
Trendy technologie 
pro trh HORECA

Novinky 
v  hotelnictví

Obaly musí být funkční 
a atraktivní

Nápojový trh  ve znamení  
fitness a zdraví

V posledních letech hrají technologie 
v oblasti pohostinství významnou roli 
kvůli přilákání a udržení hostů. 
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Hotel Jalta byl díky své výjimečné 
fasádě a interiéru již v době svého 
vzniku považován za nadčasovou 
stavbu. strana 2

Firmy prakticky ze všech oborů potravinářství 
se více zajímají o současné trendy balení, než 
tomu bylo dříve.
                                                            strana 14

Domnělá nuda se změnila v životní styl. To platí vedle 
ciderů, radlerů, ovocných džusů a dalších nápojů i pro 
nealkoholická piva. 
                                                                                                     strana 8

1. NoviNy pro hoteliéry  vedoucí pracovNíky  marketéry  f&b maNažery  šéfkuchaře  barmaNy  baristy

červen – červenec 2018

Martin Dražkovič, Řeznictví H+H
„Jelikož jsme regionální výrobce a  naše 
produkce se soustředí hlavně na  oblast 
severní Moravy, Olomouckého, Zlínské-
ho a Jihomoravského kraje, rozhodli jsme 
se co možná nejvíce spolupracovat také 
s dodavateli masa z těchto oblastí. Proto-
že je ale hlavní filozofií naší firmy vysoká 
kvalita masných výrobků, musíme logic-
ky zpracovávat pouze ty nejkvalitnější 
vepřové půlky typu „S“ a těch je v České 
republice omezené množství. Jsme proto 
nuceni nakupovat také v zahraničí, kde je 

kvalita této třídy vepřového masa na veli-
ce vysoké úrovni a také je k dispozici to-
hoto masa více.
V  naší nabídce bio maso nemáme a  ani 
v  této chvíli nevidíme nijak velký důvod 
pro rozšíření nabídky o  bio maso nebo 
bio produkty. V ČR zatím bio maso není 
vnímáno jako lepší, kvalitnější, s  vyšší 
přidanou hodnotou, ale jen jako maso 
dražší a  dle mého názoru se toto spoje-
ní ještě nějaký čas udrží. A pokud je bio 
maso o tolik kvalitnější a  lepší než maso 
z konvenčních chovů, tak se domnívám, 

že toto bio maso by se mělo prodávat 
pouze ve  specializovaných prodejnách, 
protože jakmile se dostane do standardní 
distribuční sítě, nebudou jeho producenti 
moci zachovávat jeho hlavní výhody a vše 
okolo bio masa ztratí v tu chvíli význam.“

Václav Klečka, šéfkuchař v hotelu 
Park Holiday
„Slovo bio mi připadá spíše jako obchod-
ní značka produktu, který ve  mně vzbu-
zuje šetrnější a  individuálnější přístup 
v  chovu a  k  pěstování surovin. Doporu-

čuji prověřovat zdroje, navštívit výrobce 
a seznámit se s  jeho přístupem. V tomto 
případě kvalitnější je, chuťově bych ne-
řekl, že je nějak specifické. Používáme 
vybrané hovězí maso z  tuzemského bio 
chovu.“  

Radek Šubrt, profesionální kuchař
 „Maso je to samé. Super maso ve  spo-
jení s polokuchařem = průměrný výkon. 
Jen cena vám říká: To musí chutnat! 
S bio masem pracuji tak ze 2 %. Osobně 
se držím pravidla – hezky mramorované 
hovězí maso už naznačuje jistou kvalitu. 
Při dodržení všech pravidel při uchování, 
zpracování a tepelné úpravě se můžete tě-
šit na dokonalý zážitek. A když má kuchař 
náladu a dá vám lžíci dobré omáčky, tak 
se posunete se zážitkem o něco dál!“

 Pokračování na 
stranách  20 až 22

současná doba se vyznačuje jednou pozitivní věcí. lidé začínají přemýšlet nad tím, co jedí. 
dochází k návratu ke kořenům a rozpomínání se na to, jak to měli naši předkové. spousta firem 
a společností se v souladu s přáním zákazníka a spotřebitele na tuto cestu vydává také a není to 
vždy snadné. Jedním z významných aspektů tohoto trendu je i důraz na regionalitu podporující 
lokální chov a pěstitelství. to se samozřejmě týká i masa. ovlivňuje regionalita kvalitu masných 
výrobků? a jak souvisí s trendem bio potravin, který se v posledních letech stále více zviditelňuje?

