše do  sebe zapadá a  funguje. Klienti se nám 
pak vracejí s  novými projekty, doporučují své 
známé a  hlavně vidí, že to má ekonomickou 

podstatu. Rozhodně se vyplatí být s  klienty 
po dokončení projektu ve styku.

Novou podobou interiéru to nekončí. Ná-
sledně je potřeba osvěžit firemní identitu. 
I toto spadá do nabídky vašich služeb?
Skoro bych řekl, že tohle je naprosto ideální va-

rianta. Souběžně tvořit novou identitu a pod-
pořit ji i novým interiérovým designem. Zatím 
jsem se tedy setkal jen s několika klienty, kteří 
byli natolik zkušení v  dané věci, a  řešili jsme 
vizuální identitu a  interiérový design souběž-
ně. Často tyto věci, bohužel, tvoříme separátně 
a klienty k tomu „namotivujeme“ až v průběhu 
spolupráce. Samotnou grafiku, tvorbu příbě-
hu a koncepci podniku nabízíme v balíku, ale 
tvoříme je se specialisty externě, protože za-
stáváme teorii, že nemůžeme na  200 % umět 
všechno.

Kde nacházíte inspiraci a dodavatele pro 
nové projekty?
Nejvíce inspirace nám přichází ze zahraničí. 
Všichni v ATAKu máme zkušenosti ze zahrani-
čí a pravidelně se vzděláváme jak v novinkách, 
tak měnící se legislativě. Tak jako v jiných obo-
rech, platí i u nás, že vzdělání a zkušenosti od-
lišují úspěšné od méně úspěšných. Toto se dá 
říci o horeca službách také. Myslím, že Česko 
má v tomto odvětví stále co dohánět. I když, jak 
jsem již zmínil, za posledních deset let jde vidět 
obrovský posun. A týká se to i těch našich ře-
meslníků a dodavatelských firem. Jsou to větši-
nou české firmy a za ta léta, i negativních zku-
šeností, již víme, na které je 100% spolehnutí.

Kterou ze svých realizací hotelu či gastro-
nomického podniku hodnotíte jako velmi 
zdařilou?
Všechny projekty, které jsme v  ATAKu dělali, 
jsou pro nás radostí. Jen některé větší, a  ně-
které menší. Obzvláště bych asi vypíchnul dva 
butik hotýlky a restaurace v Českém Krumlově 
– Krumlovská pohádka v centru a Vltavská po-
hádka v Rybářské ulici, která je hned u břehu 
Vltavy v  té největší zatáčce řeky. S  investory, 
kteří byli od samého začátku do konce plni en-
tuziasmu, byla skvělá spolupráce. Na projektu 
pracoval náš čtyřčlenný tým a s investory jsme 

si rozuměli i po lidské stránce. Ze zahraničí si 
přinesli ujasněnou představu o koncepci a my 
mohli být součástí tvorby těchto dvou naprosto 
rozdílných podniků. Grafika se řešila souběžně 
a jedno ovlivňovalo druhé. Naším úkolem bylo 
podpořit romantický až naivní příběh, který se 
má v podnicích hostům odehrávat a vtisknout 
do starých, až polorozpadlých baráků nového 
ducha. Myslet si o  vizuálním výsledku může 
každý co chce, ale podle obsazenosti ihned 
po  otevření bylo jasné, že se to celé povedlo. 
S  investory zůstáváme v kontaktu a věřím, že 
až opadne šílenství čínské chřipky, pustíme se 
společně do dalšího projektu.

Zveme vás na tradiční východočeskou prodejní výstavu

GASTRO
22.-23. ŘÍJNA

10.00 – 18.00
2020

&
FESTIVAL
POTRAVIN
A NÁPOJŮ
www.dtpce.cz

kontakt: 770 623 217

DŮM TECHNIKY PARDUBICE
NÁM. REPUBLIKY 2686 - 1. PATRO (VEDLE DIVADLA)

INZERCE

KAVÁRNA A BAR (název se ladí), Písek, rok realizace: 2020 
Zadání: Do historického prostoru, který sousedí s farností a kostelem, navrhnout kavárnu, která se 
s večerem plynule mění na bar. Investor požadoval pohodlné lavicové sezení, pro trávení delšího 
času. Jelikož se prostor nachází vedle sakrálních prostor, použili jsme ornament křížku na perforacích 
u dřevěných prvků, stolových podnoží, věšáků na stěnách a částečně se pak tvar opakuje 
i na stolových deskách. Svítidla jsou přisazená ztlumovatelná a osvětlovací rampy pak zapuštěny 
do SDK stropů. Prostor jsme opticky zvětšili tím, že jsme použili LED světelné lišty z ORAC decoru 
kolem stropu a výmalbou napodobili 3D ozdobné štuky stropu.

Představujeme:
design ATAK je interiérové designérské 
a projekční studio. Zakladateli studia 
jsou Sinajský Viktor a Vrbík Milan. Dneš-
ní tým dvanácti designérů pracuje pro 
klienty po celé EU. Ve svých službách 
se zaměřují převážně na kreativní 
a luxusní rezidenční interiéry, ale pro 
B2B klienty navrhují veřejné interiéry 
podniků, prodejen, hotelů a restaurací. 
Design ATAK je prostě aťák přeplněný 
nápady.
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Z
pracovatelé nabízejí maso ze zahranič-
ních i domácích chovů. Na přání gas-
tro partnerů ho naporcují, namelou 
nebo dodají vyzrálé. Pokud si kuchyně 

přeje, řezníci jí vyrobí speciální uzeninu. Ex-
perti přes maso i restaurace také poreferovali, 
jak zacvičil covid s masným trhem v gastrono-
mii.

