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Milí čtenáři,

přinášíme Vám poslední číslo tohoto roku, 
kterým uzavřeme staré, abychom mohli do 
světa naší milované gastronomie vpustit nový 
vítr. Nese s sebou totiž dlouho očekávané změny 
v Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. Tolik skloňovaná 
modernizace AKC se pomalu ale jistě stává 
skutečností. Stojí za ní naše velké kuchařské špičky, 
které budou v následujících měsících potřebovat 
plnou členskou podporu. Přečtěte si o jejich nových 
plánech, možnostech a cílech v hlavním čísle 
i aktuálním Zpravodaji.

A nezapomeňte se také vzdělat a příjemně naladit u dalších zajímavých témat 
našeho magazínu. Ohlédneme se za krizí spojenou s pandemií, představíme 
Vám současné trendy, které se probíraly na dvakrát odsunutém ročníku Culinary 
Symposium Prague, probereme, jak je důležité mít funkční webové stránky 
a společně zavítáme do krásné zmodernizované kuchyně Hotelu Královka
v Janově nad Nisou.

Přejeme příjemné čtení!
Lucie Rohlíková
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GASTRO | HLAVNÍ TÉMA

text: Maria Horníková  &  foto: Depositphoto

Z každé krize se dá poučit a není tomu jinak ani u pandemie. Gastronomie dostala „za uši“, teď je potřeba zhodnotit, 

kdo obstál, shrnout co ukázala tato krize a jaké trendy do budoucna přinesla. Jak to vidí významný odborný časopis 

Food Service Europe?

Poučení z krize

Vítězem je fast food
Pizza a burgery jsou absolutními vítězi. 
Proč? Už dávno před covidem mělo rychlé 
občerstvení vypracovanou a vyzkoušenou 
logistiku výroby, prodeje, včetně balení 
i funkční rozvoz. Ale ani zde nelze usnout 
na vavřínech, je nutné oslovit zajímavými 
produkty vegany a odpůrce fast foodu. Ti 
velcí již mají v nabídce více kuřecího masa, 
zeleninových i asijských jídel. Ti malí se 
musí rychle přizpůsobit. Naopak, poraže-
nými jsou podniky na letištích, vlakových 

nádražích a v obchodních centrech. Kdysi 
lukrativní místa, včetně těch v centrech 
hlavních měst, najednou ztratila na význa-
mu. Trendem jsou předzahrádky, vnitroblo-
ky, zahradní restaurace.

Home delivery a drive in
Kromě specializovaných fi rem na prodej 
jídel „přes ulici“ musí nutně zareagovat 
i sektor casual a fi ne dining. Hosté těchto 
restaurací nechce hledat mezi nabídka-
mi jiných restaurací v aplikaci. Chce-li si 

objednat jídlo domů nebo na pracoviště ze 
své oblíbené „lepší“ restaurace, chce mít 
přímé spojení. Nutností je vlastní logistika 
rozvozu, vlastní aplikace, které poskytují 
možnost objednávky i zasílání aktuálních 
nabídek. Některé restaurace už zajišťují 
nejen vlastní rozvoz, ale hlavně společná 
výdejní místa pro své zákazníky, kteří si 
zde své oblíbené jídlo vyzvednou vlastním 
vozem. S tím souvisí lepší práce s hostem, 
znalost své klientely a samozřejmě práce 
s novými technologiemi.
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Jiné kulinářské myšlení
Je snad konec s barevnými čmouhami na 
talíři, přesložitým servisem i přílohami 
a hlavně velmi drahými surovinami? Zřej-
mě ano, tento trend již byl před pandemií, 
a teď se již stal nutností. V době, kdy rostou 
ceny i u základních potravin, se kuchaři 
musí naučit vařit ekonomicky, přestat plýt-
vat a lépe se surovinami hospodařit. Využít 
vše, od rypáku po ocásek, od kořínku po 
květ. Je to návrat k jednoduchosti a oprav-
dovosti. U každého nově koncipovaného 
jídla je také nutné uvažovat, zda jde dobře 
zabalit, uchovat i regenerovat v domácích 
podmínkách, to dříve fi ne dining neznala.

Trvalá udržitelnost
Není to nové téma, ale stále má větší váhu. 
Vezměte si jen příklad obalů, do kterých 
se balí jídlo. Hromady plastových krabic 
v době lockdownu v popelnicích ukázaly, 
že tudy cesta nevede. Výrobci už nabízejí 
kompostovatelné obaly, některé restaurace 
už si je nechávají vyrábět se svým logem, 
dokonce i s natištěnými slevovými QR 
kody, nebo nabízejí jídla ve vratných oba-
lech.  Generace uvědomělých hostů už jiné, 
než ekologické obaly chtít nebude.

Bezkontaktu prosím!
Vybrat si, objednat si a zaplatit s co nej-
menším kontaktem. Digitalizace prostou-
pila celou gastronomií a vypadá to, že to tak 
i zůstane. Má to kromě bezpečnosti určitě 
i další výhody, tou největší je urychlení 
práce a ušetření pracovní síly.

Firemní kultura
Slušnost k zaměstnancům a slušnost k za-
městnavatelům, bez toho to dál v gastrono-

mii a v hotelnictví už nepůjde. Dodržovat 
zákony a zapomenout na šedou ekonomiku. 
Kdo vyžaduje od zaměstnanců perfektní 
a vysoce produktivní práci, tak ať jim za 
ni také dobře zaplatí. Zaměstnanci si však 
daleko více musí uvědomovat, že za svoji 
mzdu musí odvést bezchybnou práci, že 
prostě něco musí umět, a také si na sebe 
musí vydělat. Otrokářství v gastronomii 
s pandemií skončilo!

Kvalita má svoji cenu
Nezdražuje se, jen se narovnávají ceny 
tak, jak to už dávno mělo být, a je jasné, 
že vzhledem k okolnostem, ještě poros-
tou nahoru. Kvalita měla a má vždy svou 
cenu, pokud si na to zvykli lidé například 
u oblečení, musí si na tento správný poměr 
výkonu a ceny zvyknout i v restauracích. 
Musí se však počítat s tím, že hosté budou  
náročnější a pokles kvality bude znamenat 
prázdnou restauraci.

Zpátky ke stolům
Hostů je v restauracích ale méně, jednak 
jim vadí nutnost prokazovat bezinfekčnost, 
jednak se bojí nákazy, také je k tomu vede 
zhoršená ekonomická situace. Jak dostat 
hosty zpátky do restaurací? Nezůstanou 
doma i když opadne strach z nákazy? 
Návštěva restaurace je nejen o jídle, ale 
hlavně o zážitku, komunikaci, o zábavě. Je 
nutné se zamyslet, jestli prostředí i nabídka 
vaší restaurace tohle vše poskytuje.  Zážitek 
je prostě už víc, než pouhá konzumace! 
Zajímavou gastronomii i programy musí 
dostat i fi remní klientela, tam poptávka 
také stagnuje. Nepodceňovat marketing, 
stále vymýšlet nové věci a jít dopředu, to je 
heslo těchto dnů!

+   7“ dotykový displej s velmi rychlou 

odezvou 

+   Jednoduché a intuitivní ovládání 

Vision Controls

+  Automatické mytí Active Cleaning

+  99 programů již ve standardní výbavě 

+  HACCP přímo na hlavní obrazovce 

+  Rozhraní USB a ethernet

+  Trojité sklo pro minimální únik tepla

+   Zásuvy napříč pro větší bezpečí  

a lepší viditelnost

+   Minimum plastových dílů pro větší 

odolnost a spolehlivost

Nový Orange  
Vision Plus

Konvektomat podle  
Vašich představ

PERFECTION IN COOKING AND MORE…

Více na www.retigo.cz
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GASTRO | ZPRÁVY

Hned dvě kodaňské restaurace se umístily na předním místě The  

World’s 50 Best Restaurants 2021. Na prvním místě se umístila Noma 

Reného Redzepiho. Toto ocenění získala tato restaurace již popáté. 

Druhá byla restaurace Geranium, šéfkuchaře Rasmuse Kofoeda, který 

je první dánským šéfkuchařem, který získal tři michelinské hvězdy.

Kodaň zazářila

Konec sběru víček?
Největší výrobce nealkoholických nápojů Coca Cola musí vyhovět 

směrnici EU, která přikazuje všem, kteří plní nápoje do umělohmot-

ných lahví, že nejpozději do 3. 7. 2024 musí všechna víčka na PET 

lahvích po otevření zůstat na láhvi. V přechodném období bude na 

víčku napsáno: Nech mě tady! Poté budou víčka upevněna na láhvi 

s možností fi xace, aby se dal nápoj lépe nalévat a pít.

Největší obavy 
evropské

gastronomie
Dle průzkumu u 850 provozovatelů restaurací, barů a kaváren ze 

šesti evropských zemí, není největší starostí gastronomů nedo-

statek kvalifi kovaných zaměstnanců, ale zvyšující se nákupní ceny 

surovin a energií. U energií panuje obava, že i když v budoucnu ceny 

klesnou, stejně se zastaví na mnohem vyšších cenách, než byly před 

krizí. Obavy jsou i se zvyšování nákladů na proškolování zaměst-

nanců, protože ve službách nyní pracuje většina zaměstnanců bez 

odborného vzdělání a bez potřebné praxe. 

Italská společnost Costa Group 

uvedla ve Florencii na trh 

první z plánovaného řetězce 

restaurací Sophia Loren-Original 

Italian Food. Na ploše 1500 m2 

je 270 míst, ve třech patrech je 

umístěna restaurace, cafeterie, 

bar, pekárna, coctail a vinný bar. 

V nabídce je samozřejmě pouze 

tradiční italská kuchyně. 

Sophia Loren 
Restaurants

ItálieDánsko
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Co vás motivovalo stát se manažerem 
AKC ČR?
Velmi mě oslovil koncept nové vize a mo-
dernizace AKC ČR, který jsme zhruba rok 
dávali dohromady s Jirkou Roithem a pre-

zidentem asociace Mirkem Kubecem. Než 
jsme se nad ním začali zamýšlet, měl jsem 
pocit, že jen přešlapujeme na místě a mů-
žeme Asociaci posunout dál. Když jsme ale 
do toho šlápli, nějak se nám nedařilo delší 

dobu najít nikoho vhodného mimo Asocia-
ci, kdo by byl pro tenhle post vhodný a uvě-
domoval si, že to je cesta složitější a velmi 
odpovědná. Protože dělám už nějaký čas 
manažera Národnímu týmu kuchařů a cuk-

Velký milovník „jídla z blízka“, slow food hnutí a všeho, co s gastronomií souvisí, je také manažerem Národního týmu 

kuchařů a cukrářů ČR. Do chodu Asociace bude nově zasahovat i jako manažer AKC. Povídali jsme si s ním o jeho práci 

a budoucích vizích. 

text: Lucie Rohlíková  &  foto: archiv AKC ČR

Tomáš Popp: 
Chceme se všemu

věnovat naplno
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GASTRO | ROZHOVOR

rářů, přišlo mi logické, že jsem se nakonec 
o místo manažera ucházel já.

Není náročné vést obě pozice?
To samozřejmě je, ale oba posty se skvě-
le doplňují. Je tam synergie. Když něco 
jako manažer AKC ČR domluvím s novým 
partnerem, zajímá se samozřejmě i o to, 
jak ho budeme prezentovat a reprezento-
vat prostřednictvím našich kuchařských 
národních týmů. Celý proces domluvy to 
tak zrychlí.  

Je tahle „dvojpráce“ výzva?
Určitě. Hlavně je to časově náročné. Asoci-
ace je vnímaná různě u různých lidí. Někdo 
v nás vidí jen věšáky na medaile, jiní chá-
pou, jak těžká práce to je. Je třeba věnovat 
se všemu naplno – soutěžím, vzdělávání ve 
školách, vzdělávání profesionálů, spoluprá-
ci s partnery i se členy. Celé je to ale hlavně 
o moderní komunikaci a rychlosti, které 
jsme nezvládali úplně nejlépe. Asociace 
dělá kvantum skvělé práce, ale neuměli 
jsme ji prodat. 

Co to znamená?
Například rozhodovací proces byl v AKC 

velmi složitý. Proto se snažíme měnit dosa-
vadní chod tak, aby se všechno zjednodu-
šilo. Začali jsme u představenstva, které se 
zredukovalo – dnes má Asociace čtyři členy 
představenstva a prezidenta. Pracujeme 
na lepší, pružnější a moderní komunikaci, 
časem bychom chtěli změnit i naši vizuální 
identitu. Já osobně navrhoval změnu loga 
hned, aby bylo jasné, že to myslíme vážně, 
ale to zatím neprošlo :-) S tím vším souvisí 
i to, že se spouští nový web, začínáme lépe 
pracovat se sociálními sítěmi, ukazuje-
me častěji výstupy z chodu Asociace a ze 
soutěží. 

Co vás čeká výhledově?
Chceme se maximálně soustředit na vzdě-
lávání ve školách. Rozvíjíme i naši Sekci 
veřejného stravování. Tam vidím velký 
prostor pro zlepšení stravování dětí, stu-
dentů i seniorů. Pustili jsme se do nového 
projektu, ve kterém fi guruje Asociace jako 
partner Krajského úřadu Plzeňského kraje 
a sdružení Envic. Jedná se o česko-němec-
kou spolupráci, jejímž výsledkem bude 
webová stránka varimedobre.eu. Právě 
vznikající jedinečný vzdělávací web bude 
zaměřený na gastronomické středoškolské 

obory – kuchař, cukrář a číšník. Postupně 
na něj budeme umísťovat profesní videa. 
Například u studentů v oboru číšník byl 
problém, že se jim doposud nikdo moc 
nevěnoval. Budoucí číšníci se tedy na webu 
podle návodných videí dozví, jak správně 
čepovat pivo, jak ho ošetřovat, jak pracovat 
s kávou i o jednoduchém a složitém servisu 
atd. Cukrářská videa pro web připravuje 
Helena Fléglová, která je špičkou v oboru, 
takže budou velice progresivní a moderní. 
Umístíme tam i kuchařská videa pro do-
plnění, protože chceme ukázat, že i Aso-
ciace má další produkt, který je pro školy 
zajímavý.

Budete s odbornými školami i spolu-
pracovat?
Samozřejmě, chceme do odborných škol 
více jezdit, dál je certifi kovat a pomáhat 
jim s tím, co potřebují. Chceme zároveň 
propojit mladé začínající kuchaře, číšníky 
a cukráře s naší Starou gardou skvělých 
šéfk uchařů. Pouštíme se proto i do projektu 
Paměť gastronomie, který má odkazo-
vat ke gastro kořenům. Teď jsme natáčeli 
například video se skvělým šéfk uchařem 
panem Eichnerem. Je důležité, aby studen-
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ti viděli, jak se pracovalo v kuchyni dřív. 
Mladí rádi poslouchají různé podcasty, 
sledují videa a prohlížejí si fotky. Pokud jim 
je nabídneme a budeme naše kuchařské ka-
pacity více ukazovat, začnou k nim vzhlížet. 
Je třeba připomínat, že jsou s Asociací spja-
tí naši nejúspěšnější kuchaři, i když někteří 
na nás malinko pozapomněli. Vlastně i jim 
chceme takovou interakcí připomenout, že 
Asociace jim pomohla v profesním růstu 
a že je fajn ji podporovat.

Věříte, že to rozšíří členskou základnu?
Za to bychom byli rádi. Musíme členům 
ukázat, že Asociace není jen pro partnery. 
Chceme jim nabídnout kvalitní servis – 
různé semináře, workshopy, slevy na zboží 
našich partnerů, zajímavý členský program. 
Pak bude AKC ČR růst. Bude mít nejen dost 
členů, ale i profi  partnerů. Ti samozřejmě 
chápou, že si všichni můžeme být vzájemně 
prospěšní a proto nám zůstávají věrní.

A dál?
Dál chceme překlápět také obecná témata, 
která řeší Světová asociace kuchařů a cuk-
rářů, aby se o nich vědělo i u nás. Rozvíjet 
členy v myšlenkách udržitelnosti, veganství 

apod. Naším cílem je propojovat mladé se 
starými, členy s partnery, Čechy se zahrani-
čím. Chtěli bychom vymazat ten pomyslný 

příkop, který se tu (bohužel s přispěním 
vlády) roky budoval. 
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GASTRO | TREND

text: Maria Horníková  &  foto: K. Ščerba

Již po sedmé se podařilo Tomášovi Kalinovi dovézt do Prahy vynikající kuchařské osobnosti. Sedmý, kvůli covidu 

dvakrát odsunutý ročník Culinary Symposium Prague, měl program doopravdy nabitý, vystoupilo symbolicky sedm 

šéfkuchařů, kteří byli dohromady oceněni jedenácti michelinskými hvězdami.  V Paláci Hybernia, zasedli ti, kteří se 

zajímají o trendy v gastronomii, a bylo doopravdy co poslouchat, a na co se dívat s čím se inspirovat.

Emoce, poznání a vzdělání 

Julian Stowasser z restaurace Lakeside 
z Hamburku získal svoji jednu hvězdičku brzo po 
otevření restaurace, která je součástí hotelu The 
Fontenay. Hlásí se k otevřené, světové kuchyni 
s francouzskými kořeny, přetváří klasická jídla 
do moderní podoby. Na čtyřech chodech názorně 
předvedl, jak vlastně u něho v restauraci každé 
jídlo vzniká, jak se důkladně přemýšlí o postu-
pech a chutích.

„Kuchař by měl velmi dobře rozumět produktům, se 
kterými pracuje. Jedině tak může surovinu využít ve 
všech, často velice rozmanitých podobách“ to bylo 
hlavní poselství španělského šéfkuchaře naroze-
ného v Itálii Paola Casagrande ze tří hvězdičko-
vé michelinské restaurace Lasarte v Barceloně.

Takřka celý svět se objevil v candátu s krevetami, které byly pouze 

opáleny plamenem, s kari pastou, se salátem z mrkve, ananasu 

a koriandru, s limetkovým kaviárem, s octem z kimchi a s pak choi 

opečeném v thajské omáčce thom kha gai. 

Paolo čerpá z tradic obou zemí. Na talíři zkombinoval typickou 

španělskou polévku ajo blanco s granitou z asijské perilly.
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„Cukrařina není jen o čokoládě a bobulovém ovoci, i z levné 
suroviny lze udělat vynikající a také drahý dezert“, to řekl 
hned v úvodu šéfcukrář Enrico Christ z Montain Hub 
Gourmet Hilton z Mnichova. Ve svých dezertech pou-
žívá černý kořen, pastinák, dýni i červené zelí, doslova 
kouzlí se špaldou, fazolemi tonka i kdoulemi. Tak, jako 
kuchaři vychytávají různé chutě a textury v jednom 
jídle, tak i Enrico pracuje na svých dezertech.