Souvisí spolu 
regionalita a bio?

„V ČR zatím 
bio maso není 
vnímáno jako 
lepší, kvalitnější, 
s vyšší přidanou 
hodnotou, 
ale jen jako 
maso dražší,“ 
říká Martin 
Dražkovič. 

foto: shutterstock

Jsou vaší cílovou skupinou 
velkokapacitní kuchyně 
a Jídelny? n
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PROJEKT-DODÁVKY-MONTÁŽ-SERVIS

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

•  moderní technologie
•  komplexní dodávky na klíč

•  poradenská činnost
•  optimalizace stávajících kuchyní

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

o
bchodní tým hotelu Park Inn Prague na začátku 
dubna 2018 posílila Kateřina Karlíková, která 
nastoupila na  pozici Director of Sales – MICE. 

Kateřina dříve působila v  agentuře American Ex press 
Global Business Travel na  pozici Account Manager 
a v hotelu Radisson BLU Alcron. Její hlavní činností je 
řízení obchodní aktivity v oblasti meetings and events, 
akvizice nových klientů a péče o stávající portfolio s dů-
razem na navýšení podílu business skupin v rámci hote-
lové segmentace.

Celkové náklady 
na výstavbu 
ve výši zhruba 
40 milionů 
korun z Hotelu 
Jalta činily nej-
dražší budovu, 
jaká do té doby 
v Českosloven-
sku vznikla.

Park Inn Hotel 
Prague 

boutique hotel Jalta dotváří svou osobitou architekturou horní část pražského václavského 
náměstí přesně šedesát let. přes relativní mládí má tato unikátní budova své místo nejen na 
seznamu kulturních památek pražského historického centra, ale i na seznamu světového 
kulturního dědictví uNesco. za dobu své existence poskytl hotel zázemí více než 2 milionům 
hostů včetně významných osobností, například Jeho svátosti dalajlámovi či americké filmové 
hvězdě bruci Willisovi. 

iNzerce
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PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Sledujte novinky, soutěže a akce!  @svetGastrohotel
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Hotel Jalta slaví 60. výročí

s
tavba podle návrhu architekta 
Antonína Tenzera byla díky 
své výjimečné fasádě a  interi-

éru již v  době svého vzniku v  roce 
1958 považována za  nadčasovou 
a vymykala se tehdejší běžné tvorbě. 
Celkové náklady na výstavbu ve výši 
zhruba 40 milionů korun z  Hotelu 
Jalta činily nejdražší budovu, jaká 
do té doby v Československu vznik-
la.

Architekt Tenzer v  návrhu budovy 
využil prvků funkcionalismu, což ji 
odlišovalo od typické architektonic-
ké tvorby převládajícího socialistic-
kého realismu. O  výběru materiálů 
pro fasádu – travertinu a mramoru 
– spolurozhodoval tehdejší prezi-
dent Antonín Zápotocký, sám vy-
učený kameník. 

Na podobě Jalty se podílelo také ně-
kolik oceňovaných umělců, kteří se 
v  témže roce úspěšně prezentovali 
na světové výstavě EXPO 58 v Bru-
selu, například Stanislav Libenský, 
Jaroslava Brychtová, Antonín Kybal 
či Václav Markup. 
Jalta se stala Tenzerovou „nejosob-
nější“ stavbou. Navrhoval a  kont-
roloval zde skutečně každý detail. 
Slavnostního otevření poslední 
květnový den roku 1958 se však 
Tenzer nezúčastnil – nebyl pozván. 
Sám se k této události vracel později 

v  rozhovorech poměrně s  nadhle-
dem. Hotel byl prezentován jako 
dílo bez jmen, bez konkrétních tvůr-
ců.