Řeznické produkty a novinky pro gastro
MAKRO kalibruje řezy masa ve vlastním zpra-
covatelském provozu odběratelům na  míru. 
Řeznictví H+H má pro Horeca partnery kom-
pletní nabídku vepřového a hovězího. „Protože 
je naší prioritou kvalita, vyhovíme i speciálním 
požadavkům. Vznikly tak některé úpravy masa 
a bouráme nové druhy výsekových mas,“ při-
blížil Martin Dražkovič z  obchodního oddě-
lení. Firma se také pyšní více než 120 druhy 
masných výrobků – klobásami, párky, polosu-
chými salámy nebo ručně vyráběnými specia-
litami včetně šunek nejvyšší jakosti.

Velkou vstřícností vůči potřebám gastroprovo-
zu je známý i Bidfood, kde si kuchaři objedná-
vají plátkované maso podle svých preferencí či 
mleté s různou hrubostí. „V bourárnách denně 
zpracováváme obrovské množství čerstvého 
masa, které obratem dodáváme zákazníkům,“ 
zdůraznil Jan Kratina z  marketingu. Bidfood 
též produkuje oblíbené uzeniny v  dýšinském 
závodě nyní pod novou značkou BRAVUR.

Jaké masné výrobky gastropartneři 
milují
U zákazníků MAKRA jednoznačně vedou kali-
brovaná vepřová masa v gramážích od 100 gra-

mů a vepřové kostky z plece či nudličky z kýty. 
Odběratelé Bidfoodu nejvíce oceňují steaková 
masa z  USA a  podle marketéra firmy si rádi 
objednávají výrobky na míru – třeba naklepa-
né hovězí plátky na ptáčky. Chutě a zvyklosti 
obchodních partnerů H+H se liší nejen kraj 
od kraje, ale dokonce i hotel od hotelu. Obec-
ně jsou však nejpopulárnější Špek a  Klobásy 
dědy Pilčíka, které na začátku prázdnin získaly 
prestižní ocenění Regionální potravina roku 
2020. V  těsném závěsu se drží šunka a pašti-
ka ze stejné edice. Restaurace nedají dopustit 
ani na  Rolovaný bok a  Debrecínskou pečeni. 
Tu v řeznictví vyrábí podle původní receptury 
z celých kotlet, které se po vytvarování namá-
čí do paprikového kuléru. Hotely též nakupují 
Dětské párečky NIKI a  Čertovky na  snídaně. 
„Z masa pak vévodí steakové části hovězího,“ 
uzavřel výčet Martin Dražkovič. 

Uzenářské výrobky pro alergiky
Chuť na masité lahůdky mají i celiaci, pro kte-
ré zařadilo MAKRO sortiment se sníženým 
obsahem soli, bez lepku a  bez konzervantů. 
V  H+H také pamatují na  stravovací potřeby 
přecitlivělých osob. Jejich bezlepkové uzeniny 
podléhají přísné kontrole a produkce je testo-
vána ve  státních laboratořích. „Dlouhodobě 
se orientujeme na nabídku uzenin bez obsahu 
lepku,“ uvedl Martin Dražkovič a  dodal, že 
99 % produkce tvoří bezlepkové výrobky. Kro-
mě toho se v řeznictví stále více rozrůstá počet 
masných produktů s obsahem soli menším než 
2 %. „Rovněž naprostá většina uzenin BRA-
VUR vyráběných společností Bidfood je díky 
vysokému podílu masa přirozeně bez lepku,“ 
ubezpečil Jan Kratina.

Když dají kuchaři a řezníci hlavy 
dohromady
„Bidfood na přání svých Horeca partnerů vy-
tvořil jemně mletý tatarák, chlazené výrobky 
sous-vide značky BANQUET nebo mražené 
rolády a  sekané,“ pochlubil se Jan Kratina. 
„Podněty šéfkuchařů napomohly v síti MAK-
RO ke vzniku značky METRO chef,“ potvrdil 
kooperaci obou sektorů i  provozní řetězce 
František Diepold. Stejnou zkušenost mají též 
v  H+H. „Provozovatelé hotelů si přáli malé 
párečky na  snídaně. Společně jsme probrali 
recepturu, kterou tvoří 70 % vepřového, 25 % 
hovězího a pouhé 1,8 % soli. Od té doby jsou 
Dětské párečky NIKI na světě. Podobně vznikl 
ještě vepřový a hovězí Tomahawk steak,“ chvá-
lil si spolupráci obchodník řeznictví.

Zásobování masem
Jako největší dodavatel v oblasti domácí gast-
ronomie disponuje Bidfood flotilou 350 chla-
dicích a mrazicích vozů, které zavážejí šestkrát 
týdně. Stejně tak si mohou rozvážku objednat 
zákazníci MAKRA na  všech jeho 13 prodej-
nách v krajských městech anebo u obchodních 
zástupců. Zásobování až do kuchyně je samo-
zřejmostí i v H+H. Podle slov Martina Draž-
koviče se řeznictví domlouvá s odběrateli indi-
viduálně: „Někdo potřebuje zásobovat denně, 
jiný týdně. Také s ohledem na životní prostředí 
jízdy vždy optimalizujeme.“

Původ masa
Jak informoval provozní, najdeme v MAKRU 
maso z  celého světa, dominuje však domácí 
sortiment. Řetězec dokonce preferuje lokál-
ní farmáře, jejich produkce ale nestačí pokrýt 
celou poptávku a hovězí se tak dováží z  Jižní 
a  Severní Ameriky nebo z  Austrálie. „Vzhle-
dem k  dostupnosti pochází jehněčí z  Irska 
a Nového Zélandu, zatímco vepřové a drůbež 
bereme především z Evropy,“ upřesnil Franti-
šek Diepold.

Podle Jana Kratiny seženou kuchaři v Bidfoo-
du australský či americký steak, českou roš-
těnou nebo španělskou panenku. „Klasické 
hovězí většinově kupujeme od  domácích far-
mářů. Vepřové, kterého zpracujeme několik 
tun denně, dovážíme z  Německa, Dánska či 
Španělska,“ doplnil.

Máte již svého 
řezníka?