Restaurace KOKS na Faerských ostrovech, stojící osamo-
cená, v nedotčené přírodě, určitě stojí za návštěvu. Je to 
nejdále umístěná michelinská restaurace na světě, a to 
již se dvěma hvězdičkami.  Šéfkuchař Poul Andrias Zis-
ka má jasnou filozofii: „Využíváme vše, co nám dává okolní 
příroda, snažíme se poučit z tradičních národních jídel. Při 
přípravě jídel máme úctu k životu i smrti konzumovaných 
zvířat.“ V jeho předvedených jídlech se objevil pták Te-
rej, který žije pouze na ostrovech, velrybí srdce, smažený 
lišejník i fermentované jehněčí vnitřnosti. K ochucení 
jídel používá kromě bylinek i jejich semínka.

„V jednoduchosti je síla, chuť a krása“, tvrdí i svými 
úspěchy dokazuje, naše michelinská hvězda Oldřich 
Sahajdák z restaurace Degustation Boheme Bourgeoise. 
Kuchyně postavená na tradičních chutích i surovinách, 
přestavěná do jiné dimenze. Chcete-li ochutnat špa-
nělského ptáčka, uvaří vám ho z plátků hovězího srdce 
vařeného na 65 °C, k tomu dostanete karamelizovanou 
cibulku, vejce vařené na 62,5 °C a škvarky z Pražské 
šunky. Koprovku vám naservírují ve formě krajky 
a švestkový koláč vám připomene švestková zmrzlina 
s makovým olejem s drobenkou z karamelizovanými 
lískovými oříšky.

„Najděte si vztah k surovině, se kterou vaříte, mějte pouto 
s místem, odkud pocházíte i se surovinami, které jste znali 
z dětství. Buďte hrdí na své národní suroviny a chutě!“ To 
vzkazoval přítomným Rakušan Sebastian Frank, který 
obhajuje dvě hvězdy v restauraci Horvath v Berlíně.  
Nepracuje s luxusními a exotickými surovinami. Upřed-
nostňuje kuchyni rakousko-uherskou, proto používá rád 
vepřové sádlo a kuřecí tuk. Přítomným ukázal jeho cele-
rovou specialitu. Celý celer peče v solné krustě, pak ho 
nechává rok zrát, až má konzistenci parmazánu. V pokr-
mech pak ochucuje čerstvý celer celerem sušeným.

„Všechno, s čím pracujete, musíte mít rádi!“ To je mottem 
muže s temnou minulostí, nevyučeného, ale vynikající-
ho kuchaře Erika Vildgaarda, který včas poznal skvělou 
ženu, která ho navedla na správnou cestu, a s ní vytvořil 
uznávanou, dvěma michelinskými hvězdičkami oceně-
nou restauraci Jordnaer v Kodani. V jeho kuchyni se vaří 
jen s těmi nejkvalitnějšími surovinami, nebojí se luxus 
kombinovat s prostými surovinami a s jednoduchými 
postupy.

Dýně a pastinák, v krémové konzistenci

i ve formě zmrzliny

Pták Terej s pečeným celerem, piniovými semínky

a s jalovcovým olejem.

Překvapivý servis plněné papriky, která se vám ještě

na stole griluje a provoní tymiánem.

Úžas vzbudil vegetariánský předkrm

foie gras z hub.

Kaviár s omáčkou z oleje z listů černého rybízu,

s fermentovaným jogurtem a jasmínovým čajem



10 GASTRO & REPORT     

GASTRO | ROZHOVOR 

text: Kamila Fuchsová  &  foto: HASAP Consulting

Firma HASAP Consulting slaví 20 let od svého založení. Poradenská společnost jako první na českém trhu přinesla 

provozovatelům potravinářských a gastronomických provozů nástroje a odbornou pomoc při řešení otázek 

vznikajících s uplatňováním postupů správné výrobní praxe (SVP) a zaváděním systémů HACCP. Na začátky i další 

plány fi rmy do budoucna jsme se zeptali jednatele a zakladatele fi rmy v jedné osobě pana Miloše Žáčka.

HASAP slaví 20 let
„Není důležitých a méně důležitých věcí. 

Na každém detailu záleží,“ 
říká Miloš Žáček

Jak hodnotíte dvacet let činnosti 
firmy?
Považuji za úspěch, že jsme z ničeho 
vybudovali úspěšně fungující společnost, 
a to v rámci EU. V začátcích jsem pracoval 
pouze s jednou paní asistentkou a v té době 
nebyl tento typ služeb u nás vůbec rozšířen. 
V podstatě jsme byli takovými průkopníky 

a ostatní nás nějakým způsobem násle-
dovali. Z firmy o dvou lidech se tak stala 
společnost, která dnes poskytuje služby 
i za hranicemi České republiky, je uznáva-
ná v odborných kruzích jako kontrolními 
orgány, akreditačními a certifikačními 
autoritami, a především jsou naše služby 
kvitovány našimi klienty. 

Ve svém oboru jste průkopníky a vizi-
onáři. Jak vás napadlo vydat se tímto 
směrem?
Původní profesí jsem kuchař. Kuchyní 
jsem prošel od píky – od polévek jsem se 
vypracoval až k šéfovi, poté jsem se podílel 
na studiích/spoluprojektování gastro-
nomických provozů, a především jsem 
v těchto nových kuchyních rozjížděl provoz 
a učil správné využití dodaných technologií 
a celou logistiku výroby pokrmů. Naučil 
jsem se tak, jak kuchyň funguje – od malé 
restaurace, přes velký hotel až po velko-
kapacitní kuchyň. V roce 1996 mě oslovila 
nadnárodní společnost v oblasti sanitač-
ních prosředků, abych připravil systém 
kontrolních bodů na sanitaci s tím, že ode 
mě poté systém odkoupí. Dal jsem tedy do-
hromady tým lidí, hygieniky, programátory 
a začali jsme vytvářet software.  

V roce 2001 byl systém hotový, byl jsem 
zadlužený a zadavatelská společnost mi 
oznámila, že připravený systém nevyužijí. 
Nezbylo mi nic jiného než v září 2001, kdy 
vyšla nová legislativa, založit společnost 
a v podstatě začít splácet dluhy. 

K založení společnosti jste byl tedy 
vlastně „donucen“ za ne zcela přízni-
vých okolností. Úspěšné fungování tak 
musíte svým způsobem vnímat jako 
zadostiučinění. Je tomu tak? 
Ano, dá se to tak říci. Takhle „divoce“ to 
začalo, díky tomu jsme ale měli náskok, 
byli jsme první – nikdo jiný nenabízel naše 
služby. Naštěstí jsem ve znamení střelce…
Zákon č.258/200 Sb. a jeho prováděcí Vy-
hláška 107/2001, která v té době nařizovala 
zavedení systémů HACCP, v provozech, kte-
ré vaří více než 25000 jídel měsíčně (dnes 
se již řídíme hlavně evropskými nařízení-
mi a povinnost zavádět systémy HACCP 
mají všechny provozy bez ohledu na počet 
připravovaných pokrmů). Tehdy se to ale 
týkalo především nemocnic, závodního 
stravování, velkých hotelů, cateringových 
firem či vězeňské služby. Prvním z našich 
velkých klientů také byla Vězeňská služba 
ČR a společnost ARAMARK.  

Naše systémy nejen určují jakým způso-
bem mají probíhat výrobní procesy při vý-
robě stravy, ale na druhou stranu provozy 
i chrání. Díky tomu se například věznice 
v Příbrami vyvinila ze žaloby ze strany věz-
ňů, že jim stravovací provoz poškodil zdraví 
špatnou stravou. Naše systémy tak doposud 
fungují ve všech zařízeních VSČR.

Brzy si naší práce začali všímat hotelové 
řetězce. Mezi naše klienty tak patří Four 
Seasons, Augustine, Mandarin Oriental či 
řetězce CPI Hotels. 
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Jako jediní nabízíme v rámci řešení soft-
ware i hardware na míru, takže systémy 
umíme zavést komplexně a je ověřeno 
časem, že fungují. Systémy zavádíme nejen 
kvůli legislativním požadavkům, ale hlavně 
kvůli provozům samotným, aby měly kon-
trolu nad výrobním procesem a udržovaly 
stabilní kvalitu vyráběných pokrmů, ale 
také aby byly zdravotně nezávadné a niko-
mu neublížily.

U klientů řešení přizpůsobujeme na míru 
jejich požadavkům, resp. standardům, které 
musí splňovat.

Co dále považujete za největší úspěchy, 
co vás těší?
Velmi si vážím lidí, které mám kolem sebe, 
kolegyň, partnerských společností… stejně 
jako klientů. Udržujeme dlouhodobé vztahy 
a to je k nezaplacení. To, co člověk dává, to 
se mu vrací.

Velmi důležitá je z „mého pohledu“ dlouho-
době kvalitní spolupráce na všech frontách 
a bez vzájemné důvěry to nelze. Domnívám 
se, že nás to společně posouvá dál.
Těší mě, že klientům máme stále co na-
bídnout a v podstatě že nás stále chtějí, to 
považuji za úspěch.

Do jaké míry vás ovlivnila doba „covi-
dová“?
Pandemie virových onemocnění se v his-
torii opakují. Musíme být obezřetní, ale 
především se musíme, a vývoj událostí 

tomu nasvědčuje, naučit se „s covidem žít“. 
Stejně tak jako naši klienti… kvůli omeze-
nému fungování jsme museli sáhnout do 
rezerv společnosti, přežili jsme a nikoho 
jsme nemuseli propustit, ale na druhou 
stranu jsme dostali „minimální“ podporu 
od státu. Nyní jedeme dál. 
 
Jaké máte další plány a cíle do budoucna? 
Chceme pokračovat dále v naší cestě – udr-
žet si pozici lídra a především být nadále 
spolehlivým partnerem pro naše klienty 
s důrazem na dlouhodobé vztahy. Nadále 
samozřejmě plánujeme sledovat a utvářet 
trendy v oblasti „Bezpečnosti pokrmů“, 
zapracovávat je do našich systémů a posky-
tovat komplexní servis v této oblasti. Jsme 
si vědomi, že veškeré konání při zpracování 
potravin musí být v rovnováze, není důle-
žitých a méně důležitých věcí a na každém 
detailu záleží. Hygiena není „pupek světa“, 
ale je důležitá.

Důležitá je také osvěta. K tomu, abychom 
aktuální, nejnovější a vizionářské poznatky 
v této oblasti předali odborné veřejnosti 
i našim klientům, pořádáme konference 
„Standardy ve stravovacích službách“. Tak 
již 15 let seznamujeme odbornou veřejnost, 
napříč spektrem – od hotelů, nemocnic, ca-
teringové firmy, VSČR aj. s novinkami. Sou-
částí je i platforma pro výměnu zkušeností. 
Nyní už pracujeme na přípravě 16. ročníku 
naší konference – když jsme začínali, akci 
jsme pořádali přibližně pro desítku účastní-
ků. V současnosti pořádáme konferenci pro 

stovky účastníků v kongresových hotelech 
společnosti CPI v Praze a Olomouci. 
V současnosti také pracujeme na nových 
webových stránkách, které jsme trochu 
zanedbávali…

Společnost HASAP Consulting, s.r.o. 

vznikla v roce 2001 jako poradenská 

společnost nabízející odbornou 

pomoc při řešení otázek vznika-

jících s uplatňováním legislativních 

povinností, postupů správné výrobní 

praxe (SVP) a zaváděním systémů 

HACCP. Společnost nabízí celý kom-

plex vzájemně provázaných služeb 

a produktů v této oblasti. Usilovně 

pracuje na zdokonalování vlastních 

nástrojů HW, SW, HACCP. Kromě 

zavádění HACCP pomáhá implemen-

tovat také fi remní standardy – např. 

pro nadnárodní hotelové řetězce, 

potravinářské obchodní řetězce atp., 

standardy ISO 22 000:2005, národní 

a mezinárodní akreditační standardy 

pro nemocnice. Od roku 2014 má fi r-

ma divize Food Control, Pest Control, 

Energy Control a Hospital Control, 

které se orientují na svou specifi ckou 

problematiku, ale zároveň jsou jejich 

činnosti velmi provázané.

• poradenství
v oblasti výroby potravin

• aplikace postupů správné 
výrobní praxe a implementace 
principů HACCP

• příprava na certifi kaci
a akreditaci

• ověřování systémů - audity, 
laboratorní rozbory 

• školení a trénink zaměstnanců

• dodávky měřidel
a monitorovacích systémů

• softwarové řešení

Letos slavíme 20 let s Vámi

HASAP Consulting, s.r.o.
Jílovská 1167/71a, 142 00 Praha 4
Tel/ Fax: +420 261 220 532 www.hasap.cz
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Hurá do Abu Dhabi
Global Chefs Challenge je soutěž určená pro 
šéfk uchaře z celého světa. Účastní se jí vždy 
zástupce z každé země v kategorii junior 
a dospělý. Každý šéfk uchař má možnost 
přivést si s sebou svého pomocníka, se kte-
rým bude připravovat celé soutěžní menu. 
Pomocník nesmí být v době soutěže starší 
25 let. 

V květnu příštího roku se v Abu Dhabi v se-
niorské kategorii sejde celkem 20 šéfk ucha-
řů z 20 států světa. Vybraní fi nalisté museli 
ale nejprve projít semifi nálovými koly. 
Český fi nalista šéfk uchař Jan Horký měl 
však cestu snazší. „Náš zástupce v dospělé 
kategorii, kapitán Národního týmu kucha-
řů a cukrářů AKC ČR, Jan Horký nemusel 
díky skvělému umístění Národního týmu na 

Světovém poháru v Lucembursku (8. místo ze 
40 týmů) do semifi nálového kola a postoupil do 
soutěže přímo,“ vysvětluje Tomáš Popp, ma-
nažer Národního týmu kuchařů a cukrářů 
AKC ČR. Honzovi bude na soutěži krýt záda 
kuchařka Magdalena Murínová. Magda 
je členkou Juniorského národního týmu 
kuchařů a cukrářů AKC ČR. 

Tradiční a nejprestižnější soutěž Světové asociace kuchařů (WACS) Global Chefs Challenge se po dvojím přesunutí 

termínů uskuteční v květnu 2022 v Abu Dhabi. Česká Asociace kuchařů a cukrářů je aktivním členem WACS dlouhá léta 

a dokonce pořádala v roce 2017 evropské kolo tohoto skvělého kuchařského klání. Není tedy divu, že čeští šéfkuchaři 

nebudou chybět i v připravovaném ročníku Global Chefs Challenge 2022.

text: Tomáš Popp, redakčně upraveno  &  foto: AKC ČR

Vysíláme na
Global Chefs Challenge

dva šéfk uchaře
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V juniorské kategorii bude v Abu Dhabi 
bojovat 10 šéfk uchařů. I junioři si museli 
své místo obhájit v semifi nálových kolech. 
Českou republiku bude v dalekém zahraničí 
reprezentovat skvělý šéfk uchař Vojtěch 
Petržela, který je nejen Kuchařem roku, 
ale i členem Juniorského národního týmu 
kuchařů a cukrářů AKC ČR. Vojta si svou 
účast vybojoval v evropském kole soutěže 
v italském Rimini. Do Abu Dhabi s ním jako 
druhá část týmu poletí Vladyslav Ryasnyy, 
další ze členů Národního týmu kuchařů 
a cukrářů AKC ČR. 

Na Global Chefs Challenge samozřejmě pro-
běhne i souboj cukrářů, Česko ale bohužel 
v této kategorii své zástupce nemá. 

Na co se může porota těšit?
V seniorské kategorii se připravuje čtyř-
chodové menu pro 12 osob. Jsou stanovené 
konkrétní povinné suroviny (například 
halibut). Šéfk uchaři mají mimo jiné za úkol 
připravit jeden čistě veganský předkrm, 
který bude opravdovou výzvou. Nemohou 
totiž při jeho přípravě pracovat s žádnými 
živočišnými produkty. „Vařit bez živočišných 
produktů je pro mě velká výzva. Přesto se na to 
těším. Už na kuchařské olympiádě jsme museli 
jeden chod připravit ve veganské variantě. Jsem 
na to připravený,“ říká Jan Horký. 

Druhý český předkrm bude postavený na 
povinné surovině – Halibutovi. 

Při třetím chodu ochutná odborná porota 
od českého týmu telecí maso, zpracované 
všetně telecího brzlíku. „S telecím se dobře 
pracuje. Na to se vyloženě těším. Absolvoval 
jsem i kurz francouzské kuchyně v Institu-
tu Paula Bocuse. Připravím telecí s kla-
sickou omáčkou s foie gras,“ komentuje 
hlavní chod šéfk uchař Horký. 

I do přípravy dezertu zasahují povinné 
suroviny – čokoláda, čaj Dilmah a pyré od 
konkrétního výrobce. 

České seniorské menu
od Jana Horkého:

Vegan předkrm 
Terina z fava fazolí s pyré z fava fazolí 
s wasabi, ředkev pošírovaná v kokosovém 
mléce, černá čočka a ředkev

Rybí předkrm
Halibut s bramborovou slámou, humrovou 
a čedarovou omáčkou, sépiovým kuskusem, 
humrem a pyré z červené řepy

Hlavní chod
Telecí svíčková, lanýž, espuma s foie gras 

a smažený telecí brzlík s kaštanovým pyré 
a pyré z červené řepy 

Dezert
Čokoládový mousse s malinami, nugátem, 
espumou z klementinek a jogurtovou zmrz-
linou s malinami 

Junioři se nenechají zahanbit
Šéfk uchař Vojtěch Petržela, který je mimo 
jiné i vítěz Světového poháru v Lucembur-
sku v carvingu, právem patří k našim nej-
úspěšnějším českým juniorským kuchař-
ským hvězdám. „Vojta je jednou z největších 
kuchařských nadějí tuzemské gastronomie. 
Jako stavební kámen juniorského nároďáku si 
vede skvěle. V individuálních soutěžích předčí 
i o mnoho zkušenější šéfk uchaře,“ chválí 
Marek Svoboda, manažer Juniorského ná-
rodního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. 
Vojta bude v Abu Dhabi pro porotu připra-
vovat tříchodové menu pro 12 osob.  

„Do celého menu zapracuji lokální tuzemské 
produkty. Spojil jsem s několika farmáři, kteří 
mi dodají například ovčí mléko, slaninu z přeš-
tických prasat z biofarmy Sasov nebo svatoján-
ské ořechy z Moravy. V menu použiji i unikátní 
kaviár z Fakulty rybářství Jihočeské univer-
zity,“ prozrazuje svoje plány, jak ohromit 
porotu, Vojtěch Petržela. 

I v juniorské kategorii musí být do předkr-
mu zakomponovaná jako hlavní surovina 
ryba halibut. Hlavní chod pak musí obsaho-
vat telecí maso. I dezert bude opět doprová-
zet čokoláda, čaj Dilmah a kombinace pyré 
od konkrétního výrobce. 

České juniorské menu
od Vojtěcha Petržely:

Předkrm
Halibut v ovčím mléce s kapustou se špe-
kem a omáčkou s bergamotem, kaviárem 
a okurkou

Hlavní chod
Telecí svíčková s třešněmi doplněná o telecí 
krk s rozinkami v kyselém jablku s bezem, 
koláček z topinambur, hub a pórku se 
svatojánskými ořechy a smržová omáčka 
s telecím brzlíkem

Dezert
Mléčná čokoláda 46 %, rakytník, černý čaj 
a mandarinka 

Oběma našim šéfk uchařům budeme držet 
palce a doufat ve skvělé výsledky!