Hotel byl na  tehdejší dobu luxusně 
vybaven. Vedle autorského nábytku, 
originálních svítidel, závěsů, kober-
ců a  ostatního zařízení navrženého 
přímo pro Jaltu měli hosté na poko-
jích k  dispozici telefon, rozhlasový 
přijímač i  televizor (je třeba dodat, 
že Česká televize začala vysílat těs-
ně před započetím stavebních prací 
a  celotýdenní vysílání zahájila prá-
vě v  roce otevření hotelu). Topení 
vedené ve  stropech doplňovala kli-
matizace. Všechny pokoje dispono-
valy vlastním sociálním zařízením. 
Do  nadstandardních služeb patřila 
například i starost o obuv, se kterou 
bylo počítáno už v projektu: na po-
kojích byly malé skříňky – botníky 
vedoucí do chodby, kam hosté odlo-
žili obuv a personál jim ji vyčištěnou 
vrátil zpět, aniž by je jakkoliv vyru-
šoval. Ubytovaní mohli také využít 
služeb kadeřníka nebo hotelového 
automobilu.

V  době zahájení provozu měl hotel 
164 zaměstnanců. Ti, kteří komu-
nikovali s hosty, museli ovládat cizí 
jazyky. Mezi zaměstnanci figurovali 
řemeslníci včetně čalouníka, zámeč-
níka, instalatéra a truhláře, zřízenec 

pro čištění bot, pět pracovních sil 
v  prádelně nebo číšník obsluhující 
výhradně pokoje. Všichni měli jed-
notné oblečení, pokojské černé šaty 
s bílou zástěrou a čepečkem, číšníci 
smoking, vrátní tmavomodré a  zří-
zenci šedé obleky. I zázemí pro per-
sonál bylo na vysoké úrovni, kromě 
šaten a umýváren se sprchami měli 
k  dispozici koupelnu a  vlastní ku-
chyni s jídelnou.

Raritou hotelu je protiatomový kryt 
s kapacitou až 250 osob nacházející 
se v jeho druhém suterénu. V krytu, 
jehož existence byla poprvé odtajně-
na až v  roce 1990, se dnes nachází 
veřejnosti přístupné Muzeum stu-
dené války. Za minulého režimu byl 
také hotel v centru pozornosti Státní 
bezpečnosti, jeho zdi byly prošpiko-
vány odposlechy s  centrálou umís-
těnou právě v  podzemních částech 
hotelu.

Aktuálně hotel vlastní a  provozu-
je anglo-česká realitní společnost 
Flow East, která se již od roku 1990 
zasazuje o  ochranu pražského ar-
chitektonického kulturního dědic-
tví i  celkovou obnovu samotného 
Václavského náměstí. Budova byla 
kompletně zrekonstruována v  roce 
2007, následovaly i další dílčí úpra-
vy, díky nimž má dnes podobu lu-
xusního butikového hotelu. 

Foto: Hotel Jalta

Zámek Liblice     

z
ámek Liblice patří k nejzachovalejším památkám 
českého vrcholného baroka. „Abychom zachovali 
jedinečné genius loci tohoto místa pro další ge-

nerace a současně s tím reagovali na měnící se potřeby 
hotelových hostů, zahájili jsme citlivou rekonstrukci in-
teriérů – zejména hotelových koupelen v hlavní zámecké 
budově. Změny návštěvníci ale objeví také v zámeckém 
parku, který prochází částečnou revitalizací a kde vzniká 
nová meditační zahrada, která nabídne odpočinek neje-
nom tělu, ale i mysli,“ říká Ľubomír Martinický, ředitel 
zámeckého hotelu Liblice.
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HoReCa

Sophiawww.crystalex.cz 
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Hotel Novotel otevřel 
venkovní bar The Roof

„Využít terasu jako střešní bar jsem se rozhodl 
z několika prostých důvodů. Je to krásný pro
stor, kam se dá zmizet před vším ruchem, který 
panuje dole na ulicích. Chybělo mi tu v okolí 
místo, kde bych si na  střešní terase mohl dát 
vínko a poslouchat při tom fajn muziku. Hos
té velmi oceňují výhled na historickou Prahu 
a  také si myslím, že příjemných venkovních 
barů, kam si můžete dojít po práci na sklenku 
s  přáteli, je stále nedostatek,“ vysvětluje ma
nažer hotelu Novotel Praha Wenceslas Square 

Michal Tomeš a dodává: „Chceme z baru THE 
ROOF udělat trendy místo nejen pro naše hos
ty, ať už pro obchodní jednání nebo pro přátel
ská setkávání, ale bar lze využít i pro nejrůzněj
ší oslavy či tiskové konference, hned vedle něj 
je situován konferenční salónek.“ 
Návtěvníci hotelu i veřejnost si zde mohou 
denně od 14.00 do 22.00 vychutnat vychlazený 
Aperol, skvělá vína, některý z letních koktejlů 
či cokoliv jiného z nápojového menu. Samo
zřejmostí je také nabídka lehkých jídel.