Vegetariánským trendům navzdory masorádů neubývá, a tak mezi 
farmáři, řezníky a šéfkuchaři panuje čilá výměna. Jedlíci jsou ale 
vybíravější a tuhá „flaksa“ netáhne. České maso na talíři je stále 
žádanější artikl.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ  FOTO: FIREMNÍ, SAMPHOTO

Na článku s redakcí spolupracovali:

Martin Dražkovič,
Řeznictví H+H

Pavel Rys, 
Hotelu U Beránka

Jan Kratina, 
Bidfood Czech Republic

Zdeněk Novotný, 
Grandhotel Zvon
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H+H bere asi 90 % vepřových půlek z domá-
cích chovů. „ Abychom mohli nabídnout top 
masné výrobky, používáme jako vstupní suro-
vinu při výrobě vepřové půlky nejvyšší kvali-
ty S nebo E. Těch je ale z tuzemské produkce 
málo a  jsme nuceni dokupovat zbytek z  Ně-
mecka nebo Belgie,“ vysvětlil Martin Draž-
kovič. Z hovězího nabízí řeznictví maso býků 
jedině z Česka.

Starají se hosté o původ masa?
Strávníci třeboňské restaurace Šupina a Šupin-
ka se podle vyjádření manažera Lukáše Jídlov-
ce o původ a především o čerstvost masa sku-
tečně zajímají. Klientela náchodského Hotelu 
U Beránka se prý spoléhá na personál, který si 
původ masa bedlivě hlídá kvůli chuti. Kuchyně 
českobudějovického Grandhotelu Zvon je pří-
mo postavena na vlastním chovu zvířat, i když 
původ masa není pro všechny hosty stejně dů-
ležitý.

Jak se žije jatečním zvířatům
Ze sdělení Františka Diepolda vyplývá, že pod-
mínky chovu zvířat a způsob i místo porážky 
jsou absolutně dohledatelné jen u  lokálních 
producentů. „Proto sledujeme kritéria chovu 
u  českých dodavatelů a  vše se děje pod kon-
trolou veterinární služby. Dohledatelnost až 
na samotného farmáře garantuje právě domácí 

maso, které prodáváme pod značkou METRO 
Chef,“ nastínil expert z MAKRA.

„V  restauraci Grandhotelu Zvon visí na  stě-
nách obrázky z  našeho statku Mysletín, kde 
se zvířata volně pasou na loukách. Díky tomu 
mají kravičky lepší maso. Příběh našeho masa 
uvádíme i v jídelním lístku,“ vyzdvihl manažer 
Zdeněk Novotný.

Covid a spotřeba masa
Jan Kratina z Bidfoodu se netajil jednoznačně 
sníženou poptávkou v době uzavření gastrono-
mických provozů. Také MAKRO čelilo během 
lockdownu odběratelským výkyvům, vždyť 
skoro polovinu jejich obratu jistí Horeca part-
neři. Prudký pokles objednávek hlásilo i Řez-
nictví H+H. „Naštěstí nám tyto ztráty z větší 
části vykryl zvýšený zájem o  maso a  uzeniny 
v prodejnách potravin a masnách,“ oddychl si 
Martin Dražkovič. 

A  co se děje v  některých restauracích? Pavel 
Rys dopady pandemických opatření na spotře-
bě masa v  Hotelu U  Beránka nakonec nepo-
cítil: „Spíš bych řekl, že se zvýšila konzumace 
hlavně smažených mas.“ Podobný fenomén 
zaznamenali i  v  Třeboni. V  restauraci Šupina 
a  Šupinka se „domácí vězení“ sice postaralo 
o úbytek strávníků, ale poměr snědeného masa 
zůstal stejný jako dřív. Manažer Grandhote-

lu Zvon na  náměstí v  Českých Budějovicích 
dokonce oznámil 15% nárůst v  gastronomii 
za červenec oproti loňsku.

O  poznání horší situaci, nejen co se masa 
týče, čelí restaurace a  hotely v  centru Prahy, 
kde chybí zahraniční klientela a  řada zaměst-
nanců stále pracuje z  domova. Prázdninové 
regiony oblíbené u  domácích turistů ustávají 
krizi o poznání lépe.

Je libo exkurze masnou?
Do  zákulisí Řeznictví H+H proniknou ob-
chodní partneři jen za  určitých podmínek. 
„Když se zákazník potřebuje dohodnout 
na speciálních úpravách masa anebo chce mas-
nou pochoutku podle svých představ, tak se to 
bez prohlídky neobejde. Exkurze jako takové 
však z  hygienických důvodů možné nejsou,“ 
odpověděl Martin Dražkovič. Bidfood umož-
ňuje odběratelům prohlídky výroben a skladů 
při kurzech ve firemním gastro studiu. Prodej-
ny MAKRO zase spolupracují s gastro školami, 
které tam posílají stážisty.

Jak si hospodský vybírá řezníka
Třeboňská Šupina a Šupinka si volí dodavatele 
masa na  základě kvality, dostupnosti, pravi-
delného zásobování a  stabilní ceny. „Kachní 
a  hovězí odebíráme od  prověřených firem, 
na  které je spoleh. Ryby bereme na  základě 

dlouholetých obchodních vztahů od  lokální-
ho Fish Marketu Třeboň,“ upřesnil manažer 
restaurace. 

Podobnou praxi uplatňuje i  Hotel U  Beránka 
v  Náchodě, kde se zohledňují ještě reference 
a  předchozí dobrá zkušenost. Kuchyně serví-
ruje pokrmy z drůbežího, vepřového, hovězího 
a  telecího masa. Na  talíři nechybí ani steaky 
a ryby. „K snídani nabízím kvalitní párky, šun-
ky a salámy a speciality objednávám od lokál-
ních řezníků,“ vylíčil provozovatel.

Českobudějovický Zvon má v  tomto směru 
výhodu, protože disponuje vlastním chovem 
plemene Masný Simentál. „Měsíčně porážíme 
dvě mladé jalovice a zbytek masa nakupujeme 
od  dvou osvědčených řezníků,“ sdělil tamní 
manažer Zdeněk Novotný.