Více informací o soutěži najdete na
https://www.globalchefschallenge.org. 
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V Janově nad Nisou necelý kilometr od Bedřichova najdete krásně zrekonstruovaný hotelový komplex Královka, který 

sdílí své jméno s jednou z nejznámějších kamenných rozhleden v Jizerských horách. Láká nejen na skvělé ubytování, 

odpočinkový wellness, ale i fantastickou regionální kuchyni. „Hostům nabízíme hned několik levelů gastro prožitků od 

klasického moderního bistra, až po specialitky na à la carte menu naší špičkové hotelové restaurace,“ vysvětluje majitel 

Tomáš Fotul. 

„V naší nově zmodernizované kuchyni je připra-
vuje odborník na slovo vzatý, šéfkuchař Patrik 
Bečvář, zlatý medailista kuchařské olympiády 
v Singapuru v roce 2018 a člen Národního 
týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR,“ chlubí se. 
A jsou to nejen prostory kuchyně a baru, 
které prošly celkovou revitalizací. „Původní 
kamenná Königova vyhlídka (Královka) byla 
postavena už v roce 1907. Vedle věže pak vyrost-
la ve čtyřicátých letech minulého století horská 
chata s restaurací a ubytováním a poté bylo 
k hlavní budově přistavěno několik dalších. 
Areál včetně rozhledny ale začal pod vedením 
různých nájemců brzy chátrat. My ve společ-
nosti KISSES s.r.o. jsme ho koupili v roce 2013 
v totálně zdevastovaném stavu,“ vzpomíná 
Tomáš. 

Krok po krůčku k současnému stavu
Už od samého počátku měli s Královkou 

jasné plány. Cílem bylo vrátit areálu punc 
jeho staré krásy a zrevitalizovat jej tak, aby 
mohl opět sloužit široké veřejnosti. „Po 
převzetí areálu jsme hned začali s vyklízecí-
mi pracemi a bylo třeba se postarat i o téměř 
rozpadlou rozhlednu. Poté proběhla demolice 
nevyhovujících budov, započala rekonstrukce 
hlavního (původního) objektu a vznikla nová, 
moderní samoobslužná restaurace Sluneční 
terasa.“ 

Následovala výstavba venkovního dětského 
hřiště i stánku s občerstvením sousedícím 
s rozhlednou a v roce 2016 se zbudovalo 
také zázemí pro hotelový wellness a byly 
postupně zahajovány výstavby nových 
apartmánových domů. 

„Okolní budovy jsme stavěli úplně z gruntu. 
I hlavní budovu, jsme v podstatě rozebrali 

do základů. Protože jsme ale ctili genius loci 
místa, rekonstruovali jsme vše podle dobových 
fotografií, které jsme získali od nadšenců 
a sběratelů, a také z archivu stavebního úřadu 
v Jablonci nad Nisou.“ Královka dnes vypadá 
jako v dobách své největší slávy v minu-
lém století, jen materiály se změnily. Jsou 
modernější, trvalejší. „Například obkladová 
prkna zhotovená ze sibiřského modřínu jsou 
co nejvěrněji podobá těm z fotografií, zasadili 
jsme nová dřevěná okna, zachovali jejich dělení 
i bílou fasádu,“ vysvětluje Tomáš.

Chutě a vůně Královky
A protože je sám nadšený kuchař, už od 
začátku měl v hlavě také přesný koncept 
gastra. „Zaměřujeme se na regionální kuchyni 
a samozřejmě ctíme sezonnost. Když jsou na-
příklad houby, zvěřina nebo podzimní sklizně, 
tak u nás určitě tyhle sezonní suroviny najdete. 

text: Lucie Rohlíková  &  foto: archiv hotelu

Hotel Královka
Relax pro vaše chuťové pohárky
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chyně

Nechceme ale dělat jen haute cuisine v hotelové 
restauraci, ve spodním bufetu si pochutnáte 
na poctivě udělaném řízku na přepuštěném 
másle, perfektní svíčkové, asijských dobrotách 
i tradičních knedlících plněných uzeným zelím. 
Máme také malý stánek u rozhledny, kde na-
bízíme poctivou polévku nebo klobásy a párky. 
Chceme prostě, aby se u nás najedli všichni.“ 
Aby ale mohl šéfkuchař se svým týmem 
připravovat kvalitní jídla, bylo třeba mu 
poskytnout perfektní zázemí. 

Modernizace kuchyně a baru na nej-
vyšší úrovni
„Chtěl jsem, aby naše kuchyně fungovala na té 
nejvyšší možné gastro úrovni a to nejen proto, 
že náš šéfkuchař Patrik Bečvář je držitel něko-
lika medailí z prestižních světových kuchař-
ských soutěží a Kuchař roku 2013. Cílem bylo 
přizpůsobit mu pracoviště tak, aby mohl vařit 
na špičkové úrovni klasická i hodně fajnová 
jídla.“ Veškeré vybavení od konvektomatů, 
velkých pánví, sporáků, Woku i grillu tak 
splňuje ty nejvyšší standardy na kvalitu. 
V provozu bylo ale nutné věnovat velkou 
pozornost také systému vzduchotechniky 
a kvalitnímu odvětrávání. Proto se v KISSES 
rozhodli spojit s firmou Atrea. „Před instala-
cí odvětrávacích stropů Atrea jsme v Královce 
vařili ve spodní kuchyni v přízemí hlavní 
budovy u samoobslužné restaurace a bufetu 
Sluneční terasa. Protože tam obsloužíme až 
1200 lidí za den, bylo v kuchyni často obrovské 
horko. Zbudování nové kuchyně včetně kvalit-
ního odvětrávání tak bylo víc než na místě.“    

Spolehlivý dodavatel
„Atrea nám nakonec dodala odvětrávací stropy 
s rekuperací odpadního tepla jak do hlavní 
restaurační kuchyně, tak do části nad bar. 
Nejen, že nám stropy prostory skvěle osvět-
lují, ale zároveň se vzduchotechnika postará 
o optimální klima. A ani nežádoucí pachy se 
do restaurace nepřenášejí. Navíc si díky stropu 
nad barem můžeme dovolit vařit i přímo před 
hosty,“ vysvětluje. Mít dobře odvětráva-
nou kuchyni je totiž jedna věc, ale pokud 
chcete připravovat jídlo před hosty, jako to 

v Královce dělají o nedělních královských 
snídaních nebo při firemních akcích, bylo 
nutné vyřešit vzduchotechniku také v pro-
storu nad barem. Tady Atrea provedla in-
stalaci velkoplošného odvětrávacího stropu 
TPV Exclusive, který je přímo uzpůsobený 
pro otevřené výdeje a show kitchen. „Díky 
dokonalému odvětrávání hosté jedí v příjem-
ném prostředí a zároveň mohou sledovat, jak 
připravujeme například vejce Benedikt nebo 
omeletky z domácích vajec přímo před nimi na 
japonském grilu Teppanyaki.“ 

Krásný design s maximální funkčností
Díky architektce Martině Krtičkové, která 
se podílela na návrhu všech interiérů 
celého hotelu, šli pak v Královce s de-
signem odvětrávacího stropu v barové části 
zcela osobitou cestou. „Nevolili jsme polep 
barevnou nebo bílou fólií, jak je to běžné, ale vy-
mysleli jsme si vlastní unikátní návrh v podobě 
pergamenu, na kterém je starým ozdobným 
písmem napsaná historie Královky.“ Hosté 
tak mají možnost dočíst se o nejznámějším 
pytlákovi Jizerských hor i šlechtické rodi-
ně, která v místě zbudovala oboru, což jim 
zpříjemní čekání na jídlo.

V Královce myslí ekologicky
Na důmyslnou vzduchotechniku s reku-
peračními výměníky jsou napojená také 
tepelná čerpadla, která jsou kompletně 
zásobovaná energií z geotermálních vrtů. 
„Protože jsme chtěli zbudovat nejen krásný, 
ale i soběstačný a ekologicky přívětivý objekt, 
využili jsme síly přírody a bereme geotermální 
energii ze země z našich 46 vrtů. Zároveň si 
díky odvětrávacím stropům z Atrea umíme 
zrekuperovat i teplo z kuchyně a dál ho pou-
žívat jako alternativní zdroj topení například 
do wellness apod. Troufám si říct, že v tomhle 
jsme maximálně pokrokoví a určitě patříme 
k nejmodernějším provozům v libereckém kraji. 
Vytvořili jsme moc pěkný, ekologicky fungující 
areál který slouží všem jako v dobách jeho nej-
větší slávy v minulém století. Královku prostě 
stojí za to navštívit,“ uzavírá. 
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text  &  foto: AKC ČR, Tomáš Popp

Nadávat na vzdělávání v gastronomických oborech je takovým koloritem zdejší gastro scény. Asociace kuchařů

a cukrářů vnímá kritické postřehy i nutnost změny systému vzdělávání kuchařů, cukrářů i číšníků a aktivně pracuje

na změně vzdělávacího systému gastronomických oborů. Několik let společně se sdružením ENVIC a Plzeňským krajem 

připravovala projekt, který napomůže ke zkvalitnění teoretické i praktické části výuky. 

Profesionál v kuchyni
i na place 

Nový projekt pro nastupující
generace gastronomů 

„Na projektu jsme pracovali společně s Plzeň-
ským krajem a získali podporu z programu 
Přeshraniční spolupráce Česká republika 
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020. 
Asociace kuchařů a cukrářů a sdružení ENVIC 
ručí za odbornou stránku projektu“, říká 
Tomáš Popp, manažer AKC ČR a předseda 
sdružení ENVIC. 

Do projektu je pilotně zapojeno pět škol 
z Plzeňského kraje (Hotelová škola Plzeň, 
Střední škola potravinářská a zemědělská 
Klatovy, Střední škola Horažďovice, Střední 
odborné učiliště Domažlice, SOŠ a SOU 
Horažďovice) a jedna z německé strany 
(Hotelová škola Viechtach Horšovský Týn). 
Připraveny jsou pro ně i workshopy, exkur-

ze a stáže. Workshopy i exkurze se rozběhly 
letos v říjnu. Příští rok v září proběhne také 
gastronomická soutěž pro všechny obory. 

„Podstatné je zmínit, že pro všechny školy jsou 
výstupy projektu zcela zdarma. Na webu www.
varimedobre.eu najdou všechny gastrono-
mické školy z celé republiky videa, učebnici pro 
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všechny obory a další užitečné informace pro 
všechny tři obory. Díky podpoře z Evropské unie 
je projekt dostupný skutečně pro všechny “, říká 
Tomáš Popp. 

Zaměřeno na techniku a řemeslo
Organizační tým během léta natočil 
desítky vzdělávacích videí zaměřených na 
základní kuchařské, cukrářské i číšnické 
techniky. Jako lektory využili členy Národ-
ního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. Cuk-
rářskou část, která je nejobsáhlejší, si vzala 
na starost Helena Fléglová. Přímo v jejím 
studiu vznikla všechna cukrářská videa. 

„Naučit mladé cukráře a cukrářky úplným 
základům naší práce je výzva. Dost často se 
i u sebe ve studiu setkávám se studenty, kteří 
nezvládají techniky, které by podle mě už měli 
zvládat. Forma projektu Gastroprofesionál mi 
přijde jako ideální pro naplnění naší vize – cuk-
rář/ka zvládající všechny podstatné cukrářské 
techniky. Natočili jsme asi 30 cukrářských 
videí. Videa jsou opatřena praktickými titulky. 

Je to ideální obohacení výuky. Vyjde i kniha 
představující vše podstatné z našeho oboru 
“, říká Helena Fléglová z Národního týmu 
kuchařů a cukrářů AKC ČR. 

Kuchařské techniky představuje Patrik 
Bečvář člen Národního týmu kuchařů 
a cukrářů AKC ČR. Tato videa jsou pojata 
jako záznam kuchařských technik spoje-
ných s konkrétním pokrmem. 

„Pokud bych měl v době, kdy jsem se učil já, 
k dispozici takto obsáhlý a výborně zpraco-
vaný materiál, vyhnul bych se mnoha těžkým 
chvilkám v kuchyni“, říká s nadsázkou Patrik 
Bečvář. 

Obsluhu si vzali na starost profesionálové 
z jednotlivých specializací. Studenti tak 
najdou v této části témata jako je víno, pivo, 
káva a obecně servis. Naučí se prostřednic-
tvím videí správně čepovat pivo, ošetřovat 
ho, pečovat o výčep apod. Kávová kultura 
se u nás za posledních roky velice pozved-

la. Proto jsme tomuto tématu věnovali 
zvláštní péči. 

Kniha v době videa
Všechny podstatné informace najdou 
studenti i v učebnici. Postavena bude na 
fotografiích zachycujících kuchařské, 
cukrářské i číšnické techniky. V době videí 
a fotografií jsme se rozhodli vrátit ke staré 
dobré a osvědčené knize/učebnici. V někte-
rých ohledech je prostě tištěná verze lepší 
než jen video. 

Moderní Asociace kuchařů 

a cukrářů ČR
Asociace kuchařů a cukrářů prochází 

změnou – kompletní modernizací, 

spouští nové projekty. Sledujte so-

ciální sítě a web AKC ČR. Dozvíte se 

vše podstatné. 
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Od října se v elegantních gočárovských prostorech bývalého bankov-

ního trezoru restaurace Červený jelen v centru Prahy začalo podávat 

výběrové tříchodové menu, které se svým týmem připravil šéfkuchař 

Marek Fichtner. Hosté mohou vybírat z několika předkrmů, sezónních 

hlavních chodů a celé menu samozřejmě završit výběrem z dezertů. 

To vše pečlivě spárované 

buď s vínem nebo ne-

tradičně také s fermen-

tovanými domácími 

limonádami. Menu se 

bude měnit čtyřikrát 

ročně a objeví se v něm 

například telecí brzlík, 

topinambury nebo 

smrže, zajímavostí je 

i nabídka domácích 

fermentovaných ne-

alkoholických nápojů. 

Kulinářský Trezor má 

čtyřicet míst a otevřen 

bude každou středu 

a čtvrtek.

Nový projekt restaurační skupiny Together (Bruxx,Sia, Vinohradský 

parlament, Cukrář Skála, Sisters Bistro aj.) vznikl na Praze 4. Restau-

race Brambory nabízí škálu bramborových jídel z celého světa, od 

hranolků, přes patatas bravas, bramborové tortilly, pečené brambory 

po exotické recepty s chobotnicí nebo ceviche. Šéfkuchařem restau-

race je Lukáš Soukup.

Kulinářský Trezor 

Brambory
Na Pankráci

Nové koncepty
v Manifestu

V Manifestu na Florenci nyní najdete nové street foodové kulinář-

ské koncepty, jejichž chutě vás přenesou do daleké Indie, na úpatí 

divokého Kavkazu, ale také na sopečný ostrov Havaj či do valčíkem 

proslulé Vídně. Jedním z nových konceptů je Schnitzel King, kde se 

kromě všech druhů řízků prodává i klasický smažený sýr nebo sma-

žený květák. Antricote je zase kavkazský koncept, který nabízí šašlíky 

pečené na dřevěném uhlí čerstvě pečený chleba tendir a gruzínská 

vína. Rang de Basanti je autentická indická kuchyně připravovaná 

indickými mistry. Nechybí zde tradiční jídla tandoori, karí, byriani, 

tikka massala či skvělý indický naan grilovaný v peci tandoor.

Pražské Masarykovo nádraží se znovu může pyšnit vynikající restau-

rací, kterou byla za první republiky vyhlášena Císařská restaurace. 

Na tuto tradici se rozhodl navázat provozovatel restaurace s novým 

názvem Masaryčka, společnost Lagardére Travel Retail. Za cíl si dal 

vytvořit místo, kde se historie a tradice snoubí s moderním přístu-

pem ke gastronomii. Díky velkoryse pojaté rekonstrukci i spolupráci 

s šéfkuchařem Markem Hosnedlem se tento záměr povedlo naplnit 

beze zbytku. Při vstupu do budovy restaurace, postavené v letech 

1872-1873, na vás dýchne jedinečná atmosféra první republiky, kte-

rou se podařilo architektonickému studiu Archicraft zachovat. Autoři 

zvolili přístup ve formě kontrastu historie s moderním interiérem. 

Účelem bylo, aby si restaurace zachovala svůj noblesní vzhled, ale 

zároveň se v ní cítil dobře i návštěvník, který okázalost nevyhledává. 

Restaurace nabízí klasické pokrmy tradiční české kuchyně v moder-

ním pojetí. Hlavní jídla a vydatné polévky doplňují speciality k pivu, 

saláty a dezerty. Vedle plzeňského piva, mohou zákazníci vybírat ze 

široké nabídky vín, nealkoholických a teplých nápojů. Všední i svá-

teční rána zpříjemní skutečně bohatá snídaňová nabídka

Legenda se vrací

GASTRO | ZPRÁVY
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Nově nabyté znalosti pedagogům po-
můžou postupně rozšiřovat odborné 

a podnikatelské kompetence žáků. Během 
studijního pobytu se účastníci totiž se-
známili se systémem norského školství, 
debatovali o možnostech vzdělávacího sys-
tému, ale také o inkluzi handicapovaných 
a zahraničních studentů.
Velkým tématem byl i norský přístup k ži-
votnímu prostředí. Probíralo se, jak tamní 

učitelé hospodaří se surovinami při výuce 
nebo jakým způsobem redukují odpad. Řeč 
ale byla také o vzdělávání vyučujících.
„Norští kolegové jsou velice srdeční a přátelští. 
Celou dobu se nám věnovali a ochotně odpoví-
dali na všechny naše dotazy. Doufáme, že jim 
jejich pohostinnost a pozornost budeme moci 
na jaře 2022 vrátit. Těšíme se, až je přivítáme 
v Praze,” uzavírá ředitelka školy Eva Jursí-
ková.

Návštěva proběhla v rámci programu
„Čerpáme nové zkušenosti z organizace 
odborného vzdělávání“. Projekt je finan-
covaný z fondů EHP 2014–2021. Island, 
Lichtenštejnsko a Norsko v nich přispívají 
ke snižování ekonomických a sociálních 
rozdílů v Evropě a k posilování spolupráce 
s 15 evropskými státy.

Nové informace a moderní způsoby výuky, které u nás posunou odborné vzdělávání. 

Takové zkušenosti si odváží tři učitelé Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD 

Praha z třídenní návštěvy Norska. Zavítali při ní na střední školu Storhamar vederegaende 

skole v Hamaru.

text  &  foto: Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, redakčně upraveno

Na skok v Norsku 
Moderní odborné školství
i přístup k životnímu prostředí

MAMAMAGMAGMAGMAGMAGAGAGAGAGGAGGAGGGAGGGGGGGGMMAGGGGGAGGGGGAGGGAGGAGGGGGGGGGAAAAAAAAAZAZAZAZAZAZÍAZÍAAAAAZAAAA ÍÍNNN PN PN RRRRRRRR

Termíny na www.vyzivaspol.cz

✔ Jednodenní odborný kurz 
 pod vedením nutričního 

terapeuta a profesionálního 
kuchaře

✔ 4 hodiny teorie + 3 hodiny 
praktického vaření v gastro 
studiu

✔ Místo: JIP Gastro studio, 
 Bořanovice, 12 min. 
 autobusem od metra Ládví 

Praha
✔ Pro více informací sledujte 

naše webové stránky 
 www.vyzivaspol.cz nebo 

volejte na 267 311 280.