V počtu akcí tak za sebou Česká republika 
nechala destinace, jakými jsou např. Norsko, 
Řecko, Spojené arabské emiráty, Chorvatsko, 
Indie či Rusko. V rámci zemí V4 si lépe vedlo 
jen Polsko (18. místo). 187 asociačních mítin-
ků uspořádaných v roce 2017 představuje 13% 
nárůst akcí získaných pro Českou republiku 
oproti roku 2016.

„Po Praze, která si na poli mezinárodních aso-
ciačních mítinků drží stále prim, byly nejvyhle-
dávanějšími regiony Jihomoravský kraj a Kraj 
Vysočina. Na Ministerstvu pro místní rozvoj se 
proto dlouhodobě snažíme posilovat pozici na-
šich regionů, aby byly pro oblast kongresového 
průmyslu ještě žádanější,“ říká ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová.
Na špičce destinací kongresového a incentivní-
ho průmyslu zůstává USA (941 akcí), Němec-
ko (682 akcí) a Velká Británie (592 akcí).
„Kongresový průmysl je významným odvětvím 
cestovního ruchu v České republice. Útrata de-
legátů mířících na kongres je oproti běžnému 
turistovi několikanásobná,“ komentuje vedou-
cí Czech Convention Bureau agentury Czech-
Tourism Zdeněk Giormani. Průměrná útrata 
delegáta na mítink vyčíslená mezinárodní aso-

ciací ICCA je na osobu a den 12 000 Kč (bez 
registračního poplatku přes 9 000 Kč), útrata 
běžného turisty se pohybuje kolem 2 300 Kč na 
osobu a den. Průměrná doba trvání jednoho 
asociačního meetingu je 3,72 dne.

Česká republika si oproti minulému roku po-
lepšila i co do počtu účastníků. Asociační kon-
gresy přivítaly v České republice přes 73 000 
delegátů, což představuje 30% nárůst oproti 
roku 2016.
Praha, kde se odehrává většina akcí, se pak 
umístila v celosvětovém žebříčku na 8. místě, 
což je i její historický úspěch. Předčila metro-
pole, jakými jsou např. Hongkong, Lisabon, 
Tokio, Řím, Dubaj či Peking. Nejoblíbenějšími 
kongresovými městy světa jsou Barcelona, Pa-
říž a Vídeň.
-
Statistiky ICCA nicméně nepředstavují kom-
plexní obraz o stavu kongresového průmyslu 
v ČR. Mezinárodní asociace ICCA ve svých 
statistikách monitoruje totiž pouze ty mítinky, 
které splňují tato kritéria: 1. kongres je orga-
nizován mezinárodní asociací, 2. akce rotuje 
mezi minimálně 3 zeměmi, 3. akce se účastí 
alespoň 50 delegátů.

barů a podniků je v praze dostatek. ale takových, kde by člověk mohl unik-
nout ruchu velkoměsta a v klidu, bokem, ale zároveň poblíž centra, si vychut-
nat kvalitní víno či probrat s kolegy novou kampaň, těch už je méně. když se 
k tomu přidá výhled na celé město, skvělá hudba a fakt, že můžeme posedět 
venku, pod širým nebem, stává se bar the roof na střeše hotelu Novotel 
praha Wenceslas square ještě atraktivnějším místem.
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Česká republika boduje 
v rámci světového 
kongresového průmyslu
v loňském roce se v České republice uskutečnilo 187 mezinárodních asoci-
ačních mítinků, kterých se účastnilo přes 73 000 delegátů. Česká republika 
se dle statistik za r. 2017 prozatím drží na 23. místě celosvětového žebříčku 
destinací kongresového turismu, který každoročně vydává mezinárodní asoci-
ace icca (international congress and convention association). Jedná se o její 
historicky nejlepší umístění.
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Z Londýna, 
Singapuru 
a Hongkongu 
přiletěla do Brna 
esa současného 
českého bar-
manství, aby se 
s hosty podělila 
o své zkušenosti 
formou pouta-
vých přednášek. 

v květnu Česká barmanská asociace (cba) v brně slavnostně otevřela dům abzac – své sídlo 
a multifunkční vzdělávací centrum. Grand openingu se zúčastnilo několik stovek lidí. z lon-
dýna, singapuru a hongkongu přiletěla do brna esa současného českého barmanství, aby se 
s hosty podělila o své zkušenosti formou poutavých přednášek.