Po čem restaurace touží
Masná nabídka s  možností speciálních ob-
jednávek kuchaře uspokojuje. Jediná výtka 
Grandhotelu Zvon se týkala dostatečné zralosti 
masa. Kvalitní stařené či maso ve visu naštěstí 
dodává MAKRO. Z Bidfoodu odebírají zákaz-
níci vyzrálé steakové hovězí v kuse i porcované 
na  kalibrované plátky a  také Řeznictví H+H 
běžně rozváží vyzrálé hovězí po celé republice 
i na Slovensko. Stačí si jen přát.

Seitan, někdy také nazývaný vitální či pšeničný protein, je 
alternativa masa vyráběná z  pšeničného lepku, která je již 
dlouhou dobu jako zdroj bílkovin populární hlavně v  Číně 
a dalších asijských zemích, kde se jí často přezdívá falešné 
maso. Název je to jistě adekvátní, neboť seitan svou texturou 
skutečně maso připomíná, a navíc se dá lehce ochutit oblí-
beným kořením stejně jako maso či z něj dokonce vytvarovat 
„masné“ produkty bez masa, jako jsou klobásy a další uze-
niny.

Lepek? Je to vůbec zdravé?
Seitan, jakožto produkt z čistého lepku, je mnohými zájem-
ci o  zdravou stravu odsouván na  druhou kolej. Démoniza-
ce lepku však v  mnoha případech nemá své opodstatnění. 
Ano, lepek je silný alergen a při celiakii, tedy nesnášenlivosti 
lepku, rozhodně nelze doporučit konzumaci seitanu. Lepek 
však na druhou stranu není nic jiného než čistá (pšeničná) 
bílkovina, a  pokud netrpíme zmíněnou alergií, jeho kon-
zumace je zcela bezpečná. Kromě benefitů, jako je vysoký 
obsah bílkovin, je seitan také velmi chutný a vhodný pro ty, 
kteří s  rostlinnou stravou teprve začínají a  chtějí si dopřát 
známou masovou chuť.

Jak na něj?
Hotový seitan seženete v obchodě v různé formě např. jako 
nakládaný polotovar k další úpravě či ve formě klobás, pár-
ků a dalších veganských uzenin, které jsou často kombinací 
seitanu se sójovou či jinou bílkovinou. Snadno a  mnohem 
levněji si však můžete vyrobit i seitan vlastní, a dokonce již 
nemusíte složitě vymývat škrob z mouky pod tekoucí vodou, 
abyste získali malý kousek nerozpustného lepku – seitanu. 

Mnohem výhodnější a časově přijatelnější je zakoupení čis-
tého pšeničného lepku a jeho smíchání s vodou a dalšími in-
grediencemi včetně důležitého koření. Hotovou směs musíte 
nejprve tepelně upravit (v páře, upéct či uvařit) a dále s ní 
můžete nakládat jako s  masem. Například velmi efektní je 
seitan obalený a osmažený jako řízek (ve veganské verzi mís-
to vajíčka použijte hrachovou mouku rozmíchanou ve vodě 
s  kořením) či marinovaný a  grilovaný. Seitan, například 
nakrájený na nudličky, můžete také zamrazit a později pou-
žít do omáček, do smažených nudlí apod.

Ochutnejte seitan neboli pšeničné maso
Alternativ k živočišným produktům existuje 
velké množství a výběr se stále rozšiřuje, 
dávno již bezmasá strava neznamená jen 
zeleninu a sójové produkty. Zajímavou 
alternativou, která obsahuje zároveň velké 
množství bílkovin, je seitan neboli pšeničné 
maso. Z pšeničného lepku ho vyrobíte rychle 
a jednoduše i ve vaší restauraci.

TEXT: EVA HEMMEROVÁ  FOTO: ČVS

Česká veganská společnost
Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kte-
rém 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.

Suroviny:
200 g pšeničného lepku, 30 g lahůdkového droždí, lžička česnekové-
ho prášku, lžička cibulového prášku, lžička pepře, lžička soli, 
2 lžičky uzené papriky, chilli dle chuti, 200 ml vody, lžíce hořčice, 
80 g rajčatového protlaku, 30 g tahini

Postup:
Smícháme všechny sypké ingredience, poté postupně přidáváme 
ingredience mokré. Pořádně promícháme, dokud nevytvoříme těsto, 
které rozdělíme na 15 kousků a z každého uválíme malý váleček. 
Válečky balíme do kousku alobalu a uděláme do něj malé dírky 
vidličkou. Vaříme v páře 50 minut. Před podáváním lehce osmažíme 
či grilujeme.

Suroviny:
130 g pšeničného lepku, 30 g lahůdkového droždí, 1 uvařená brambo-
ra, 100 g vařené cizrny, 1 cibule, 5 stroužků česneku, 240 ml rajčato-
vého protlaku, 2 lžíce sójové omáčky, 120 ml zeleninového vývaru, 
1 lžička uzené papriky, 2 lžičky sušené bazalky, 2 lžičky sušeného 
oregana, 2 lžíce řepkového oleje, 1 lžíce třtinového cukru, lžička soli, 
pepř dle chuti
Postup:
V mixéru rozmixujeme cizrnu, uvařenou vystydlou bramboru, ½ ci-
bule, 3 stroužky česneku, sójovou omáčku a zeleninový vývar. V míse 
smícháme pšeničný lepek se sypkým kořením, lahůdkovým droždím 
a poté přidáme mokrou směs. Vypracujeme těsto, ze kterého tvaru-
jeme malé „masové“ kuličky. Pečeme na pečicím papíře 20 minut 
v troubě předehřáté na 200 °C, poté otočíme a pečeme dalších 
10 minut. Kuličky necháme lehce vystydnout a poté je opražíme 
na lžíci řepkového oleje. 