Pak právě pro Vás máme

OD SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU
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Když za okupace v roce 1968 rozezpíval beskydskou hospodu na Ta naše písnička česká, skoro ho to stálo kariéru.

Do křížku s režimem se pak Jiří Eichner dostal ještě několikrát. Naštěstí byli ale dobří kuchaři tak nedostatkoví, že 

mu to vždycky prošlo. Dodnes na tu dobu vzpomíná s humorem sobě vlastním a při vyprávění svých neuvěřitelných 

zážitků vás naprosto vtáhne do děje.

text: Iva Menšíková  &  foto: AKC ČR

Jiří Eichner: 
Vařit podle norem byla katastrofa.

Zato jsme ale všechno dělali poctivě
od základu
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Kdy vás poprvé napadlo, že byste se 
mohl stát kuchařem?
Původně jsem chtěl být cukrářem. Tenkrát 
ale cukráře nebrali – to bylo jen pro holky. 
Kluci museli do dolů nebo do továren. Já 
jsem měl dělat klempíře, ale ze střechy 
bych hned spadl, to nešlo. Musel jsem si 
místo toho rychle něco najít a vzali mě do 
Slovanského domu.

Tam jste se vyučil?
Ano, do práce jsem chodil ve Slovanském 
domě a teorii jsem měl na Smíchově. Vedle 
restaurace u Holubů tam byl dům, kde se 
učili kuchaři, cukráři, kominíci i kadeř-
nice. Tam jsme vždycky chodili týden na 
teorii, další týden jsme měli praxi. Ale ve 
třeťáku už bylo té praxe víc. Kromě toho 
jsme po škole ještě pomáhali na různých 
akcích. My jsme to milovali, protože to byla 
legrace a hlavně ohromná škola života. Ve 
Slovanském domě byla třeba vinárna, kde 
se na Silvestra pořádaly zábavy. Na půlnoc 
se tam vždycky připravovaly ovarové hlavy, 
které se musely vykostit. Ani se nenechaly 
vychladnout, rovnou jsme je museli obírat 
a nikoho nezajímalo, že máme popálené 
ruce.

Jak na to období vzpomínáte?
Byla to hezká škola života. Neexistovalo, že 
bychom šli po osmi hodinách domů. Mohli 
jsme odejít, teprve když bylo všechno ho-
tové. Klidně jsme pracovali deset jedenáct 
hodin. Těsně před tím, než jsme odcházeli, 
jsme třeba začali koulet knedlíčky nebo 
jsme museli nakrájet zeleninu. Všechny 
kostičky mrkve musely být stejné, jinak 
jsme dostali facku nebo nám kuchaři šlápli 
na nohu.

To byly běžné tresty?
Ano. A to tenkrát ani nebyla zdravotnická 
obuv, všichni jsme nosili těžké zednické 
boty. Kuchaři nám těmi botami šlapali na 
nohy a kopali nás do zadku. Já toho ale neli-
tuju, protože jsme si pak všechno pamato-
vali. A my jsme z toho stejně měli legraci.

Potkal jste ve Slovanském domě něko-
ho, kdo vám utkvěl v paměti?
Určitě, vzpomínám třeba na Pepu Kostínka. 
Ten pak i dlouho chodil k nám do Staré gar-
dy a vždycky si s námi hrozně rád povídal. 
Vařil tam i pan Randa, který pak odešel do 
Ameriky. V druhé partě byl i pan Zíma, v té 
době nejlepší omáčkář v Praze.

Můj šéf byl celou dobu pan Pecka. Měl 
v kanceláři svou skříňku, kde měl schované 
máslo, kachní a husí sádlo nebo víno. Když 
totiž byla svatba, dávalo se do omáčky víno 

a zjemňovalo se to šlehačkou. Jindy to kvůli 
normám nešlo.

Co jste dělal po vyučení?
Ze Slovanského domu jsem šel do restau-
race v Hloubětíně. To bylo zase úplně jiné, 
protože tam jsem v kuchyni pracoval sám. 
Měl jsem pocit, že vůbec nic neumím, 
a všechno jsem se učil za pochodu. Nade 
mnou už byl jen technolog, který kontro-
loval, jestli se řídím podle normy a mám 
nafasované všechny suroviny.

Jak se vám s normami pracovalo?
To byla katastrofa. V podniku tenkrát byly 
normařky, které nanormovaly všechny su-
roviny například na 100 porcí svíčkové. Na 

konci měsíce sečetly, kolik porcí se reálně 
prodalo, a kontrolovaly, jestli všechno sedí. 
Když jsme třeba použili moc soli, měli jsme 
manko. Když nám zase něco přebývalo, bylo 
to taky špatně. Za všechno pak byly postihy.
V době, kdy jsem se vyučil, to bylo docela 
přísné a hodně se to kontrolovalo. Pak se to 
ale naštěstí pomalinku mírnilo. A od roku 
1968 se to rozvolňovalo a povolily se vlastní 
kalkulace.

Pět let jste dělal šéfkuchaře na horské 
chatě v Beskydech. V čem to bylo jiné?
Bylo to úplně jiné, než vařit v Praze. Když 
v horách napadl sníh, nedostali se k nám 
žádní dodavatelé. Musel jsem proto sám 
péct veky, housky a rohlíky. Navíc jsem se 
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musel naučit i všechny moučníky. V kuchy-
ni jsem měl jen dvě kuchařky, které jsem 
zaučoval, a takhle ve třech jsme vařili pro 
300 lidí. V roce 1968 během okupace ruskou 
armádou mě chtěli vyhodit, když jsem na 
zábavě rozezpíval celou hospodu na Ta naše 
písnička česká. Neměli ale jiného kuchaře, 
tak si mě tam holt museli nechat.

To byl jediný případ, kdy vás režim sko-
ro připravil o kariéru kuchaře?
Ne, stalo se to ještě jednou – o dva roky 
později, když jsme se s manželkou pře-
stěhovali do Krkonoš, do Mladých Buků. 
K nám tenkrát chodili na jídlo soudruzi 
z ÚV KSČ. Jednou, když tam zrovna byli, 
někdo z místních začal vykřikovat: „Husák 
hrál z Brežněvem hokej a dali si do držky.” 
Během pěti minut tam byl anton a sba-
lil veškerý personál. Já jsem naštěstí už 
předtím usnul v kanceláři, tak mě nechali 
být. Vypadalo to ale, že mě okamžitě vyhodí 
a v pohostinství skončím. Já jsem se ale 
nedal, dojel jsem na ÚV KSČ do Prahy a tam 
se to díky bohu vysvětlilo.

Kde jste strávil většinu své kariéry?
Celkem 25 let jsem pracoval v Černém 
pivovaru na Karlově náměstí v Praze. Tam 
jsem dělal šéfkuchaře a v týmu jsem měl 16 
kuchařů a cukrářů. Každý týden k nám pak 
docházelo 12 učedníků ze zvláštní školy. 
To tomu dodalo krásný rozměr. Někteří 
učedníci se na mě hodně upnuli, brali mě 
v podstatě jako tátu.

Zajímavé taky bylo, že jsme měli kuchyni 
pod zemí. Často jsme i vařili v bundách, 
protože tam byla hrozná zima. Dokonce se 
mi několikrát stalo, že jsem dole v kuchyni 
vařil a mezitím restauraci nahoře vykradli. 
To jsem pak měl strach chodit do práce.

Jste držitelem titulu Mistr Kuchař. Co 
jste musel splnit, abyste ho získal?
Musel jsem udělat všechny zkoušky, abych 
se mohl napřed stát šéfkuchařem. K tomu 
jsem musel být kuchařem specialistou, mít 
pedagogické minimum a udělat zkoušky na 
vedoucího. Teprve pak mě v podniku na ten 
titul mohli navrhnout.

Čím se vaření a gastronomie obecně 
za minulého režimu lišila od toho, co 
známe dneska?
Ono se to nedá moc srovnat. Dneska je da-
leko víc surovin, se kterými se dá pracovat, 
a mnohem víc možností národních kuchy-
ní. Tenkrát jsme mohli vařit jen ruskou, 
bulharskou nebo čínskou. Museli jsme na-
víc vařit jen z toho, co bylo dostupné. Když 
třeba nebyla cibule, dostávali jsme místo 
ní z Maďarska takovou černou hmotu ve 
velkých konvích. Říkalo se tomu cibulový 
přípravek. Jídlu to dalo chuť cibule, ale 
s cibulí to nemělo nic společného.

Pozitivem naopak bylo, že jsme museli 
vařit českou kuchyni od základu. Každý ku-
chař proto dokonale uměl všechny základní 
postupy.

To už se dneska tak často nevidí, a to je 
velká škoda. K tomu by se dnešní mladí ku-
chaři mohli vrátit – podle základů se totiž 
pozná kuchař s velkým K. 



Pomazánka z mlíčí
100 g másla utřeme se šťávou z jednoho 
středního citrónu, přidáme kůru z citrónu. 
Mlíčí dáme podusit do osolené vody na 5 
minut. Potom vyndáme, necháme vychlad-
nout a přidáme k našlehanému máslu. Dále 
společně vyšleháme a případně dochutíme 
solí a bílým pepřem.

Pečené bílé vinné klobásky 
s ananasovým zelím
Klobásky smotáme do kotouče a spíchneme 
špejlí. Obalíme v hladké mouce smíchané 
s bílým pepřem a zvolna pečeme po obou 
stranách do zlatova. Ke konci pečení pod-
lijeme trochou vývaru, provaříme a šťávu 
použijeme na přelití pokrmu.
Kysané zelí přesekáme a je-li příliš kyselé, 
vypereme. Podlijeme vodou a dusíme. Čers-
tvý ananas oloupeme, vykrájíme tvrdé části 
a ostatní nakrájíme na kostičky. Když je zelí 
skoro měkké, přidáme ananas a společně
8 minut podusíme.

Kapr na černo po česku
4 porce
800 g kapra, 7 dl světlého lehkého piva,
3 dl červeného vína, 3 dl vody, 150 g cibule, 
hřebíček, kousek citrónové kůry, sůl,
3 šalotky, 100 g másla, 4 sardelky, lžíce 
hladké mouky, 2 lžíce kaparů, šťáva z půlky 
citrónu, špetka cukru
Postup: Porce kapra osolíme a necháme
¼ hodiny odležet. Svaříme pivo, víno, vodu 
s hřebíčkem, cibulí a citrónovou kůrou. Do 
tohoto základu dáme osolené porce kapra 
a vaříme do měkka. Potom kapra vyjmeme 
a uchováme na teple. Na másle osmahne-
me drobně nakrájenou šalotku, přidáme 
nasekané sardelky, mouku a kapary. Vše 
osmahneme a zalijeme odvarem z kapra. 
Dobře rozšleháme a provaříme 20 minut. 
Dochutíme špetkou cukru a citrónovou 
kůrou.

Lososí filety v papilotě
4 porce
800 g lososa, sůl, bílý pepř, 6 lžic olivového 
oleje, šťáva z jednoho citrónu, lžíce naseka-
ného estragonu, 4 lístky šalvěje, 2 nakráje-
né šalotky, lžička nasekané petrželky, máslo 
na vymazání papiloty
Postup: Nakrájené porce lososa osolíme, 
posypeme bílým pepřem, pokapeme 
citrónovou šťávou, posypeme nasekanými 

bylinkami a nakrájenou šalotkou. Polijeme 
olejem a necháme marinovat jednu hodi-
nu. Papilotu (alobal) potřeme máslem a kla-
deme jednotlivé porce (každou zvlášť) do 
papiloty. Na ně dáme lístek šalvěje. Dobře 
zabalíme a pečeme na roštu nebo v troubě 
20 minut. Podáváme v papilotě, s plátky 
citrónu.

Krůtí závitky s falešnou
ústřicovou omáčkou
4 porce
600 g krůtích prsou, 2 lžíce másla, sardelo-
vá pasta, 3 sardelky, 2 lžíce hladké mouky,
¼ litru bílého vína, ¼ litru silného hovězího 
vývaru, 3 žloutky, citrónová šťáva
Postup: Z krůtích prsou nakrájíme řízky, 
naklepeme a lehce pomažeme sardelovou 
pastou, zavineme a spíchneme párát-
kem. Rozpustíme máslo a závitky na něm 
opečeme, trochu podlijeme a upečeme 
v troubě do měkka. Příprava omáčky - 
utřeme sardelky, přidáme hladkou mouku, 
zamícháme a zalijeme vínem smíchaným 
s vývarem. Dobře rozšleháme a přivedeme 
k varu. Před podáváním do omáčky nali-
jeme trochu studeného vývaru, ve kterém 
jsme rozšlehali žloutky. Již nevaříme, ale 
jen prohřejeme. Dochutíme troškou citró-
nové šťávy.

Husí prsa naditá kaštany
se zeleným hráškem
a kroupami
4 porce
600 g husích prsou, 250 g jedlých kaštanů,
2 lžíce vývaru, lžička nasekané zelené
petrželky, 1 malá cibulka, 1 ks vejce,
120 g nakrájené žemle, 100 g drůbežích 
jater, 100 g másla, 200 g zeleného hrášku,
120 g vařených krup, sůl, mletý pepř
Postup: Husí prsa nakrájíme na porce, 
naklepeme, osolíme a opepříme. Kaštany 
uvaříme, oloupeme a umeleme. Přidáme 
k nim vývar, nasekanou petrželku, drobně 
nakrájenou cibulku, vejce a na malé 
kostičky nakrájenou žemli. Drůbeží játra 
uvaříme, nakrájíme na kostičky a přidáme 
k ostatním surovinám. Promícháme. Tuto 
hmotu rozdělíme na naklepané plátky 
masa, zavineme, spíchneme párátkem 
a dáme do kastrolu vymazaného máslem. 
Trochu zastříkneme vodou a pečeme 
v troubě. Měkké závitky vyndáme, nechá-
me na teple. Do základu vmícháme uvařený 
zelený hrášek a vařené kroupy, promíchá-
me, prohřejeme. Dochutíme solí a mletým 
pepřem. Doprostřed talíře dáme směs a ni 
klademe našikmo překrojené závitky.

Gastronomické tipy Jiřího Eichnera

PAMĚŤ GASTRONOMIE
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Americký sen o hovězím mase 
šéfk uchaře a USA Beef Ambasadora

Marka Svobody

Je jediným Čechem, který se může pyšnit prestižním titulem USA Beef Ambasador. Ve chvíli, kdy oznámí, že chystá 

workshopy zaměřené na americké hovězí, má do hodiny plno a Bidfood Gastrostudio pokaždé praská ve švech. „Skvělý 

steak vyžaduje dvě věci – dobré maso a správnou kulinářskou techniku,“ říká.

text: Alena Šteffelová  &  foto: Lucie Kafková

Marek Svoboda
Šéfkuchař a vedoucí

Bidfood Gastrostudia 

Vzdělání má v oboru kuchař/
číšník. Na VŠ vystudoval 

obor management a chemie. 
Absolvoval řadu zahraničních 

studijních pobytů, kurzů a stáží, 
včetně těch v michelinských 

restauracích. Nyní působí také 
jako manažer Juniorského 
národního týmu Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR, jako 
ambasador projektu „Kulinářské 

umění“, který vzdělává budoucí 
gastronomickou generaci, či 

jako ambasador USA Beef pro 
ČR a certifikovaný komisař 

Světové asociace kuchařských 
spolků. V minulosti lektoroval na 

univerzitě v Minnesotě.

24 GASTRO & REPORT     



25MAGAZÍN PROFESIONÁLNÍ GASTRONOMIE

GASTRO | SUROVINA

Co pro vás znamená titul USA Beef 
Ambasador? 
Je pro mě velkou ctí, že mohu tuto značku 
v Česku reprezentovat a velmi si cením 
i spolupráce s americkou ambasádou. 
Jejich zástupci se vždy osobně účastní 
našich workshopů, aby nás podpořili.   

Jaká školení jste musel absolvovat, 
abyste jej získal?
V roce 2018 jsem se dostal do výběru 
U.S. Meat Export Federation 
a naskytla se mi možnost 
odcestovat do Denveru. 
Tam jsem absolvoval 
stáž zaměřenou na chov 
a zpracování amerického 
hovězího masa - navštívil 
jsem farmy, kde jsem viděl 
chov skotu a učil jsem se maso 
zpracovávat. Část stáže probíhala 
také v kulinářském institutu, kde jsem 
se učil připravovat jednotlivé řezy.   

V čem je americké hovězí maso tak 
výjimečné?
Vždy říkám, že je maso potřeba ochutnat, 
a to je i má práce ambasadora (smích). 
Pokaždé účastníkům workshopů říkám, že 
americké hovězí není jen steak. Existuje 
i celá řada dalších řezů, které lze využít 
na přípravu skvělých pokrmů. Hodí se 
třeba na nakládání, uzení či nízkoteplotní 
úpravu. 

Kde hledáte inspiraci pro recepty, 
které prezentujete na workshopech?
Inspirace přichází sama. Američané 
jsou mistři v BBQ a mým vzorem je 
několikanásobný mistr světa v BBQ, Myron 
Mixon. Čerpám z jeho knih a zajímavé 
nápady, jak maso využít, pak předvádím na 
našich prezentacích a kurzech. 

Zájem o kurzy USA Beef je enormní. 
Kdo se na ně hlásí a co se během nich 

naučí?
Jde většinou o zákazníky, které 

americké maso zaujme a uvažují 
o tom, že by ho ve svých podnicích 
připravovali. Chtějí rozšířit 
nabídku a hostům naservírovat 

něco extra. Právě díky hovězímu 
masu z USA mohou ve svém regionu 

vyniknout. Během workshopů se zaměřuji 
na prezentaci kulinářských technik. 
Účastníkům ukazuji správnou přípravu 
steaku a věnujeme se i rozdílům v kvalitě 

masa. Zároveň jim 
představuji 

také 

další možnosti, jak s masem pracovat. Jde 
třeba o suché a mokré nakládání masa či 

sous vide úpravu.

Jaké jsou aktuální trendy 
a novinky?

Velmi oblíbený je nyní brisket, 
který je nejvhodnější pro 
pomalé pečení a vaření. 
Novinkou, kterou dovezeme 

v příštím roce, pak bude skvělý 
řez chuck flap, který má úžasné 

mramorování. 

Americké hovězí v Česku

Bidfood dováží maso nejvyšších 

stupňů mramorování Prime (toho 

dosahuje jen 3 % zvířat) a Choice. 