Barmani v Brně otevřeli 
vzdělávací centrum Abzac 

o
d přelomu 80. a 90. let, kdy tato organizace sdru-
žující pracovníky v nápojové gastronomii vznik-
la, přicházela myšlenka vybudování kamenného 

sídla asociace na přetřes. Realizovat se ji podařilo až 
letos, po několikaletém procesu plánování, zajišťování 
financování a samotné rozsáhlé rekonstrukci objektu. 
Část méně odborných stavebních prací přitom zajistili 
členové asociace vlastními silami v rámci brigád.

Dům Abzac disponuje malým a velkým přednáškovým 
sálem, kanceláří, vzdělávacími místnostmi pro flairové 

barmany a kávové i čajové specialisty či jednacím salon-
kem. Je vybaven nejmodernějšími technologiemi, které 
do něj, povětšinou v partnerském režimu, dodaly desítky 
společností.

Centrum bude sloužit především ke vzdělávacím účelům 
gastronomických pracovníků a studentů, jeho prostor je 
však vhodný i k pořádání barmanských soutěží a nej-
různějších firemních, kulturních i společenských akcí. 
„Hodláme oslovit také laickou veřejnost. S přípravou 
koktejlů, kávy či čaje se pojí spousta atraktivních témat, 
s nimiž chceme pracovat,“ plánuje další provoz centra 
prezident CBA Aleš Svojanovský.

text: MiCHaeL LaPČíK

foto: filip foJtík

Dům abzac 
disponuje 
malým a velkým 
přednáškovým 
sálem, kancelá-
ří, vzdělávacími 
místnostmi pro 
flairové bar-
many a kávové 
i čajové specia-
listy či jednacím 
salonkem. 

Jak to vidí...
v rámci naší nové rubriky: „Jak to vidí“ vám 
budeme pravidelně přinášet názory profe-
sionálů z branže. tentokrát jsme se zaměřili 
na školství. o zhodnocení jeho úrovně jsme 
požádali šárku seibertovou, uznávanou stře-
doškolskou profesorku působící na ostravské 
škole ahol— střední škole gastronomie, 
turismu a lázeňství.

Po nedávno proběhlých maturitách se jako již každoroč-
ně rozvířily diskuze o  kvalitě našeho středoškolského 
vzdělávání. Proto bych vám ráda přiblížila svůj pohled 
na věc.
Od  roku 2000 působím jako středoškolská profesorka 
odborných gastronomických předmětů a praxe na gas-
tronomických školách. Za těch „pár“ let se mnohé změ-
nilo, ale o tom psát nechci.
Za 17 let své pedagogické činnosti jsem měla možnost 
pracovat na dvou státních a jedné soukromé škole. Jak 
se říká – všude chleba o dvou kůrkách. Každá instituce 
měla svá pro i proti. Ať už to bylo vedením, kolegy, vyba-
veností školy, odborných učeben…, a v neposlední řadě 
žáky. Hodně rysů ale bylo společných.
Tím hlavním a  nejdůležitějším v  odborném školství je 
zájem, případně nezájem žáků o  obor a  také nasazení 
učitelů vyučujících odborné předměty. Protože oni jsou 
těmi, kdo mají moc ovlivnit budoucnost svých svěřenců. 
A věřte mi, tu moc mají poměrně velkou. Musí ale chtít. 
Chtít dělat víc, než jim ukládá pracovní náplň, a věnovat 
práci něco ze svého volného času.
Každá škola má dnes možnosti, jak získat finance 
k rozvoji odborných učeben, k vyslání žáků na exkurze 
a odborné pracovní stáže, které mohou být realizovány 
v  České republice i  v  zahraničí. Těmi možnostmi jsou 
projekty financované z  evropských fondů, podpora 
vzdělávání z krajů a také obcí.
Jak jsem již zmínila, nějaký čas zabere zpracování pro-
jektu. Pokud je projekt následně schválen, je pro školu 
dalším zdrojem financování a pro žáky možností poznat 
v rámci výuky nové pracovní prostředí, rozšířit si vědo-
mosti a  načerpat nové, jinak běžně nedostupné zkuše-
nosti.
Který absolvent by nechtěl ve  svém životopise zdůraz-
nit, že během studia strávil dva týdny na praxi v kuchyni 
Grandhotelu Pupp v  době MFF Karlovy Vary, v  hotelu 
Alcron nebo že strávil měsíc v  luxusním resortu na ně-
mecké Rujáně nebo v  cestovní kanceláři v  Londýně? 
Možností, jak vycestovat, je velké množství.
Další možností čerpání financí z  projektů je vybavení 
odborných učeben moderním zařízením a  vybavením. 
Moderní gastronomie totiž vyžaduje nové technologie, 
zcela jiné, než jaké byly používány před 20 lety. Úspěšný 
absolvent si ze školy odnáší minimálně základ toho, jak 
se tato zařízení využívají v praxi.
Žáci, kterým škola vytváří takovéto zázemí, se také lépe 
připravují na  odborné soutěže, protože je jen tak něco 
nevyvede z  míry. Jsou totiž zvyklí používat moderní 
technologie, mají větší profesní rozhled, viděli a  zažili 
více než žáci těch škol, kde výuka probíhá dlouhá léta 
v zajetých kolejích.
Jestliže máme zvýšit zájem studentů o gastronomii, mu-
síme pro to udělat více, než nám stanovují osnovy. Dr-
žím palce všem profesorům, aby jim management školy, 
stejně jako mně, naslouchal a podpořil oživení studijní-
ho plánu.
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m
nozí z  hoteliérů se snaží připodobnit hotely 
nejznámějším evropským a americkým měs-
tům. Ubytovat se lze v  hotelu Paris, jemuž 
nechybí miniatura Eiffelovky, nebo třeba 