Suroviny:
400 g pšeničného lepku, 50 g lahůdkového droždí, 1 lžíce sušeného 
česneku, 1 lžíce sušené cibule, 250 g vařených červených fazolí, 
30 ml sójové omáčky, hrst čerstvých bylinek, hrnek zeleninového vý-
varu, lžička uzené papriky, ½ lžičky pálivé papriky, pepř a sůl dle chuti

Postup:
V míse smícháme všechny sypké ingredience (lepek, lahůdkové drož-
dí, koření) a důkladně promícháme. V mixéru rozmixujeme fazole 
se zeleninovým vývarem, sójovou omáčkou a čerstvými bylinkami, 
přidáme k sypké směsi a vypracujeme těsto a z něj dvě šišky seitanu. 
Dusíme na páře 45–50 minut. Podáváme například s bramborovou 
kaší.

Seitanové klobásky Bezmasé kuličky s rajčatovou omáčkou Seitanová sekaná
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Moravská malinovice 
budí celosvětovou pozornost

Co vše musí produkt splňovat, aby byl 
na IWSC zalistován?
Soutěž destilátů IWSC v Londýně má již pade-
sátiletou tradici. Patří vůbec mezi nejprestiž-
nější soutěže v celosvětovém měřítku, a právě 
proto jsme si ji vybrali a rozhodli porovnat naši 
pálenku s  těmi nejlepšími. Přihlášený vzorek 
musí spadat do jedné z kategorií, ve kterých se 
soutěží. Po přihlášení do soutěže jsou odeslány 
2 ks láhví do sídla soutěže. Hodnocení probíhá 
v průběhu 14 dnů dvoukolově. Nejlepší odbor-
níci a degustátoři ve slepém testu hodnotí úro-
veň jednotlivých vzorků. Porovnává se vzhled, 
vůně a chuť. 

Čím Malinovice GOLD VIP na porotu za-
působila?
Jako jediná firma v České republice se specia-
lizujeme na řemeslnou výrobu malinovice, což 
znamená vysoký podíl ruční práce bez větší au-
tomatizace a malé produkční série. Celkově jde 
o náročný způsob výroby, a navíc v kombinaci 
s  tak náchylným ovocem, jako jsou maliny. 
Tento způsob práce se velmi pozitivně projevu-
je v chuti a vůni pálenky. I v celosvětovém mě-
řítku patříme k mála firmám, které takto ma-
linovici vyrábí. A výsledek, což je vůně a chuť, 
zapůsobily na  porotu. Získali jsme stříbrnou 

medaili s  bodovým hodnocením 91. Výsled-
né resumé poroty znělo: „Fruity and forward 
nose. Raspberry dominant. Expressive and 
intense palate. Delicate and focussed. Good 
depth of flavor and long finish.“

Jedná se o limitovanou edici (1250 ks                  
á 500 ml) – máte odběratele v rámci barů, 
nebo se spíše jedná o privátní klientelu?
Našimi většinovými zákazníky jsou privátní 
klienti. V letošním roce jsme se dostali do fáze 
budování sítě VIP partnerů v  gastronomii. 
Oslovili jsme vybrané restaurace a  bary, kde 
budou moci zákazníci malinovici ochutnat. 
Maximální počet našich partnerů v  gastro-
nomii vidíme kolem 50 v  rámci celé České 
republiky. Chceme budovat dlouhodobou 
a  oboustranně výhodnou spolupráci. Naše 
partnery budeme podporovat i formou propa-
gace a zvát zákazníky právě do jejich provozu 
na různé akce, které připravujeme.

Odrazí se získané ocenění na ceně a množ-
ství lahví pro příští rok?
Často tomu tak je, že ziskem ocenění dojde 
ke zdražení produktu. U nás tato medaile ne-
znamená zdražení a  cena zůstane stejná mi-
nimálně do  konce tohoto roku. Pro příští rok 

cenu stanovenou nemáme. Ta bude vycházet 
z aktuálních nákladů na výrobu za druhé polo-
letí tohoto roku.

Odkud pochází maliny na výrobu a kolik 
jich je spotřebováno?
Menší část malin je přímo z našich sadů a větší 
část od  našich prověřených dodavatelů ovoc-
ných farem z Čech a Slovenska. S těmi dlouho-
době spolupracujeme a máme nastaveny přes-
né postupy pro sběr, krátkodobé uskladnění 
a  logistiku. Co se týče množství malin na jed-
nu láhev, tak se vychází z  jejich cukernatosti. 
Konkrétně ze sklizně v roce 2019 jsme vyrobili 
jednu láhev malinovice Gold VIP 45% ze 7 kg 
malin.

Získali jste díky ocenění nové obchodní 
nabídky v zahraničí?
Ocenění jsme získali pouze před velmi krátkou 
dobou. Je to všechno ještě čerstvé. Sami jsme 
si celkový význam ještě možná plně neuvě-
domili. S pořadateli soutěže jsme stále v kon-
taktu a jsou v plánu prezentace pro významné 
zahraniční distributory. Co se týče zahraničí, 
aktuálně dodáváme na  slovenský a  německý 
trh. Tam jsme stihli již zákazníky o  ocenění 
informovat. Přišla nám spousta blahopřejných 
e-mailů a současně i objednávek na oceněnou 
malinovici. Připravujeme další obchodní kroky 
pro zahraničí, tak uvidíme.

Kdo vám navrhoval etiketu a sklo, které 
jsou velmi povedené?
Děkuji za  pochvalu. Mé předchozí pracovní 
aktivity spojené s prací v grafickém studiu mi 
dávají výhodu i v tomto směru. Uvědomuji si, 
že obalový design se nesmí podcenit.  Návrh 
pro mě dělal kolega dle mého zadání. 

Který produkt vás na IWSC oslovil?
Kromě pálenek máme v oblibě i whisky. A naší 
oblíbenou je značka Adnams Copper – Rye 
Malt Whisky – ta získala taktéž stříbrnou me-
daili se stejným bodovým hodnocením jako 
naše pálenka. Jinak i  tato whisky je vyráběna 
handcrafted metodou, což nás spojuje. A jsme 
rádi, že tato kategorie destilátů v  tomto roce 
na soutěži tak výrazně zabodovala.