K nejžádanějším patří z exkluzivní 

kategorie Prime svíčková, vysoký 

roštěnec a striploin. Zájem je rovněž 

o cenově výhodnější ball tip (špička 

ořechu) a brisket (hrudí). Během 

letošního roku by měl prodej 

amerického masa v Česku dosáhnout 

47 tun. V dalších letech by se pak měl 

díky stálé dostupnosti ještě zvýšit.

Chov skotu v USA

Spojené státy jsou s 20% podílem 

největším producentem hovězího 

masa na světě. Přitom více než 97 % 

farem tvoří rodinné ranče. Tyto farmy 

se předávají z generace na generaci 

a jejich vlastníci se snaží hospodařit 

zodpovědně k okolí. Americké maso 

dovážené do Česka pochází z volků 

mladších 30 měsíců. Skot alespoň 100 

dní před porážkou přechází z pastvin 

do ohrad, kde je postupně dokrmován 

předepsanou krmnou směsí. Tu 

tvoří kukuřice, ječmen, kukuřičné 

výhonky a oves. Díky energeticky 

bohatým obilovinám získávají zvířata 

vnitrosvalový tuk, tzv. mramorování. 

To dodává masu šťavnatost, chuť 

a křehkost.
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Společnost Savencia Fromage & Dairy, kterou si s gastronomií spojujeme především díky jejich legendárním 

výrobkům, jako jsou Pribináček, Lučina nebo Sedlčanský hermelín, patří ke světovým lídrům v této oblasti. Značky 

s dlouholetou tradicí, ale nestagnují na místě. Stále se vyvíjejí, a to i díky inženýrovi Vladimíru Čejnovi, který do 

společnosti Savencia nastoupil už v roce 2006. Dnes se věnuje tvorbě nových produktů právě pro gastro segment

a komunikaci se zákazníky…  

text: Lucie Rohlíková  &  foto: Savencia Fromage & Dairy Czech Republic

Snažíme se uspokojit 
všechny gastro segmenty

Vladimír Čejna: 
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Co obnáší vaše 
profese?
V roce 2015 jsem 
se ve společnosti 
Savencia Fromage 
& Dairy přesunul 
na pozici vývojáře 
pro foodservisové 
oddělení. Přesněji 
jsem manaže-
rem pro vývoj 
a implementaci 
foodservisových 
výrobků. Půso-
bím jako spojnice 

mezi požadavkem zákazníka a reálným 
vývojem produktu.

O jakých výrobcích mluvíme?
Z našich značek jistě znáte například 
Lučinu, Krále sýrů, Sedlčanský hermelín, 
Pribináček, Liptov, Apetito, Bambino, Ma-
ratonec a další. Věnuji se hodně i segmentu 
předsmažených sýrů. Pracujeme nejen se 
specifickými požadavky zákazníků pro vy-
tvoření konkrétních produktů na míru, ale 
zároveň vytváříme produkty pro HoReCa 
segment i do klasického gastro prodeje.  

Zmiňujete přípravu produktů na míru. 
Jak probíhá?
Pokud bych to měl uvést na příkladu – 
s naším obchodním manažerem se sejdeme 
s gastro klientem, který u nás poptává 
konkrétní výrobek, já zjistím veškeré jeho 
požadavky (např. typ zařízení, na kte-
rém chce zákazník výrobek připravovat, 
nutriční specifika a další), a pak v dalším 
procesu ověřím, zda jsme schopni poptávku 
naplnit. V prvním kroku u nás provádíme 
test proveditelnosti. Zjistíme, zda je naše 
fabrika schopná takový výrobek připra-
vit, s jakými investicemi, za jakou cenu. 
Pak zapojíme náš vývojářský tým, který 
nejprve výrobek vyrobí v malé šarži, aby se 
odprezentoval. Pokud je vše z naší strany 
i ze strany zákazníka v pořádku, přechází se 
s výrobou na industriální linku. 

Můžu si tedy jako zákazník u vás objed-
nat cokoli?
V našem segmentu samozřejmě ano, pokud 
to bude proveditelné. Jako společnost se 
snažíme uspokojit oba dva gastro světy 
– jedním je konkrétní zákazník, jehož pro-
dukt je unikátní, šitý přímo na míru jeho 
gastro podniku (což obvykle bývají velké 
franšízové řetězce, různé fast foody, velké 
restaurace apod.). A druhým je standardní 
HoReCa trh, který je určený provozním 
a šéfkuchařům nakupujícím naše výrobky 
v různě velkých gastro baleních přes velko-
obchody s potravinami.

Díky pandemii je mnohem větší po-
ptávka po zdravých produktech. Odra-
zilo se to i u vás?
My dobu předstihli. Co se týče předsma-
žených výrobků, už před lety jsme začali 
vyvíjet tzv. nízko nasákavou strouhanku 
(lowfat absorbing breadcrumbs), která při 
fritování absorbuje mnohem méně oleje. 
Chceme se zákazníkům přiblížit i z pohle-
du nutričně vyvážené výživy. Paradoxně 
nás k tomu vedla poptávka ze strany fast 
food restaurací, kde je velkým trendem 
změnit „nezdravý“ fast food na „fast good“. 
Vyrábíme proto i různé cereální strouhanky 
s obsahem lnu, slunečnice. Pro restaurace 
jsme například vyvinuli speciální druh 
strouhanky vhodné do konvektomatu. Uvě-
domujeme si, že zákazník nechce jen dobře 
chutnající produkt, který může nabídnout 
hostům, ale potřebuje, aby splňoval i další 
kritéria funkčnosti, a především vyhovoval 
nutričně apod.

Po jakých výrobcích je největší
poptávka?
Globálně nejpreferovanějšími sýry jsou 
čedar a mozarella. Mozarella je chuťově 
neutrální, takže se hodí k jakémukoli 
dipu, omáčce i do různých typů burgerů, 
zákazník si ji dochutí podle libosti. Chutě 
v jednotlivých evropských zemích se ale 
liší. My jsme schopni se přizpůsobit i chu-
ťovým preferencím té které země. Sýry 
sami o sobě jsou regionální, v každé zemi 
preferují jiný. Takže samozřejmě zohledňu-
jeme i národní receptury, kterých máme 
asi šedesát. Vyrábíme nejen pro český 
a slovenský trh, ale i do Německa, na Ukra-
jinu, Řecka, Rumunska, Rakouska a dalších 
evropských zemí. 

Pozorujete nějaký zásadní trend, který 
ovlivňuje poptávku?
V gastro segmentu je pro nás zajímavý 
trend flexitariánství – omezování každo-
denní konzumace masa. Pro sýraře je to 
velké plus, takže jsme se začali věnovat 
i výrobě plátků přírodních sýrů do burgerů. 

Samozřejmě, že jdeme i dál a například pro 
vegany vyvíjíme tzv. plant based chee-
se – „sýr rostlinného původu“. Umíme 
i různé veganské sýrové pomazánky apod. 
Poptávka po takových výrobcích se zvyšuje. 
Provozní restaurací a fast foodů si totiž 
uvědomují, že pokud se jde někam najíst 
větší skupina mladých lidí, často mají mezi 
sebou vegana, vegetariána nebo flexitariá-
na. Pokud ale pro ně v nabídce není vhodné 
jídlo, skupina se jim podřídí a jde jinam.  

Vaše společnost má vedení ve Francii. 
Odráží se v Savencia Fromage & Dairy 
pověstný francouzský smysl pro kuli-
nářské umění?
Určitě ano. Věnovat se předsmaženým 
sýrům ve francouzské sýrové společnosti je 
tak trochu chůze po tenkém ledě. Někteří 
naši kolegové z mateřské firmy ve Francii 
náš „domácí“ trend smažených sýrů moc 
nechápou. Takže jim samozřejmě výrobky 
prezentujeme a ukazujeme jim, že je to 
celosvětový trend. Například z obalovaného 
Hermelínu byli nadšení.

V čem byste se ještě chtěli zlepšit?
Chtěli bychom naše zákazníky z restau-
rací, kde se stále dělá klasický „smažák“, 
přesvědčit, že naše předsmažené výrobky 
do konvektomatů a sýry s cereálními strou-
hankami jsou mnohem zdravější a lepší. 
A pokud bych měl mluvit čistě o nás, určitě 
by bylo fajn udělat něco se sekundárními 
obaly, aby byly recyklovatelné, blíž k pří-
rodě. Zkrátka eliminovat plasty, zde máme 
prostor k dalšímu vývoji.    

Ing. Vladimír Čejna, Ph.D.
R&D Food Service 

Implementation Manager 
CZ/SK/FSSS EUR

V Savencii se zabývají výrobou plísňo-
vých, čerstvých, pařených, tavených 
a předsmažených sýrů a dětských 
smetanových dezertů. Jejich mlékár-
ny v Přibyslavi, Hodoníně a Liptově 
patří mezi moderní závody s vysokou 
úrovní hygieny a kvality výroby. Na trh 
přinášejí už mnoho desítky let tradiční 
a oblíbené výrobky, jejichž postupy 
výroby se sice mění a modernizují, ale 
poctivost a kvalita zůstává. 

www.svet-syru.cz

www.breadedcheese.com

www.savencia-fromagedairy.com

Znáte Savencia

Fromage & Dairy Czech 

Republic?
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text: ČTK  &  foto: Cambodian

Nejvyšší gastro cenu světa 
prvně v historii mají Češi

Český fair trade projekt .pepper..fi eld přivezl do země vzácné ocenění Golden Fork. Jeho lyofi lizovaný 

Kampotský pepř je historicky první český produkt, který v 27leté historii soutěže Great Taste dosáhl 

nejvyššího gastronomického ocenění světa.

Porota Guild of Fine Food vyhlašovala fi nální výsledky Golden Fork, nejvyšší gastronomické trofeje, kterou 

lze v rámci celosvětové soutěže získat. Ze 14 113 přihlášených produktů ze 108 zemí světa pouze 14 

produktů dosáhlo na tohoto pomyslného gastronomického Oscara. Lyofi lizovaný Kampotský pepř vyvinutý 

českým fair trade projektem .pepper..fi eld, který podporuje kambodžské farmáře, je mezi nimi. Za celou 

27letou historii soutěže Great Taste Awards se tuto trofej nepodařilo získat žádnému jinému produktu 

z České republiky.

Více než 500 porotců Guild of Fine Food 
hodnotí během dvou měsíců všechny 

produkty, které se do soutěže přihlásily. 
Každý z nich je pečlivě ochutnáván naslepo 
špičkovými šéfkuchaři, nákupčími, prodejci, 
restauratéry, či potravinářskými kritiky. 
Potraviny jsou pak dále hodnoceny jednou, 
dvěma, nebo třemi hvězdami. Golden Fork 
získá jen 14 produktů z celého světa - a to 
jeden produkt za každý region světa.

Potravina, kterou nemá nikdo na světě
Porotci v soutěži Great Taste Awards hledají 
skutečně skvělou chuť bez ohledu na značku 
nebo obal. U lyofilizovaného Kampotského 
pepře mohou najít nejenom to - je totiž celo-
světovým unikátem. "Na začátku byla touha 
přivézt do Evropy opravdu čerstvý Kampo-
tský pepř. Jeho delikátní chuť, když se ještě 
začerstva zelený utrhne z pepřové liány," 
popisuje Lukáš Hejtmánek, jeden ze zakla-
datelů projektu .pepper..field. "Chtěli jsme 

cíleně v ČR vyvinout produkt, který nemá 
nikdo jiný na světě a díky němuž mohou být 
naše farmářské rodiny konkurenceschopné 
a zároveň mít v ČR něco unikátního".

„Je to nepopsatelný pocit řadit se mezi špičkové 
světové potraviny jako jsou ty nejlepší sýry, pa-
nenské olivové oleje, nebo například takové deli-
katesy jako jsou ústřice. Je to pro nás čest a jsme 
si jisti, že čerstvý lyofilizovaný Kampotský pepř 
vyvinutý v ČR mezi ně rozhodně patří,“ shodují 
se Lukáš Hejtmánek a Lenka Trchalíková, 
spoluzakladatelé .pepper..field a letošní hrdí 
vystavovatelé lyofilizovaného pepře v Anglii. 
V ČR jsou všechny pepře dostupné na www.
kampotskypepr.cz.

Gastronomický unikát, který dobyl ce-
losvětovou soutěž, má srdce na pravém 
místě
Od roku 2018 .pepper..field podporuje přes 
200 malých farmářských rodin v regionu 

Kampot v Kambodži výkupem Kampot-
ského pepře tím nejférovějším a nejvíce udr-
žitelným způsobem. Od samého začátku od 
nich vykupuje pepř za 100 procent fair trade 
ceny. Tím zajišťuje ekonomickou soběstač-
nost a růst nejen jim, ale celé oblasti. Všech-
ny farmáře má transparentně na stránkách 
www.pepperfield.cz. Stejného roku se do 
projektu zapojila i Česká rozvojová agen-
tura, která v rámci rozvojového programu 
pomohla vyvinout také lyofilizovaný pepř 
díky nákupu českých strojů od Lyotrade, na 
kterých se suší pepř mrazem. Zákazníkovi 
tak domů dorazí opravdová autentická Kam-
bodža, a on si na oplátku může být jist, že 
pomáhá konkrétním lidem žít kvalitní život 
i v jiných částech světa. Značka zároveň 
využívá lokálních obalových materiálů v ČR, 
aby podporovala i menší české živnostníky. 
Jejich dárkové sady jsou tak ze skla z české 
sklárny či z krabiček z Poličky.
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ohlédnutí za Host Milano
JIPA International

Již po páté zavítala fi rma JIPA do italského Milána na mezinárodní veletrh cateringu, gastronomie a pohostinství 

Host Milano 2021. Vydařená návštěva potěšila nejen věrné zákazníky a obdivovatele značky, ale pomohla získat 

i další nové partnery. Na prezentačním stánku se vystřídalo přes 300 návštěvníků, kteří se přišli přesvědčit o kvalitním 

zpracováním JIPA elektrických multifunkčních zařízení a příslušenství pro gastronomické provozy. Zákazníci měli 

také možnost poprvé vidět horkou novinku, která bude uvedena na trh příští rok. Jedná se o elektrické multifunkční 

zařízení určené k vaření, smažení, fritování, dušení, grilování, restování, opékání, konfi tování a úpravě sous vide 

se dvěma koši s novým ještě větším objemem 49 litrů. Toto zařízení nahradí starší kus s menším objemem 39 litrů. 

Představena byla i další stávající zařízení, která prošla „faceliftem“ a nově se mohou pyšnit 12palcovým displayem 

s přehlednější grafi kou a více možnostmi úprav pokrmů. Skvělá vylepšení a ještě propracovanější detaily opět 

posouvají přístroje JIPA JUMP výš mezi světovou špičku. 

JIPA v rámci veletrhu uspořádala také český společenský večer, na kterém se konzumovaly typické české pochoutky 

a čepovalo se české pivo. Jídlo připravované v multifunkčních pomocnících JIPA všem moc chutnalo a každý obdivoval 

rychlost jeho přípravy. Pokud se chcete o kvalitě multifunkčních zařízení přesvědčit i vy, navštivte dodavatele JIPA, 

který vám tyto obdivuhodné gastro pomocníky představí v akci, abyste nekupovali „zajíce v pytli“. 

text: Lucie Rohlíková  &  foto: JIPA International 
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Soutěž byla pořádána v novém moderním 

pavilonu F na podzimní výstavě Flora Olomouc. 

Záštitu nad soutěží převzali: Ing. Josef Suchánek 

(hejtman Olomouckého kraje), Mgr. Miroslav 

Žbánek (primátor statutárního města Olomouc) 

a Ing. Václav Stárek (prezident Asociace hotelů 

a restaurací České republiky). Pořadatelem 

soutěže byla Asociace kuchařů a cukrářů České 

republiky, pobočka Severní Morava a Slezsko.

O víkendu 16.- 17. 10. 2021 se pak uskutečnil 

Moravský cukrářský šampionát.

Pobočka Severní Morava a Slezsko

Flora Olomouc 2021 s vůní gastronomie

a cukrářství
Ve dnech 14. a 15. října 2021 se v Olomouci na výstavišti Flora uskutečnil 25. ročník kuchařské soutěže studentů gastronomických škol Gastro 

Olomouc - Olima Cup 2021.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Kategorie kuchařů juniorů (věk 17–23 let). 

Soutěžním úkolem byla příprava 4 porcí 

moderního teplého pokrmu s přílohami 

v časovém limitu 45 minut. Základní surovinou 

byla vepřová kotleta. Soutěžící museli v časovém 

limitu připravit a prezentovat 2 druhy tepelné 

úpravy (příklad: pečení, smažení, vaření v páře). 

Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžících.

1. místo: Ondřej Wimmer

(AHOL – Střední škola gastronomie, turismu 

a lázeňství Ostrava-Vítkovice)

2. místo: Zuzana Šafářová

(Integrovaná střední škola Moravská Třebová)

3. místo: Dmytro Pavliuk

(Integrovaná střední škola Slavkov u Brna)

Kategorie kuchař kadet (věk 15–17 let):

Soutěžním úkolem byla příprava 4 porcí 

moderního teplého pokrmu s přílohami 

v časovém limitu 45 minut. Soutěže se zúčastnilo 

6 soutěžících.

Kategorie kadet, 1. ročník:

1. místo: Tomáš Tesař

(Moravská střední škola Olomouc, s.r.o.)

2. místo: Petr Horkel

(Moravská střední škola Olomouc, s.r.o.)

Kategorie kadet, 2. ročník:

1. místo: Petr Bočan (Akademie hotelnictví 

a cestovního ruchu, Plzeň)

2. místo: Vanesa Putnokyová

(Střední škola Bohumín)

3. místo: Natálie Koláříková

(Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, Plzeň)

3. místo: Jakub Kopečný

(Moravská střední škola Olomouc, s.r.o.).

Hodnotící komisaři v čele s panem Jakubem 

Sedláčkem, viceprezidentem AKC ČR pro 

kuchařskou sekci, oceňovali výkony všech 

soutěžících. U některých soutěžících byl již patrný 

velmi profesionální přístup.

Moravský cukrářský šampionát

V hodnotící jury zasedly certifi kované komisařky 

paní Pavlína Berzsiová a paní Božena Zahálková, 

dále pan Josef Maršálek, hodnotitel televizní 

soutěže Peče celé Česko, a vítězka této soutěže 

paní Petra Burianová; dále pak paní Marie 

Motlová.

Soutěž proběhla v těchto kategoriích:

Svatební dort  

1. místo: Katarína Novotová

2. místo: Vendula Sulovská

3. místo: Petra Bílá

Pralinky

1. místo: Tereza Fryčarová

2. místo: Kateřina Slivková

3. místo: Břetislav Brablec
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Umělecký exponát:

1. místo: Daniela Mačurová

2. místo: Barbora Machů

3. místo: Pavlína Svobodová

Umělecký exponát:

3. místo: Magda Kolouchová Hrozová

Jedlé květy

1. místo: Břetislav Brablec

Dekorativní perníky

1. místo: Lenka Přibylová

2. místo: Ljudmila Krbková

3. místo: Pavlína Svobodová

Juniorský dort

1. místo: Eliška Postulková

2. místo: Nikola Tichá

Některé soutěžní exponáty cukrářů vynikaly 

neskutečně krásným provedením.

V sobotu a v neděli pak také proběhla ukázka 

moderních cukrářských výrobků, které na pódiu 

pro návštěvníky Flory Olomouc předvedly paní 

Pavlína Berzsiová a paní Božena Zahálková.

Velkému zájmu návštěvníků se pak těšil stánek 

paní Heleny Vybíralové s jejími cukrářskými 

knihami "Helenčino pečení", které na požádání 

návštěvníkům podepisovala.

Značný zájem také budil stánek Staré gardy 

Asociace kuchařů ČR v čele s panem Jiřím 

Eichnerem, kteří zde ukazovali staré kuchařské 

a cukrářské knihy a jako ochutnávku připravili 

výborný vegetariánský tatarák.

Na závěr bych chtěl poděkovat Výstavišti Flora 

Olomouc za to, že nám umožnilo uspořádat 

soutěže v novém pavilonu, Moravské střední 

škole Olomouc za pomoc při organizaci 

soutěže, předsedovi pobočky AKC ČR, Severní 

Morava a Slezsko Ing. Václavu Formanovi 

a místopředsedovi pobočky AKC ČR, Severní 

Morava a Slezsko Tomáši Hrdému za organizační 

přípravu soutěže, členu předsednictva pobočky 

Stanislavu Hranečnému za zajištění občerstvení 

celé akce a všem sponzorům, bez nichž by se 

soutěže nemohly uskutečnit.

Těšíme na další ročník, v rámci kterého 

připravujeme řadu novinek.

Karel Drápal, místopředseda pobočky AKC ČR, 

Severní Morava a Slezsko
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Korespondenční soutěž o nejlepší recepturu 

na svatomartinskou husu vyhlašuje Městské 

kulturní středisko ve Frenštátě pod Radhoštěm 

už od roku 2010. První dva ročníky probíhaly 

ještě ve spolupráci s místními restauracemi od 

roku 2011 potom na této soutěži spolupracuje 

Městské kulturní středisko společně s frenštátskou 

Hotelovou školou, kde probíhají veškeré přípravy 

pokrmů. Odborná porota ve složení: Václav

Forman, předseda Asociace Kuchařů a cukrářů 

České republiky pro moravskoslezskou oblast, 

Zdeňek Blinka, předseda asociace UNIHOST 

a Jiří Unruh, místostarosta Města Frenštát 

pod Radhoštěm, to ani letos neměla vůbec 

jednoduché. Hlasování bylo velmi vyrovnané 

a po sečtení všech bodů zvítězila receptura 

Anny Krestové z Frenštátu pod Radhoštěm. „Je 

to recept mojí maminky, která husy chovala 

a vždycky do nádivky dala drůbky a do zelí jablka,“ 

popisuje paní Anička. Druhý nejchutnější pokrm 

připravil student frenštátské Hotelové školy 

Denis Napoleone. Jeho svatomartinskou husu se 

zázvorem a mandlovou nádivkou a zelí z červené 

řepy, bílé kysané zelí se slaninou, bramborový 

knedlík s uzeným masem a karlovarský knedlík 

ocenila porota jako druhou nejchutnější. „Pročetl 

jsem několik receptů a z každého jsem si vzal 

něco a zkoušel. Nakonec z toho vyšel druhý 

nejlepší recept, což mě těší,“ uvedl Denis. Mezi tři 

nejlepší recepty byl vybrán také recept pana

Miroslava Žingora, klienta Domova Hortenzie 

Frenštát pod Radhoštěm. Jeho svatomartinská 

husa na víně s majoránkou, tymiánem a jablky 

s chlupatým knedlíkem a červeným zelím se 

skořicí a vínem obsadil třetí příčku.

Autorka vítězné receptury byla vyhlášena 

a oceněna v sobotu 13. listopadu 2021 přímo na 

frenštátském náměstí, kdy cenu Anně Krestové 

předal starosta města Miroslav Halatin a patron 

města Frenštátu pod Radhoštěm svatý Martin.

Letošní nejlepší svatomartinská husa je

s nádivkou a červeným zelím, jablky a pomerančem

K frenštátskému krmáši patří již po staletí nejen svatomartinský trh s nezbytnou vařonkou, ale také sváteční husa. Do soutěže se letos přihlásilo 

jedenáct receptů. Tři finálové receptury anonymně vybírali členové Asociace kuchařů a cukrářů, odborníci z Hotelové školy a laikové z Městského 

kulturního střediska. Všechny tři recepty připravovali od brzkých ranní hodin ve čtvrtek 4. listopadu 2021 studenti Hotelové školy pod vedením 

svých mistrů. Originalitu, chuť i celkový dojem posuzovala odborná porota složená ze zástupce Asociace kuchařů a cukrářů, zástupce školy 

a zástupce města. Vítězkou letošního ročníku se stala Anna Krestová z Frenštátu pod Radhoštěm. Její pečená husa s nádivkou s husími

drůbky, houskovým knedlíkem se slaninou a červeným zelím dušeným s pomerančem a jablky chutnala porotě nejvíce.
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Sekce veřejného stravování

Známe vítěze soutěže o nejlepší kuchařku

a kuchaře 2021 ve společném stravování

Soutěž o nejlepší kuchařku a kuchaře ve společném stravování má za sebou už čtvrtý ročník. Finále, ve kterém se letos opět utkali talentovaní 

zaměstnanci gastro provozů mateřských, základních a středních škol, nemocnic, domovů seniorů a dalších zařízení veřejného stravování, se 

uskutečnilo ve dnech 26. a 27. října 2021 v Makro Akademii Praha. Dvoudenního zápolení o prestižní titul se nakonec zúčastnilo 38 nejlepších.

O letošní titul Nejlepší kuchařka a kuchař roku 

2021 ve společném stravování se soutěžilo ve 

čtyřech kategoriích – Nejchutnější svačinky 

pro děti od 3 do 6 roků, Nejatraktivnější pokrm 

pro mládež od 11 do 18 roků, Nejlepší moderní 

bezmasý pokrm a Racionální pokrm pro nemocné 

a seniory. Do fi nálového kola postoupilo celkem 

čtyřicet nejlepších soutěžících a soutěžních dvojic, 

tedy deset z každé ze čtyř kategorií. Na poslední 

chvíli ale musely účast ve fi nále odřeknout 

dva dvoučlenné týmy ze sekce pokrmů pro 

mládež kvůli nemoci. Prostory Makro Akademie 

v pražských Stodůlkách tak nakonec přivítaly na 

konci října 38 fi nalistů a fi nálových dvojic. 

„Letos jsme v prvním korespondenčním kole 

vybírali ze 75 zařízení veřejného stravování. Nejvíc 

jich bylo přihlášených do kategorie svačinky 

pro předškolní děti, ve které bylo 21 účastníků. 

Jen o jednoho méně jsme pak měli v kategorii 

o nejlepší moderní bezmasý pokrm. Je vidět, že 

o téma rostlinné výživy mají kuchařky a kuchaři 

velký zájem i ve školkách, školách, nemocnicích 

apod.,“ říká zakladatel soutěže Zdeněk Hladík ze 

sekce Veřejného stravování Asociace kuchařů 

a cukrářů ČR. 

Výkon všech fi nalistů jako obvykle posuzovala 

porota složená z profesionálních kuchařů z AKC, 

odborníků na výživu a zástupců společnosti 

MAKRO Cash & Carry ČR. Asociaci reprezentovali 

prezident Miroslav Kubec, manažer AKC ČR 

Tomáš Popp a šéfkuchaři Tomáš Kourek, Ladislav 

Douša a Přemysl Douša. Za společnost Makro 

byli v porotě Jitka Ulihrachová a šéfkuchař Petr 

Stádník. na vyváženost pokrmů dohlížela nutriční 

terapeutka Věra Stejskalová a Květa Krajíčková. 

Předsedou poroty byl jako každý rok Zdeněk 

Hladík, který dvoudenní zápolení zároveň 

doprovázel v roli moderátora. Na soutěžící tedy 

čekali samí specialisté na slovo vzatí. 

„Tohle soutěžní zápolení má podle mě velký 

smysl. Úroveň jednotlivých soutěžních pokrmů 

rok od roku neskutečně roste. Někteří soutěžící 

jsou tu po několikáté a je vidět, že se z rad 

odborné poroty poučili a dále na sobě pracují. 

O to nám v Asociaci jde především – pomáhat 

gastro pracovníkům nejen z veřejného sektoru 

se rozvíjet a zdokonalovat,“ vysvětlil prezident 

AKC ČR Miroslav Kubec. „Letos jsme to měli 

s hodnocením opravdu nelehké, všichni byli 

skvělí a pokrmy měly vysokou úroveň.“    

První soutěžní den    

První soutěžní den se v prostorách Makro 

Akademie v pražských Stodůlkách sešli soutěžící 

dvou kategorií – 1. skupinu tvořilo deset 

fi nalistů, kteří se utkali o titul v kategorii Nejlepší 

racionální pokrm pro nemocné a seniory a 2. 

skupinu pak další desítka soutěžících v kategorii 

Nejlepší bezmasý rostlinný pokrm. První zmíněná 

disciplína byla primárně určena pro kuchaře 

a kuchařky z nemocnic, léčebných zařízení či 

lázní a domovů seniorů, zúčastnit se mohly ale 

i jiné subjekty podobného zaměření. „Mile nás 

překvapilo, že o tuto kategorii mají velký zájem 

kuchařky a kuchaři z  domovů seniorů, dokonce 

víc než ti z nemocnic a léčebných zařízení,“ 

podotkl Zdeněk. Do druhé kategorie pak se 

mohl přihlásit každý šikovný kuchař, který fandí 

moderním bezmasým pokrmům. 
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Všichni soutěžící zahájili den společnou

snídaní a finále poté odstartovalo v osm hodin. 

Každý z účastníků měl dvouhodinový limit na 

uvaření soutěžního pokrmu pro degustační 

komisi, který pak 15 minut prezentoval před 

komisaři. „Samotné hodnocení je velmi 

transparentní. Každý účastník svůj pokrm 

náležitě představí včetně postupu přípravy. 

Jednotliví komisaři pak po ochutnávce vypichují 

plusy jídla a přicházejí s náměty na jeho zlepšení. 

Nejde o to pokrm hanět. Naopak. Je úžasné, 

že ostatní soutěžící a hosté poslouchají a mají 

tak možnost se rozvíjet a učit od odborníků,“  

vysvětluje Zdeněk.     

Zdravý přístup ke stravování seniorů 

a nemocných

„Ukazuje se, že důraz na zdravé stravování 

je v dnešní době čím dál silnější. Díky všem 

vyhláškám, požadavkům strávníků a možná i díky 

pandemii je velkým tématem.“ Podle Zdeňka 

Hladíka by pak především stravová ní  seniorů  

a nemocných mělo pomá hat jejich vitalitě  

a zdraví . Pokrmy jim nabízené by tedy měly 

být mnohem zdravě jš í , odpoví dat souč asný m 

trendů m ve stravová ní  a př itom strá vní ků m 

chutnat. I proto byly letos za povinnou surovinu 

pro kategorii Nejlepší racionální pokrm pro 

nemocné a seniory zvoleny mleté kuřecí stehenní 

řízky bez kůže. 

Vítězem o Nejlepší racionální pokrm pro 

nemocné a seniory 2021 se stal kuchař Rodrigo 

Retamal z Domova pro seniory v Perninku, p.o., 

který porotu oslnil kuřecí roládou se špenátovým 

lívancem a šmakounem. Na druhém místě se 

umístil Rehabilitační ústav Hostinné s Kynutými 

knedlíky z brambor, quinoy a pohanky plněnými 

kuřecím masem a mrkvovým „zelím“. Bronz 

pak putoval do Clementas Mlékovice, s.r.o. za 

kapustový list plněný kuřecím masem, čočkou 

belugou a zeleninou s bramborovým fondanem, 

restovanou zeleninou a omáčkou z hlívy ústřičné 

a hub.

Bezmasá výzva

O zakladateli soutěže Zdeňku Hladíkovi se dobře 

ví, že je vášnivým propagátorem nutričně dobře 

vyvážených bezmasých pokrmů. Posuzování 

téhle kategorie si tedy nesmírně užíval. „Kuchař 

či kuchařka se do této kategorie přihlašuje 

s atraktivní m, nutrič ně  vyvá ž eným moderní m 

bezmasým pokrmem, po kterých je stále větší 

poptávka. Připravené jídlo z rostlinných surovin, 

by mělo být co nejchutnější, zdravé a především 

zasytit stejně  jako masité  pokrmy,“ vysvětluje 

Zdeněk. „Tato kategorie mě moc baví. Soutěžící 

v ní přicházejí se zajímavými nápady a koncepty, 

nekopírují recepty z vegetariánských restaurací, 

ale přinášejí vlastní nápady,“ zhodnotil nadšení 

fi nalistů. 
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Jakým překvapením bylo, že se vítězem o nejlepší 

bezmasý pokrm 2021 stal znovu kuchař Rodrigo 

Retamal z Domova pro seniory v Perninku, p.o., 

který zazářil už v předchozí soutěžní skupině. 

Tentokráte porotě naservíroval medailon 

z červených fazolí a hub s petrželkou a celerové 

pyré s kapustou. Ostřílený soutěžící si vymýšlení 

pokrmů rozhodně užívá. „Já se soutěže účastním 

už potřetí. I v předchozích ročnících měla moje 

jídla úspěch. Moc mě baví vymýšlet nějaké nové 

recepty, je to takový trochu splněný sen, i když 

my kuchaři z veřejného stravování to lehké 

nemáme. Není to jako vařit jídlo v restauraci, 

jsme omezení surovinami, cenou apod. I tak 

se ale snažím vždycky vymyslet něco opravdu 

chutného, zdravého a nápaditého, a jsem vážně 

rád, že to baví i porotu.“ 

Stříbro si letos odnesl kuchař František Adámek 

z Ekolandie, školního cateringu mateřské školy 

z Brandýsa nad Labem za Cizrnové krokety 

s rajčatovou omáčkou, bylinkovou quineou 

a pečenou zeleninou. Třetí místo pak patřilo 

Zařízení školního stravování Opava za Falafel 

z cizrny se salátem z pečené červené cibule 

a řepy, polentovými hranolky a dipem ze sojanézy 

s koprem. 

Den druhý a souboj mateřských, základních 

a středních škol

Harmonogram druhého dne se schodoval 

s předcházejícím, vyměnily se pouze kategorie 

soutěžících. V první skupině se tentokráte utkalo 

deset soutěžních dvojic o titul Nejlepší svačinky 

pro děti od 3 do 6 roků a do druhé skupiny 

o Nejlepší pokrm pro mládež od 11 do 18 roků 

bylo nominováno taktéž deset soutěžních dvojic.

V kategorii o Nejchutnější svačinky pro děti od 

3 do 6 roků měl dvoučlenný tým vytvořit dvě 

slané a jednu sladkou svačinku. Smyslem bylo 

uká zat, ž e se stravová ní  dě tí  v mateř ský ch š kolá ch 

vě nuje veliká  pé č e a pozornost, což  se promí tá  

i do denní ch doplň kový ch jí del – př esní dá vek 

a svač in, jejichž  nutrič ní  hodnota, chuť  a pestrost 

je nemé ně  dů lež itá . „Jsem rád, že si ve spoustě 

mateřských škol pracovníci jídelny už uvědomují, 

že svačinka není jen pomazánka na chleba, ale 

že to může být salát, nějaký fi nger food, tortila 

nebo slaný závin či zdravý sladký koláč,“ podotýká 

Zdeněk. 

Post nejvyšší a výhru si odnesl tým Mateřské 

školky Na Korábě z Prahy 8, který připravil 

avokádovo–banánový dezert, špenátovou 

palačinku s uzeným lososem a pomazánku 

z ředkviček s mandlemi. Druhé místo patřilo 

kuchařkám z Mateřské školy Podlesí v Příbrami, 

které porotě naservírovaly čirokovou kaši 

s kdoulemi a jablíčky slazenou lesním medem, 

domácí kváskové šneky s vločkami a pomazánkou 

z čerstvého lososa s koprem a hráškové kytičky 

ochucené lahůdkovým droždím s tvarohem 

a pidihráškem. Z bronzu měli zase radost 

v Základní a mateřské škole Petrohrad z Loun. 

Tým kuchařek si pro porotu připravil makovo-

tvarohový koláč se švestkami a hruškou, 

špaldovo-rajčatové trojhránky zdobené cherry 

rajčaty s pomazánkou z čerstvých sýrů a bazalkou 

a vícezrnné pečivo s pomazánkou z krůtího masa 

zdobenou zeleninovými „chipsy“ a petrželkou. 

Atraktivně, zdravě a chutně pro teenagery

Poslední soutěžící skupinou velkého fi nále byly 

dvoučlenné týmy, které se utkaly o prvenství 

v kategorii o Nejchutnější pokrm pro mládež 

od 11 do 18 roků. V této kategorii nakonec 

bohužel soutěžilo jen osm vybraných fi nálových 

dvojic, protože dvě z vybraných škol se kvůli 

koronavirové izolaci nemohly zúčastnit. Týmy 

měly vytvořit jeden pokrm s povinnou surovinou 

– mletými kuřecími stehenními řízky bez kůže. 
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Cílem bylo vytvořit takový pokrm, který je nejen 

kvalitní , ale zá roveň  i chutný a atraktivní  pro ž á ky.

Výhru v kategorii o Nejchutnější pokrm 

pro mládež od 11 do 18 roků si odnesl tým 

z Ekolandie, školního cateringu mateřské školy 

z Brandýsa nad Labem, který pomyslné zlato 

přidal ke druhému místu v kategorii Bezmasých 

rostlinných pokrmů. Porotu si získal skvěle 

připravenou kuřecí terinou v sezamové krustě 

s bramborovým pyré s kurkumou, chia semínky, 

restovanými žampiony a máslovým pórkem. 

„Vítězství v soutěži nás mile překvapilo. Toto 

jídlo je u našich strávníků a mezi studenty velmi 

oblíbené, proto jsme doufali, že zaujme i porotce. 

Kuřecí terina je šťavnatá, má unikátní konzistenci 

a sezamová krusta jí dodává na pikantnosti. 

Kurkuma v pyré obohatí jídlo o tolik potřebné 

látky, které podporují naši imunitu a chia semínka 

zajišťují tělu stálý příjem zdravé energie,“ popisuje 

soutěžní jídlo šéfkuchař František Adámek. 

„Atmosféra během soutěže byla skvělá, porotci 

byli přísní, ale zábavní. Tyto akce rozhodně 

zlepšují úroveň školního stravování a přispívají 

k přínosné výměně informací mezi jednotlivými 

školními jídelnami. Určitě má smysl se jich 

účastnit,“ dodává.

Druhé místo si odnesl vedoucí školní jídelny 

ze Základní školy s rozšířenou výukou jazyků 

Bronzová v Praze 13 Jakub Jasenovský, kterému 

na poslední chvíli onemocněla týmová kolegyně, 

takže na přípravu soutěžního jídla zůstal úplně 

sám. Porotu ale o svém umu přesvědčil a to kuřecí 

roládou s hříbkovou omáčkou a bramborovo-

dýňovým pyré. Třetí post pak patřil Zařízení 

školního stravování Opava a jejich cuketovým 

placičkám s qiunoou a kuřecím masem, 

doplněných o kyjevský salát z ředkviček. 