Máte ambice účastnit se soutěže i příští 
rok? V případě, že ano, bude to opět s ma-
linovicí?
Zatím je příliš brzy, abychom již definitivně 
věděli, zda se budeme účastnit i v příštím roce 
a s kterým produktem.
Je skvělé získat takto výjimečné ocenění, ale 
nejsme primárně sběrači medailí. Snažíme 
se vše dělat pro kvalitu výsledného produktu 
a naším velkým oceněním jsou pozitivní hod-
nocení našich zákazníků a  těch si moc, moc 
vážíme.

Společnosti Martenz, která se specializuje na řemeslnou výrobu 
pálenek v malých kolekcích, se povedlo zabodovat na prestižní soutěži 
International Wine and Spirit Competition 2020 v Londýně (IWSC). Jejich 
Malinovice GOLD VIP 45% získala stříbrnou medaili a stala se tak první 
českou firmou, která dosáhla takového výjimečného úspěchu s ovocnou 
pálenkou.  Blíže nám oceněný produkt v rozhovoru představil Zdeněk 
Jurášek, majitel společnosti Martenz.

Jako jediná firma v České republice se 
specializujeme na řemeslnou výrobu 

malinovice, což znamená vysoký podíl 
ruční práce bez větší automatizace a malé 

produkční série. Celkově jde o náročný 
způsob výroby, a navíc v kombinaci s tak 

náchylným ovocem, jako jsou maliny.

“

TEXT: JAROSLAVA CHUDÁ, ZDENĚK JURÁŠEK  FOTO: FIREMNÍ
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Jako šéfkuchař jste působil v praž-
ských restauracích zvučných jmen. 
Čím si vás získala restaurace Aureo-
le?
Je to tak, že když už dlouho pracujete 
v menším, například rodinném podniku, 
nebo jako já ve  vinném baru, začne se 
vám stýskat po  velké kuchyni a  platí to 
i naopak. Dostal jsem nabídku pracovat 
v  téhle krásné restauraci, beru to jako 
výzvu a vím, že máme ještě hodně práce 
před sebou…
 
Jaká klientela si k vám do 27. patra 
v budově City Tower nachází cestu?
Přes den jsou to převážně byznysmeni 
a lidé z blízkých administrativních budov, 
pro které máme ve všední dny připravené 
obědové menu. Jinak je ale naše kliente-
la pestrá, od mladých párů přes ředitele 
společností až po rodinky s dětmi.

Nabízíte atraktivní tříchodová obě-
dová menu za velmi přijatelné ceny. 
Jaká je kapacita restaurace a její prů-
měrná návštěvnost?
Naše restaurace má okolo 80 míst 
a po covidové přestávce máme zatím prů-
měr 80 hostů denně. Sezona nám začíná 
v září, takže si myslím, že pokud budeme 
všichni zdraví, čísla budou dvojnásobná.

Unikátní gastronomický zážitek 
a dechberoucí výhled na Prahu jsou 
silné podněty k návštěvě restaurace. 
Nabízíte navíc nějaké tematické pro-
gramy v průběhu roku?
V létě jsme grilovali každou sobotu na te-
rase, na  podzim máme připravené akce 
věnované středomořským zemím a regi-
onům, tematická menu s  vínem a  dou-
fejme i  s  návštěvou vinařů a  kuchařů. 
Asi nejvíc se těším na listopadové lanýže 

nebo už teď v říjnu na španělské specia-
lity.

Jak obohatila vaši praxi dvouletá 
stáž v Zeughauskeller ve švýcarském 
Curychu?
Rád na  to vzpomínám, byly to krásné 
časy. Ve Švýcarsku vše funguje jako jejich 
pověstné hodinky… V  kuchyni zrovna 
tak, vše má své místo, dodržují se přesné 
receptury, pracovní doba se měří na mi-
nuty, jídlo a  porady jsou vždy v  přesný 
čas. Lokální suroviny a  tradice tu jsou 
silně vnímané jako vlastenecké. Někdy 
si říkám, že nebýt komunistů, tak jsme 
mohli být na stejné úrovni.

Za úspěchy restaurace stojí šéfku-
chař, jeho tým a chytré technologie 
v kuchyni. Jak jste spokojen s vyba-
vením vašeho zázemí?
Jsem spokojen s  tím, co máme, ale už 
teď vím, že při rekonstrukci teplé sekce 

budu nekompromisní. Podporuji nové 
a  funkční technologie, které nám velmi 
pomáhají. Velice příjemným překvape-
ním je pro mě konvektomat Blue Vision 
od  společnosti RETIGO, který už patří 
k našim novým strojům, stejně jako mul-
tifunkce JIPA.

Milan Hořejš:

Aureole je pro mě 
výzvou

Pestrou škálu chutí piva, včetně ovocných nebo medo-
vých, nabízí letos Beskydy. Turistická oblast propojila pěší 
trasy, cyklostezky a tipy na výlety se 14 pivovary a mi-
nipivovary a vytvořila v součtu 686 kilometrů dlouhou 
Beskydskou pivní stezku.

„Nabízí 25 tras o délce od čtyř až do 48 kilometrů. Můžete 
je absolvovat na kole i pěšky a spojit cestování se zážitko-
vou gastronomií a nahlédnutím do alchymie sládků. Pama-
tujeme i na ubytování v okolí mnohých pivovarů, aby 
i cyklisté či motoristé mohli ochutnávat nejrůznější pivní 
speciály,“ říká Monika Konvičná, ředitelka Destinačního 
managementu turistické oblasti Beskydy - Valašsko.

Na pivní stezce lidé potkají ráj dřevěných soch, historii 
kloboučnictví a dům generála Laudona v Novém Jičíně, 
Žerotínský zámek, malebný Štramberk, unikátní chráněné 
říční peřeje v Ostravici, Muzeum Sigmunda Freuda v Pří-
boře, Lišku Bystroušku z Janáčkovy opery na Hukvaldech, 
cyrilometodějská poutní místa, baziliku ve Frýdku-Místku, 
zříceniny hradů nebo známé rozhledny i méně známé 
romantické vyhlídky.

Beskydy mají turistickou 
pivní stezku se 14 pivovary

Nový katalog klasifikace hotelů unie Hotelstars Union 
představuje moderní a transparentní systém hvězdičkové-
ho hodnocení více nežli 22 000 klasifikovaných hotelů či 
1,2 milionu pokojů po celé Evropě. 

Každých pět až šest let procházejí kritéria klasifikace 
hotelů revizí, aby se mohla vyvíjet a modernizovat v sou-
ladu s potřebami hostů a s požadavky trhu. „Po více než 
18 měsících intenzivní práce jsme nyní úspěšně završili 
aktuálně probíhající proces revize katalogu kritérií. Jednalo 
se o náročný proces, během nějž musela být sladěna 
stanoviska všech 17 členských států. V mnoha zemích je 
klasifikace hotelů provázána s tradicemi a historií, takže 
často není snadné prosazovat inovace,“ objasnil situaci 
Jens Zimmer Christensen, prezident HSU, když všem 
zúčastněným zemím vyslovoval poděkování za jejich 
konstruktivní spolupráci.

Počet kritérií obsažených v novém klasifikačním katalogu 
se snížil z 270 na 247, a katalog je tak nyní ještě flexibilnější 
a přehlednější. Revize nejenže otevřela přístup do systé-
mu moderním hotelovým konceptům, usnadnila rovněž 
cestu zavádění všestranné digitalizace do hotelů. Ať již se 
jedná o moderní komunikační technologie na recepcích 
a v pokojích, o zábavní elektroniku využívanou hosty, či 
o možnost využívání informačních technologií při samo-
obslužném přihlašování do hotelu a odhlašování z hotelu. 

Hotelové hvězdičky září 
novým leskem

Pražská restaurace Aureole je známá svým úžasným výhledem, 
širokým výběrem vín, špičkovým servisem, a především skvělou 
kuchyní, kde má hlavní slovo šéfkuchař Milan Hořejš. Při přípra-
vě menu se nechává inspirovat gastronomií z celého světa. Aby 
také ne, za svou kariéru prošel řadou tuzemských i zahraničních 
restaurací. Jak se mu líbí v současném působišti?

TEXT: KAMILA FUCHSOVÁ, MILAN HOŘEJŠ  FOTO: JAROSLAVA CHUDÁ

VIZITKA
Šéfkuchař Milan Hořejš svou kariéru 
v gastronomii odstartoval v prestiž-
ní restauraci Kampa Park, kde vařil 
pod známým šéfkuchařem Jarosla-
vem Židkem. Dále sbíral zkušenosti 
v restauracích jako Pravda, C’est la 
vie, Joshua Tree nebo HOT fusion 
restaurant.
Rok 2005 byl pro Milana Hořejše 
zlomový, jelikož odcestoval do 
Švýcarska na zahraniční angažmá. 
Dva roky tak působil v restauraci 
Zeughauskeller ve švýcarském 
Curychu. Po této zkušenosti se 
vrátil do Čech a nastoupil jako šéf-
kuchař prestižní pražské restaurace 
V Zátiší, kde pracoval následujících 
pět let. Dále jeho cesty směřovaly 
do vyhlášeného vinného baru 
v České republice Vinograf v Praze 
na Senovážném náměstí. 
Dnes je šéfkuchařem v pražské 
Aureole.

Zleva: Mariana Kabal, Milan Hořejš, 
Roman Roub, David Pouč, Jakub Janovský



www.svethg.cz 19VYBAVENÍ

P
ojmy, jako je chlazení a mrazení, nejsou 
cizí žádnému gastroprovozu. Žádná 
provozovna tohoto typu by totiž bez 
jejich úspěšného uchopení nemohla 

fungovat. Chlazení je způsob krátkodobé-
ho uchovávání potravin při teplotě 0 až 5 °C, 
zmrazování slouží k dlouhodobému uchování 
potravin při teplotě -18 až -24 °C. Rozdílným 
požadavkům jsou přizpůsobeny i  rozdílná 
zpracování konkrétních zařízení. A  množství 
druhů, které se v gastroprovozu denně užívají, 
je nezměrné.

Vnitřní dveře pro čisté prostory s regulo-
vanou teplotou
Pro zabudování do  svislých stěn konstrukcí 
provozů se zvýšenými hygienickými a teplotní-
mi nároky se hodí dveře určené pro nepřímý 
styk s potravinami. „Chladírenské dveře tepel-
né izolace tloušťky 74 mm pro prostory, kde je 
doporučená nejnižší teplota 0 °C, a mrazíren-
ské dveře tepelné izolace tloušťky 110 mm pro 
prostory, kde je doporučená nejnižší teplota 
-35 °C,“ upřesňuje Petra Burianová, obchodní 
zástupkyně a rozpočtářka i přípravářka výroby 
dveří ze společnosti FRIGOMONT, a. s.  

Ta dveře vyrábí z  materiálů vhodných pro 
použití při zajištění pracovního prostředí s de-

finovanou třídou čistoty s  regulovanou teplo-
tou v  souladu s  normami řady ČSN EN ISO 
14644, případně jinými předpisy pro čisté pra-
covní prostředí v oblasti zachlazených prosto-
rů, chladíren, elektrotechnického průmyslu, 
čistých prostorů, farmacie, zdravotnictví, po-
travinářských a gastronomických provozů atd.
Pro zajištění konstantní teploty díky perfekt-
ní izolaci se hodí otočné dveře, které jsou pro 
zajištění těchto parametrů speciálně navrženy. 
Nabízejí maximální hygienu a  nejlepší výkon 
při udržení teploty a  vlhkosti. „V  jednokřídlé 
nebo dvoukřídlé verzi se dvěma stupni izolace 
jsou dokonale přizpůsobeny dané oblasti pou-
žití – pro chlazené místnosti (tloušťka křídla 74 
mm), pro mrazírny (tloušťka křídla 110 mm),“ 
představuje produkt Petra Burianová. 