„Moc mě těší, že se soutěžící vracejí a jsou lepší 

a lepší, berou si rady komisařů k srdci. Moc bych 

si ale přál, aby i ti, kteří doposavad nezkoušeli 

soutěžit, zjistili, že jim účast může něco přinést, 

posunout je dál a rozvíjet,“ dodává prezident AKC 

ČR Miroslav Kubec. 

„Letošní ročník byl skvělý. Nepostupujeme 

drobnými, ani velkými kroky, jsou to kroky mílové. 

S každým dalším ročníkem je posun v kvalitě 

prezentovaných jídel vyšší a vyšší. Je to jistě 

způsobené i tím, že porotu tvoří především 

uznávaní šéfkuchaři a ti, kdo už tu byli a soutěžili, 

si berou jejich rady k srdci,“ uzavírá Zdeněk. „Letos 

byla komise opravdu nadšená, padala tam slova 

jako – vy jste mě vystřelil nebo vystřelila svým 

jídlem z kecek nebo podívejte se na to, už mám 

úplně prázdný talíř, příště bych prosil přidat – to 

musí být pro soutěžící obrovská pocta.“    

Soutěž Nejlepší kuchařka a kuchař roku 2021 ve 

společném stravování je každoročně pořádána 

Asociací kuchařů a cukrářů České republiky za 

podpory širokého spektra partnerů. Generálním 

partnerem soutěže je MAKRO Cash & Carry ČR, 

stříbrným partnerem je Country Life. Bronzovými 

partnery jsou společnosti: AG Foods Group, 

Bonduelle, Drana Catering, Savencia Fromage 

& Dairy, Střední odborné učiliště gastronomie 

U Krbu, Šmakoun Adler Nutrition a Vodňanská 

drůbež. Odborným partnerem soutěže je Sekce 

nutričních terapeutů ČAS. Hlavními mediálními 

partnery jsou Jidelny.cz a GASTRO REPORT & 

MINUTKA. Mediálními partnery jsou časopisy 

Výživa a potraviny, Rezidenční péče, Sociální 

služby a listy sociální péče a Učitelské noviny. 

Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na další 

ročník.

Kontakt:

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Ing. Zdeněk Hladík, ředitel soutěže,

hladik@countrylife.cz, 602 451 803

Romana Vodičková, tajemnice asociace, 

tajemnice@akc.cz, 775 657 217

Poděkování partnerům

Generální partner

Odborný partner

Partneři
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Jezdí na akce, zájezdy na kterých pracují, 

ukazují své sbírky jídelních lístků, kuchařských 

a cukrářských knih i artefaktů. Diskutují 

s návštěvníky, kteří mnohokrát chtějí poradit, 

získat osvědčené i zajímavé recepty, ale 

i mnohokrát si popovídat o gastronomii. Členové 

Staré Gardy častokrát vypráví o Asociaci kuchařů 

a cukrářů ČR, Staré Gardě, jak je možné se do 

spolku přihlásit. To vše u chutného občerstvení, 

které sami připravují.

Ne jinak tomu bylo i v Olomouci na soutěžích 

Olima Cup a Moravský cukrář. Zkušení kuchaři 

a cukráři byli mile překvapeni, jak mladí adepti 

řemesla přistupovali k soutěži, jejich soutěžní 

jídla, dorty a dezerty měly velice dobrou úroveň. 

Také návštěvníci nešetřili chválou a uznáním. 

Vyjádření odborné poroty bylo velmi pozitivní 

i když soutěžícím udělovala tolik cenné rady 

a doporučení, jak by se výrobek mohl ještě 

zlepšit, dostat na vyšší úroveň. Poděkování patří 

především Severomoravské pobočce AKC ČR, 

zastoupenou panem Václavem Formanem, která 

soutěže organizovala. 

V říjnu Stará garda uskutečnila krásný zájezd do 

Teplic. O všechny účastníky se zase dobře postaral 

pan Míček. Připravil program – prohlídku muzea 

a zámku v Teplicích, který doslova ohromil svou 

krásou a exponáty, zajímavosti doplnili výborní 

průvodci. Členové Staré Gardy si prohlédli 

Zámecké náměstí, někteří se podívali i do 

lázeňského domu Beethoven. Po prohlídce odjeli 

do Ústí nad Labem na vyhlídku, kde navštívili 

restauraci Větruše. Byli přivítáni šéfkuchařem 

a navštívil je také předseda Severočeské pobočky 

AKC ČR, J. Heřmánek. S nádhernou vyhlídkou je 

čekalo i výtečné občerstvení. Výlety do severních 

Čech jsou vždy velice oblíbené. Stará Garda se 

už nyní těší na plánovaný jarní výlet do nedaleké 

Krupky, místní lanovku. 

A také navštívili své přátele, seniory z Loun, 

připravený program od paní Vilmy Svobodové –

na oplátku předvedli některé své výrobky, ukázali 

přípravu jídel a receptur ze starých kuchařek. 

Nezbývá než přání pevného zdraví, neutuchající 

energie i optimismu do dalších aktivit, propagace 

gastronomie a činnosti celé asociace!  

Stará Garda

Neustále aktivní Stará Garda

Navzdory nepředvídatelné epidemiologické situace se senioři snaží být nadále aktivní. 

Lazensky poharek 220x105mm.indd   1 23.11.2021   13:47
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Tuzemským restauracím výrazně ubývají strávníci. Lidé totiž vinou covidu stále více obědvají doma, nebo si jídlo nosí 

s sebou do práce. Restauracím také výrazně škodí stravenkový paušál, s nímž zaměstnanci chodí na obědy mnohem 

méně než dřív. Letos ho přitom dostává od svých zaměstnavatelů více než půl milionu lidí, vyplývá z průzkumu Unie 

zaměstnavatelských svazů (UZS). 

text: Kamila Fuchsová, zdroj Dotykačka  &  foto: Dotykačka

Ztráty v gastru pokračují
Může za to covid,

ale i stravenkový paušál

Návštěvy restaurací omezilo v porovná-
ní s předcovidovou érou celkem 27 pro-

cent lidí v zemi, vyplývá to z průzkumu UZS 
mezi 840 tuzemskými zaměstnanci. Dříve 
obvyklou návštěvu stravovacího zařízení 
nejčastěji nahrazují obědem donášeným 
z domova. Alespoň 1x týdně si jej z domova 
do práce nyní bere 63 procent Čechů, 3x do 
týdne a častěji si pak kastrůlek z domova 
nosí 35 procent lidí. 

Do takto změněných stravovacích návyků 
přitom v posledních měsících nepromlou-
vá pouze koronavirus. Výraznou roli hraje 
i nově zavedený stravovací paušál, platný 
od letošního ledna. Paušál podle průzkumu 
již nyní má 13,9 procenta zaměstnanců, 
tedy v přepočtu 550 tisíc lidí. Z toho je 
převážná část – v přepočtu přes 450 tisíc 
lidí – dříve dostávala stravenky. 

Pro restaurace má tato změna výrazné 
následky. Průzkum totiž ukázal, že ti lidé, 
kteří mají stravenky, chodí na oběd do 
restaurací 2x častěji než zaměstnanci, kteří 
místo nich mají nezdaněnou hotovost 
v podobě paušálu. 

„Pravidelně na oběd do restaurací chodí nyní 53 
procent majitelů stravenek, ale jen 29 procent 
lidí s paušálem. Pro gastrosektor tato změna 
znamená, že ročně utrží o 7,8 miliardy korun 
méně,“ uvádí ředitel UZS Vít Jásek. Ztráta 
se podle něj bude prohlubovat, pokud na 
paušál přejdou i další firmy, které dosud 
měly stravenky nebo kantýny. 
Problémy jak s dopady koronaviru, tak 
i s úbytkem stravenkářů potvrzují i re-
stauratéři. „Naše tržby letos negativně 
ovlivnil jak covid, tak stravenkový paušál. 
Když by nám vláda chtěla pomoct, tak paušál 

zruší a zařídí, že stravenky budou platit jen 
v restauracích,“ říká například Aleš Drobil, 
majitel restaurace Originál Formanka na 
pražském Smíchově. O úbytku strávníků 
hovoří i šéf hospody u Šimla v Karlových 
Varech Alexandr Poláček: „Dnes se zdražují 
suroviny a tím i cena obědů. Lidé, kteří dostali 
paušál, k nám chodí na obědy minimálně. Ti, co 
dostávají stravenky k nám na obědy naštěstí 
stále chodí.“
Státní pomoci restauracím, po které volají 
někteří z jejich provozovatelů, jsou přitom 
nakloněni i jejich návštěvníci. Celkem 2/3 
zaměstnanců v průzkumu uvedly, že je pro 
ně důležité, aby jejich oblíbená stravovací 
zařízení zůstala i po covidových uzávě-
rách ekonomicky „nad vodou“ a byla tedy 
otevřená i nadále. „Ještě větší část, téměř 
tříčtvrtinová většina, si pak myslí, že stát by 
měl restaurace zasažené covidem podpořit,“ 



doplňuje Vít Jásek. Stejné procento lidí 
pak soudí, že účinnou formou podpory by 
bylo, pokud by stát nařídil zavedení účelové 
používání stravovacích benefitů – tedy 
stravenek a prostředků z paušálu – jen 
v restauracích a u rozvážkových služeb, a to 
na dobu jednoho až dvou let.
Zmíněná koronavirová krize dopadá na re-
staurace již druhým rokem. Zatímco v roce 
2019 utržil celý sektor 190 miliard korun, 
loni to kvůli covidu bylo o 65 miliard méně, 
a i letošní odhady hovoří o propadu cca 45 
miliard korun. 
Stravovací paušál pak má dopad nejen na 
restaurace, ale i na kantýny. Mezi 550 tisíci 
lidmi, kteří paušál dostávají, je totiž jedna 
desetina těch, kteří dříve navštěvovali 
právě závodní jídelny. Odchod strávníků 
bude pro kantýny už letos znamenat podle 
propočtu UZS propad prodejů o cca 1 miliar-
du korun. „Tam, kde ubyde lidí více, přitom 
lze předpokládat, že se kantýna neuživí a bude 
muset zavřít i těm, kteří by do ní chtěli nadále 
chodit,“ říká Vít Jásek. 

Je otevřeno, ale chodí míň lidí
„Z pohledu počtu otevřených provozoven ještě 
poklesy nejsou tak dramatické. Čísla veskrze 
odpovídají typickému posezónnímu vývoji, kdy 
část zařízení během podzimu zavírá. S nástu-
pem listopadu jsme ale zaznamenali značný 
propad návštěvnosti, který je patrný zejména 
v některých segmentech. Například do hospod 
chodí od listopadu o pětinu míň lidí než dřív, 
přitom po celý říjen u nich byla návštěvnost 
stabilní,“ komentuje ředitel společnosti 
Dotykačka Petr Menclík. 
Tak jako v předchozích obdobích, kdy plati-
la různá protipandemická opatření, i nyní 
platí, že situaci nejlépe zvládají rychlá ob-
čerstvení. „Propady návštěvnosti i tržeb jsou 
u nich ve srovnání s ostatními gastro formáty 
v tuhle chvíli nejnižší. Jejich výhodou je, že 
i za standardních podmínek jsou přizpůsobeny 
prodeji ‚s sebou‘, takže dokonce ani výdejní 
okénka pro ně nejsou takovým problémem,“ 
shrnuje Menclík. Tržby fastfoodů se v první 
polovině listopadu drží přibližně 8 procent 
pod úrovní října, což je o něco lepší než 
průměr celého gastra.  

Regiony klesly všechny
Při pohledu na mapu republiky se do mínu-
sových hodnot ve srovnání s říjnem zbar-
vilo všech 14 krajů. Původním hodnotám 
tržeb se aktuálně nejvíc blíží Pardubický 
kraj a Praha, kde je pokles jen kolem 
6 procent. S koncem letní sezóny je znát, že 
se vylidnily především turisticky atraktivní 
oblasti hor. Ve velkých městech propady tak 
velké nejsou.

Zdroj: UZS, Dotykačka
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Za poslední dva roky jsme díky pandemii byli svědky toho, že se komunikace mezi gastro podnikem a hosty více méně 

přesunula do digitální podoby. Lidé si navykli objednávat jídlo přes internet i rezervovat dopředu místo u stolu kvůli 

omezené kapacitě restaurací. A jsou to právě přehledné, pěkné a promyšlené webové stránky, které často rozhodují

o tom, jaký podnik host upřednostní. Umí vám ty vaše zákazníky přitáhnout?

text: Lucie Rohlíková  &  foto: Pixabay

Zachyceno v síti  
Na webových stránkách záleží

Z digitální doby, ve které žijeme, může 
podle on-line marketingového specia-

listy Ing. Tomáše Čupra z PPC Profits gastro 
podnik těžit, pouze pokud má úspěšný 
a dobře „nastavený“ web. Kvalitními webo-
vými stranami lze totiž hosty do restaurace 
přitáhnout. Jednoduchou prezentaci si asi 
zvládnete za pomoci free šablony vytvořit 
i sami, ale podle Tomáše z ní bez znalosti 
on-line marketingu nedokážete vytěžit 

maximum. Šablonové stránky s sebou 
navíc nesou určitá omezení, případně časté 
promítání reklamy, což zákazníky větši-
nou odradí už v začátku. Specializovaní 
odborníci na tvorbu webových stran se 
naopak postarají nejen o vizuální přitažli-
vost, ale především o perfektní funkčnost, 
která s sebou nese vyšší míru návštěvnosti 
vašeho webu a potenciálního působení na 
možné hosty.

Cesta k úspěšnému gastro webu
Základem úspěšného webu jsou pak podle 
Tomáše přesné a aktualizované informace – 
adresa podniku propojená s Mapami Google 
a e-mailová adresa nebo rychlý proklik na 
kontaktní formulář. Nesmí chybět ani údaj 
o provozní době či čas, kdy jste v restauraci 
k zastižení na uvedeném telefonním čísle. 
Vyplatí se hosty informovat také o dalších 
doplňkových službách, které poskytujete 



43MAGAZÍN PROFESIONÁLNÍ GASTRONOMIE

GASTRO | MARKETING

– kapacitě soukromého salonku, dětském 
koutku, pořádaných akcích či tématických 
večerech (různá sváteční menu apod.).

Jen informace ale nestačí
To, co zákazníka přitáhne a může ovlivnit 
jeho rozhodnutí navštívit váš podnik, je 
pak vizuálně přitažlivá stránka o menu vaší 
restaurace. Ta by podle Tomáše měla obsa-
hovat nejen výčet jídel s možnými alergeny 

a nutričními hodnotami, ale i kvalitní, 
krásně nafocené a detailní obrázky jednot-
livých pokrmů. Zvládnete-li vaše menu na-
fotit pěkně (dnešní fotoaparáty mobilních 
telefonů umožňují velké množství různých 
funkcí), zvýší to pak vaši důvěryhodnost 
u hostů. Využít samozřejmě můžete i služeb 
profesionálního fotografa a foodstylisty.
Neviditelné, ale neméně důležité
Co si ale mnozí provozní a majitelé 

restaurací neuvědomují, že návštěvnost 
i vizuálně krásných a textově perfektně 
zpracovaných stránek, stojí na určitých 
nástrojích, díky nimž se může prezentace 
zobrazovat ve vyhledávačích na lepší pozici 
než stránky konkurence. Web je zkrátka 
nutné správně optimalizovat (nastavit 
SEO - search engine optimization). Zeptali 
jsme se Tomáše, co si pod tímto pojmem 
představit.

Co si představit pod pojmem optimalizace webu?

Cílem optimalizace je zviditelnění stránky ve výsledcích vyhledávání Google, Seznam a Bing. Optimalizace, neboli SEO, spočívá 
v tvorbě kvalitního, čtivého obsahu s přidanou hodnotou pro návštěvníky, který je založen na vhodně zvolených klíčových slovech. 
Jde o výrazy, které vaši typičtí zákazníci mohou používat při vyhledávání služeb, jež nabízíte. Obsah webu by měl být logicky struk-
turován a propojen odkazy, které návštěvníkům umožní rychle najít hledanou informaci, a robotům vyhledávačů dá možnost váš 
web správně procházet a indexovat. Součástí optimalizace webu jsou také zpětné odkazy z jiných relevantních stránek. Nezáleží 
přitom na jejich počtu, ale spíše na kvalitě stránek, kde jsou odkazy umístěny. Nejvíce vám pomohou zpětné odkazy z obsahu, 
který se týká stejného tématu jako váš web a je umístěn na webu, který je vyhledávači sám dobře hodnocen a často navštěvován. 

Co mi ještě může pomoci směrem k zákazníkovi?

Pokud se snažíte oslovit zákazníky z blízkého okolí vaší provozovny, jistě uplatníte také takzvané lokální SEO. Google totiž při vyhle-
dávání upřednostňuje firmy, které se nacházejí v blízkosti hledajícího. Pro umístění webu v lokálním vyhledávání je důležité sdělit 
vyhledávači, kde se vaše provozovna nachází. Nejlépe toho dosáhnete registrací vaší firmy ve službě Moje firma na Googlu, která 
umístí vaši firmu na Mapách Google a zákazníci tak při hledání uvidí, jak se k vám dostanou. Další výhodou služby Moje firma na 
Googlu jsou uživatelské recenze a hodnocení, které vaši zákazníci mohou na vašem profilu zanechat. Dobře hodnocený podnik je 
pochopitelně pro zákazníky mnohem atraktivnější. 

Důležitá pro optimalizaci je samozřejmě také technická kvalita vašeho webu. Rychlost načítání, přizpůsobení pro čitelné zobrazo-
vání na mobilních telefonech i celkový uživatelský zážitek, který dokážete návštěvníkům poskytnout, je dalším z dílků skládačky, 
která vyhledávačům napoví, že váš web stojí za umístění ve výsledcích hledání na prvních místech. A v neposlední řadě také 
kvalitní profily na sociálních sítích jako Facebook či Instagram.

Odpovídá Ing. Tomáš Čupr

On-line marketingový specialista, majitel a jednatel fi rmy PPC Profi ts, ppcprofi ts.cz
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Ztráta motivace, negativní nálada či nechuť k práci obecně. O ty bohužel není v této těžké době nouze. Zeptali jsme se 

kouče Richarda Dobeše ze společnosti Krauthammer, jak opět navrátit radost do každodenních činností.  

text: Kamila Fuchsová  &  foto: Krauthammer, Pixabay

Jak opět motivovat
spolupracovníky?   