Optimální teplotu pro uskladnění potra-
vin zajistí speciální box
Chladírenské a  mrazírenské boxy jsou uni-
verzálním zařízením, které zajistí optimální 
teploty pro uskladnění potravin. Boxy udrží 
potraviny po dlouhou dobu čerstvé a zdravotně 
nezávadné a omezí množení škodlivých bakte-
rií a plísní v potravinách. Při nízkých teplotách 
udrží také kvalitu produktu, jako je chuť, aro-
ma a  nutriční hodnoty. Díky individualizaci 

je možné je využít nejen v  obchodech nebo 
restauracích, ale také v  pivovarech, květinář-
stvích nebo vinotékách.

Bez chladicí vitríny se obejde jen málo 
gastro zařízení
Uzavřená chladicí vitrína slouží k  prezentaci 
různých druhů potravin i nápojů. Chladicí pult 
je určen k zabudování do restauračních a baro-
vých stolů, samoobslužných výdejních pultů. 
„Hlavní rozdíl je v tom, že se v každém z nich 
prezentují jiné druhy potravin a  používá se 
i jiný druh chlazení,“ vysvětluje Dita Froncová, 
vedoucí obchodu společnosti Conteg Cooling, 
s.r.o. Ve  vitríně vydrží potravina déle, neo-
schne, lépe se prodá, zákazník ji má neustále 
na  očích. „Nemůže chybět vlastně v  žádném 
obchodě, kde se jídlo prodává, včetně pekáren 
přes uzenářství až po  cukrárny, bistra, jídel-
ny, kantýny, hotelové recepce,“ vyjmenovává 
Froncová. 

Pravidelné tvary vedou
Co se designu týče, tak v  oblasti vitrín dnes 
podle Dity Froncové vedou pravidelné tvary. 
Pro kvalitnější osvětlení se k  nasvícení pou-
žívají LED pásky umožňující nastavit teplotu 
světla. Dalším nutným požadavkem na kvalitu 
vitríny je tichý kompresor. Všechny parame-
try splňuje například vitrína Cubus s proskle-
ným stropem, která je za  společnost Conteg 
Cooling tím nejprodávanějším modelem. „Je 
určena pro výstavu zákusků, které zde vydrží 
čerstvé celý den,“ říká Froncová a  doplňuje: 
„Za  pulty bych představila chladicí stůl Lon-
gis, který je naší novinkou od konce loňského 
roku a  své zákazníky si získal právě jednodu-
chostí prezentace a vystavených potravin.“ Zá-
roveň splňuje požadavky na  současné trendy, 
které v  sekci pultů velí užívat rovné chladicí 
stoly, kde je jedna výstavní plocha. „Stále se 
ještě prezentuje i v gastro nádobách, ale forma 
rovné chladicí plochy je elegantnějším řeše-
ním, má však tu nevýhodu, že na ni vystavíte 
omezené množství zboží,“ informuje.

Inteligentní elektrotechnická regulace 
pro plně automatizovaný provoz: hit chla-
dicích a mrazicích komor
Chladicí komora slouží ke skladování potravin, 

živých květin a  nápojů při teplotách 0-10°C 
a  mrazicí komora k  uchovávání zmrazených 
potravin při teplotách -18 až -22 °C. „U  na-
šich chladicích a mrazicích komor bývá nejvíce 
ceněn plně automatizovaný provoz, který za-
bezpečuje inteligentní elektronická regulace,“ 
informuje Mgr.  Silvia Štarhová, jednatelka 
společnosti THERMOTECHNIKA BOHE-
MIA, s.r.o. 

Chladicí komoru lze použít při osazení skle-
něnými dveřmi i  jako vícedveřovou prodejní 
lednici, s plněním zboží zepředu přes skleněné 
dveře (tzv. SLIM), nebo s  plněním zboží ze-
vnitř, přes zásobovací dveře (tzv. WALK IN). 
„Výhodou SLIM vícedveřové komory se dvěma 
až dvanácti skleněnými dveřmi je, že nevytváří 
nadměrný hluk a žádné teplo, protože chladicí 
jednotka je umístěná mimo budovu. V  letním 
období nesnižuje účinnost klimatizace, čímž 
nezvyšuje náklady na  její provoz,“ říká Štar-
hová. SLIM lednice se hodí do supermarketů, 
do pivoték a na čerpací stanice PHM. 

Toužíte po neomezené skladovací kapaci-
tě? Vsaďte na mrazicí komoru
Mrazicí skříně jsou buď celonerezové, nebo 
zevnitř plastové (bílý ABS) a zvenku lakované 
na  bílo. Dodávají se ale i  se skleněnými dveř-
mi. Musí mít polohovatelné police, automa-
tické odmrazování a  dynamické chlazení. Ta-
kové parametry splňuje například mraznička 
AF07EKOMBT z nabídky TC BOHEMIA, kte-
rá se hodí do zázemí nemocnic, hotelů, kolejí, 
jídelen a  čerpacích stanic PHM. Rozdíl mezi 
mrazicí skříní a mrazicí komorou je v kapacitě 
skladovaného zboží. „Mrazicí skříň má vždy 
omezenou skladovací kapacitu, zatímco skla-
dovací kapacita mrazicí komory závisí na  je-
jích rozměrech,“ vysvětluje Silvia Štarhová.           
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Chladicí a mrazicí zařízení: 
Nezbytnost každého gastroprovozu

Žádný supermarket, restaurace ani závod na zpracování masa či mléká-
renské provozy by se dnes neobešly bez kvalitních chladicích a mrazicích 
zařízení. V dnešní době je to nezbytnost každého gastroprovozu.

TEXT: KATEŘINA HÁJKOVÁ  FOTO: SAMPHOTO

Ve vitríně vydrží potravina déle, 
neoschne, lépe se prodá, zákazník ji má 

neustále na očích. Nemůže chybět vlastně 
v žádném obchodě, kde se jídlo prodává.

“
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