 „Nezapomínejte na pozitivní zpětnou 
vazbu,“ říká Richard Dobeš

Setkáváte se nyní se ztrátou motivace 
do další práce?
Určitě, je to vlastně dané tím, že každý 
člověk je schopen zvládnout jenom určitý 
objem stresových změn a negativních 
situací. V podstatě když se podíváme na 
speciální tabulky stresových událostí, tak 
většina lidí v naší populaci nasbírala za 
poslední dva roky tolik bodů, že už jsou nad 
„zdravým“ limitem. Jedná se o řadu věcí – 
změna pracovního tempa, změna rekreace, 
změna počtu společenských setkání, trable 
s penězi apod. Poté každá další věc navíc už 
představuje velký problém. 

Lidé se nyní zkrátka potřebují naučit 
spoustu nových věcí. Manažeři jim s tím 
musejí pomoct, měli by přemýšlet o tom, 
co vlastně nová situace pro lidi představuje 
za výzvy a co se potřebují nově naučit a jak 
jim s tím pomoci. 

Další věcí je, že od rána do večera do nás 
„pumpují“ média negativní věci, samozřej-
mě, že to má vliv, každý to vnímá, i když si 
myslí, že je třeba vůči tomu imunní. Má to 
pak vliv na větší frekvenci konfliktů mezi 
lidmi, ať už v práci nebo doma. Celkově to 
má pak dlouhodobě vliv na pokles motivace 
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– není jednoduché najít vnitřní nezdolnost 
pro zvládnutí těchto situací. 

Ještě přidám zajímavý fakt. Když psychiatři 
dělají průzkumy v populaci, kolik lidí se 
cítí být v určitém diskomfortu, tak v době, 
kdy se nic zvláštního nedělo, a byli jsme 
v období ekonomického růstu, výsledkem 
bylo zhruba 20 %. Nyní vlivem pandemie 
a přidružených věcí je to 40 %. Neznamená 
to, že by se tito všichni léčili na psychiat-
rii či docházeli k psychologovi. Ale u 40 % 
populace bychom našli situace určitého 
diskomfortu, který se projevuje jak v pra-
covní tak soukromé části života. 

Jak tedy motivovat kolegy z pozice ve-
doucího pracovníka, a jak u nich opět 
probudit chuť k práci? 
Je důležité, pokud vidíte, že někdo trpí ztrá-
tou motivace, individuálně to s ním řešit. 
Někdo potřebuje vyslechnout, někdo se 
potřebuje vyvztekat, jiný potřebuje poradit. 
Často prostě pomáhá individuální přístup. 
Lidé jsou různí, různé osobnostní typy, jiná 
generace, je potřeba se zamyslet, jak indivi-
duálně můžete pomoci. 

Téměř všichni lidé také dobře reagují na 
pozitivní zpětnou vazbu, na ocenění svojí 
práce. Tady je dobré, když manažeři v tako-
vých obdobích dávají co nejkratší termíny, 
rozdělují věci na víc částí, aby pak vždy 
mohli po každé části v krátkém termínu 
podřízení pochválit. Věřím, že když se práce 
dobře zadá a manažer to dobře řídí, tak 
důvod k pochvale je. Nepovažovat prostě 
za samozřejmost to, že udělali, co by dělat 
měli. Chcete v nich přece opět vzbudit 
motivaci. Navíc to nemusí být žádná bom-
bastická pochvala nebo odměna, ale musí 
vidět z vaší strany, že si jejich práce vážíte. 

Další věcí je, že v kolektivech se v této době 
často vyskytují nějaké „toxické“ osoby. Lidi, 
kteří kolem sebe vyloženě šíří blbou náladu 
a přenáší to na ostatní, navíc jsou často 
konfliktní. Je na místě včasné řešení. Po-
kud se situace ani po několikerém upozor-
nění nelepší a „toxik“ nadále rozvrací tým, 
pak je potřeba se s ním bohužel rozloučit.

V čem ještě bývá nyní v kolektivu velký 
problém? 
Klíčové je také nastavit si určité principy 
komunikace a pravidla spolupráce v této 
obtížné době. Co tím mám na mysli? Teď 
spolu spolupracujeme, komunikujeme, 

děláme svoji práci. Tři klíčové principy 
můžeme přirovnat k pravidlům silničního 
provozu – na všechny křižovatky v Evropě 
máme jen tři principy, a to je buď je červe-
né a zelené světlo nebo je značka hlavní, 
vedlejší silnice nebo pravidlo pravé ruky. 
Všechny křižovatky v Evropě tímto zvládne-
me, nemusím se každou učit zvlášť. Ale 
přejedeme kanál La Manche, tam to nepla-
tí, jezdí se na druhé straně, také v Austrálii 
a v Japonsku. Je důležité si tedy říct, jaká 
pravidla u nás platí, v našem týmu. Není to 
o tom, že v té Británii jezdí blbě, jezdí taky 
v pořádku, ale dohodli se, že budou jezdit 
po druhé straně. 

Poté mohou přijít noví lidé, z jiné firmy, 
z jiného prostředí, jiné výchovy, jiné gene-
race, z jiných národností, a bude to v pořád-
ku. Je pouze nutné se shodnout, že u nás 
se „jezdí vpravo“. To jsou základní pravidla. 
Ty ostatní budeme dodržovat také, ale ta 
základní pravidla by nám měla pomoct 
zvládnout tuto kritickou dobu, abychom se 
„nepřekvapovali na křižovatkách“. 

Jak motivovat sám u sebe, zvlášť pokud 
člověk vede tým lidí?
Pro nezdolnost, životní energii a pozitiv-
ní přístup, každý z nás potřebuje určitou 
kombinaci pozitivních věcí. Ta první oblast 
je mít nějakou vizi, nějaký důvod, proč chci 
tuto situaci dobře zvládnout. U manažera 
je také důležité udržet si pozitivní bilanci. 
Každý je schopný zvládat i náročné období 
a náročné věci, pokud ale zažíváte víc 
životních radostí než těch strastí, problémů 
a stresů. To vytváří takový účet a ten účet 
musí být debetní ne kreditní. V této době 
nemůžeme ovlivnit, jak nám přibývají 
negativní věci, stresy, problémy, kompli-
kace, to se ovlivnit nedá. Ale dá se ovlivnit 
pozitivní strana toho účtu. 

Každý by si měl říct, co mu děla opravdovou 
radost, co jej naplní nějakou spokojenos-
tí. Na toto je nutné myslet, v kalendáři si 
musíte na každý večer či víkend nechat 
prostor pro něco pozitivního. Nesmíte 
zapomínat plánovat dovolenou. Když už je 
někdo vystresovaný a nedobíjí energii těmi 
pozitivními věcmi, tak pak každý problém 
může být tou poslední kapkou, která vede 
k explozi. 

Pokud je člověk relativně pozitivně nabitý 
životními radostmi, tak ho věci rozhodí, ale 
za hodinu už o tom pomalu neví. 

I ta fyzická stránka samozřejmě hraje veli-
kou roli, pokud jsme ve stresovém období, 
člověk by měl víc myslet na to, aby dosta-
tečně dobře spal, aby provozoval i nějaký 
sport, aby měl nějaké kulturní vyžití. 

Pokud je vystresovaný, vyhořelý, nervózní 
manažer, tak ten ještě nikoho nemotivoval 
k nějakému pozitivnímu výkonu. Pokud 
přijde vedoucí na poradu ve stresu, ner-
vózní, vzteklý, tak za tři minuty to přenese 
na všechny ostatní a zůstane to v nich na 
zbytek pracovního dne. 

Pokud tedy chci někoho motivovat, tak 
sám musím být motivován. Dá se to 
takto shrnout?
Přesně, jestli chci někoho nadchnout, tak 
sám musím být nadšený. To platí třeba 
i ve sportu. Když trenér řekne tomu týmu: 
„Jestli chcete, tak se snažte trochu víc, 
a jestli nechcete tak se na to můžeme vy-
kašlat.“ Pravděpodobně je takto k ničemu 
nenadchne. Stejně tak jako rodiče, jestli 
chtějí děti k něčemu vést, tak sami musí 
ukázat nějaké nadšení v této oblasti. U ve-
doucích pracovníků je to stejné. Je důležité, 
aby vedoucí byl pozitivním vzorem v klíčo-
vých oblastech. 

Jak si pozitivní přístup udržet? Máte 
kromě zdravého životního stylu ještě 
nějaké tipy? 
Ano, přidal bych k tomu jednu zásadní 
věc – sám vedoucí pracovník/manažer by 
se měl častěji zastavit a udělat si hodnotící 
rozhovor sám se sebou. Přibližně takto: 
„Mám za sebou týden, co šlo dobře a co 
úplně dobře nešlo a jak podobnou situaci 
v příštím týdnu budu řešit jinak.“ Když si 
člověk pravidelně neudělá takové zastave-
ní – ideálně aspoň jednou za týden, dojde 
k tomu, že si budete pamatovat převážně ty 
negativní záležitosti. Náš mozek má totiž 
jednu nepříjemnou vlastnost – pamatuje-
me si často ty negativní věci, ty problémy 
a komplikace, konflikty. Když se člověk 
ohlídne za sebou, za celý měsíc co se dělo, 
tak si vzpomene jen na deset problémů, 
které řešil a konfliktů, do kterých se dostal. 
Pozitivní věci se mu z hlavy úplně vykouří. 
Je tedy důležité se každý den nebo týden na 
chvíli zastavit a uvědomit si i ty pozitivní 
věci, kterých je pořád o hodně víc, než těch 
negativních a udělat si objektivní účet. 

www.krauthammer.com/cs/
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text &  foto: HASAP Consulting, redakčně upraveno 

Program akce tvořený z pěti přednášek 
zaměřených na různá témata vy-

cházel z aktuálně palčivých témat, která 
řeší provozovatelé stravovacích provozů.  
Moderování akce se ujal MUDr. Josef Štorm, 
zástupce Rady Kolejí a menz UK společně 
s jednatelem pořádající společnosti HASAP 

Consulting, s.r.o. Milošem Žáčkem.
Jako první dostala slovo MUDr. Helena Bál-
ková, ústavní hygienik Fakultní nemocnice 
v Motole, s přednáškou na téma Chování 
a prevence v epidemiologicky závažných 
situacích. Na úvod přednášky paní dok-
torka zmínila různé situace, při kterých 

může vzniknout epidemiologicky závažná 
situace. Z hlediska předvídatelnosti se dělí 
do dvou skupin: na ty, které nelze příliš 
předvídat a jako prevence proti nim nám 
slouží obecně platná doporučení v podobě 
očkování, dodržování osobní hygieny a hy-
gieny prostředí (případ současné situace 

15. ročník konference
Standardy ve stravovacích službách

zase „naživo“

Po jarní online konferenci se podařilo uspořádat 15. ročník konference Standardy ve stravovacích službách opět 

„naživo“. Proběhl dne 11. října 2021 v nově rekonstruovaných konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu 

Prague ve Vysočanech. Po roční vynucené odmlce se akce konala v příjemné atmosféře, i když za dodržování aktuálně 

platných epidemiologických opatření. Svou záštitou akci podpořila ministryně pro místní rozvoj, ministr zemědělství 

a dále Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Česká asociace sester.
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kolem covid-19), a dále jsou tu zde ty, které 
lze do jisté míry predikovat a dodržová-
ním nastavených postupů jim můžeme 
předcházet. Jedná se o nebezpečí nákazy 
z potravin. Těm se paní doktorka věnovala 
především.

Poté přišla na řadu přednáška s názvem 
„Nový metodický pokyn pro provádění 
speciální ochranné deratizace“, kterou 
odpřednášela Ing. Tereza Bubová, Ph.D. 
ze Státního zdravotního ústavu. Vysvět-
lila posluchačům důvody, proč byl tento 
nový metodický pokyn vydán a co je jeho 
obsahem.

S aktuální legislativou a požadavky na po-
travinářské provozy z pohledu Ministerstva 
zemědělství posluchače seznámil vedoucí 
oddělení MZe pro úřední kontroly v potra-
vinovém řetězci Ing. David Zima. Zaměřil 
se především na požadavky při uvádění 
pokrmu na trh, požadavky evropské legisla-
tivy a doplňkový prodej balených a nebale-
ných potravin.

Neméně zajímavou a přínosnou přednášku 
připravil Ing. Pavel Solař ze společnosti 
Ecolab, který se věnuje problematice sani-
tace již 25 let. Přednáška byla zaměřena na 
systémové řešení sanitace v mimořádných 
epidemiologicky závažných situacích, jako 
je ta současná. Pavel Solař upozornil, na co 
si dát pozor při znovu otvírání provozů, jak 

řešit sanitaci opravdu systémově a předsta-
vil různá moderní řešení, která usnadňují 
každodenní režim, jsou účinná a zároveň 
hospodárná.

Poslední přednáškou na téma Leadership 
ve VUCA světě zakončil program konferen-
ce Ing. Richard Dobeš. Přednáška reflekto-
vala na současnou situaci v oblasti vedení 
lidí, kdy nevíme, co bude zítra. VUCA je 
zkratkou anglických slov, která v překladu 

znamenají proměnlivost, nejistota, kom-
plexnost a nejednoznačnost.
Jako tečka na závěr se losovala bohatá 
tombola.

Hlavní partner

Mediální partneři 

Záštitu poskytli

Partneři

Poděkování partnerům

www.konferencehasap.cz

Organizátor, společnost HASAP 

Consulting, konferenci v příštím roce 

připravuje opět v tradičních termínech: 

6. dubna 2022 v pražském Clarionu 

a 26. října 2022 v Olomouci.  
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Začátek konferenčního programu se 
nesl ve znamení tržních čísel, prohlíd-

ky nejatraktivnějších produktů, které lze 
najít v regálech českých supermarketů, 
a vyhlídek do budoucna. Podle Andrey 
Vozníkové ze společnosti InsightLab se 
v brzké budoucnosti na trhu objeví hotové 
omáčky na rostlinné bázi (sýrová, bešamel 
atd.), alternativa vajec, jackfruit, který má 
formu trhaného masa, hranolky z manioku 
a plantejnová mouka.
 
Vozníková dále hovořila o rostoucím 
rostlinném trendu v konkrétních číslech. 
Nejsilnější prodejní kategorie je kategorie 

rostlinného mléka. Tady mluvíme o důleži-
tosti skoro 80 % na celkových prodejích al-
ternativ s tím, že největší meziroční nárůst 
(232,8 %) patří fermentovaným mléčným 
produktům. Mezi výrobci rostlinných 
variant mléčných výrobků vede Upfield 
a Danone.
 
Stále rostoucí zájem o alternativy mléka 
potvrdil ve svém vstupu i Paul Helmers 
z britské firmy Minor Figures, která přešla 
od výroby kávy i k vlastní značce ovesné-
ho mléka, ta teď tvoří 70 procent prodejů 
firmy. Vše začalo, tak, že v roce 2016 přešel 
produktový manažer Minor Figures na rost-

linnou stravu a začal hledat udržitelnou 
surovinu pro výrobu mléka. Helmersovou 
misí je nyní představit Minor Figures čes-

V pondělí 4. října se odehrál historicky druhý ročník konference zaměřené čistě na rostoucí trend rostlinných produktů. 

Konferenci Plant-Powered Perspectives 2021 pořádal projekt Rostlinně a účastnili se všichni významní hráči na trhu 

s rostlinnými produkty. Společnost InsightLab poskytla nejnovější prodejní data. Zástupci Garden Gourmet mluvili 

o tom, že očekávají ztrojnásobení rostlinné kategorie v následujících třech letech. A zástupce serveru Dáme jídlo přidal 

informaci, že za poslední rok vzrostl počet vegan objednávek o 40 procent.

text &  foto: Rostlinne.cz

Čeká nás rostlinná budoucnost?
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kým kavárnám, dvě stovky z nich už však 
ovesné Minor Figures v nabídce mají.
 
Jak rostlinnou stravu dostat do českých 
škol a dalších veřejných institucí? Inspi-
race přišla z Portugalska, kde Portugalská 
vegetariánská asociace dosáhla úspěchu 
ve formě zákona, díky kterému musí školy, 
univerzity, zdravotnická i vězeňská zařízení 
umožnit strávníkům přístup k rostlinnému 
jídlu. O této cestě mluvil ředitel Portugal-
ské vegetariánské asociace Nuno Alvim. 
U nás se otázce věnuje Český gastronomic-
ký institut. Podle Elišky Selinger, lékařky 
ze Státního zdravotního institutu, která 
za Český gastronomický institut vystoupi-
la, by mělo být rostlinné jídlo přirozenou 
součástí jídelních lístků, aby si mohl všude 
vybrat každý.
 
V rámci konference proběhla také soutěž 
Plant-Powered MashUp. Rostlinné startu-
pové projekty mezi sebou soutěžily před 
odbornou porotou o jejich rady a konzul-
tace, roční propagaci svého projektu na 
sociálních sítích Rostlinně a V-Label certifi-

kaci na rok zdarma i o 10 000 Kč do začátku. 
Porota ve složení Martin Rozhoň (investor), 
Michal Skala (Category Manager Globus, 
Zdravý svět), Vladimír Víšek (strategický 
rozvoj firem v oblasti udržitelnosti) a To-
máš Kofroň (Head of Sales, Green Heads) 
nakonec vybrala za vítěze VeganBox, což 
je služba, která funguje na bázi měsíčního 
předplatného a nabízí krabice s překvape-
ním – obsahem jsou produkty rostlinného 
původu.
 
Jedním ze zlatých hřebů konference byla 
panelová diskuze gastro gigantů o promě-
nách gastronomie. O rostlinné budoucnosti 
diskutovali Michal Holotík (Starbucks), Ja-
kub Slavík (IKEA) a Břetislav Stromko (Dáme 
jídlo). Z diskuze vyplynulo, že každý 12. nápoj 
prodaný ve Starbucks je s rostlinnou alterna-
tivou, Dáme jídlo má na své platformě 24% 
nárůst vegan restaurací a 40% nárůst vegan 
objednávek za rok a 28 % prodejů IKEA kuli-
ček je rostlinného původu.
 
Garden Gourmet podle Zbyňka Haindla 
napomůže rozvoji rostlinné budoucnosti 

svým rostlinným tuňákem, který na trh 
přijde začátkem příštího roku. Firma chce 
ohromit zákazníky, protože čeká ztrojnáso-
bení rostlinné kategorie během následují-
cích tří let. „Spotřebitel se neustále vyvíjí, je 
edukovanější a dbá na zdravý život, požaduje 
kvalitní a rozmanité jídlo a díky tomu do 
rostlinné kategorie vstupuje stále více nových 
spotřebitelů,“ míní Managing Director Da-
none Marián Jánoš.
 
A jaké že bude jídlo budoucnosti? Na to od-
povídal CEO americké firmy EAT JUST Josh 
Tetrick ve svém výstupu o kultivovaném 
mase. „Kultivované maso je stejné, je reálné, 
ale nevyžaduje porážku zvířete,“ srovnává 
Tetrick kultivované maso s klasickou vari-
antou. „Pokud nemáte rádi chuť masa, tohle 
nebude produkt pro vás. Chutná totiž identic-
ky,“ dodává ředitel EAT JUST. „Mojí neteři 
jsou teď dva roky, přeju si, aby až vystuduje 
vysokou školu, bude pro ni normální svět, kde 
se konzumuje kultivované maso,“ uzavírá svůj 
výstup a celou konferenci Tetrick.