v  New Yorku s  vlastní sochou Svobody a  horskou drá-
hou, na  níž můžete uzavřít i  sňatek. Také další hotely 
nabízejí netradiční zážitky. V akváriu v Mandalay Bay se 
vám za pětadvacet dolarů nad hlavami proženou žraloci, 
v The Mirage si zase můžete zacvičit jógu s delfíny. To 
vše v  centru velkoměsta, jež bylo postaveno uprostřed 
Mohavské pouště.

S  unikátním nápadem přišli manažeři hotelu Bella-
gio, sesterského hotelu MGM Grand, který zviditelnila 
legendární loupež ve  filmu Dannyho parťáci. Kromě 
symbolické a obrovské zpívající fontány, chrlící každou 
půlhodinu vodu až do stometrové výšky, má hotel vlastní 
botanickou zahradu, která se mění s  ročním obdobím. 
Vstup do  současné jarní japonské expozice připomíná 
fatu morgánu a cílí na všechny lidské smysly. Vůně roz-

kvetlých třešní, šum vody a libozvučný hlas pěvců jsou 
všudypřítomné. Zapomeňte však na  čistou přírodu, 
Bellagio jsou střípky přírody zasazené do  naleštěného 
luxusu. Všechno, podobně jako hrací automaty v  při-
lehlém a v kteroukoli denní hodinu nabitém kasinu, září 

všemi barvami. A  superlativy.  „Celkem jsme použili 
pětašedesát tisíc květin,“ říká hlavní designér Ed Libby. 
S výzdobou hotelu s takřka čtyřmi tisíci pokoji, zahrady 
i kasina mu pomáhá stodvacetičlenný zahradnický tým. 

Návštěvníky do průchozí zahrady vtáhne pohled na in-
stalaci dvou zavěšených pestrobarevných ptáků. Jejich 
přes metr dlouhá těla tvůrci kompletně obalili do  nej-
různějších druhů semen. Jen slunečnicových pro tuto 
sezonní expozici použili neuvěřitelných dvě stě tisíc. 
Nechybí zlaté rybky ani živí ptáci. Pěnkavy a  drobné 
ptactvo pocházejí z nedaleké zoo. Voliéry načas vyměni-
ly za klec, jak vystřiženou z pohádky O ptáku Ohniváku. 
Dominantou výstavy je ženský portrét vystupující z jezír-
ka. Zakloněná hlava a ruce, kompletně zahalené do me-
chu, dosahují výšky osmi metrů. Rozevřené dlaně svírají 
perlu zhotovenou z pěnového polystyrenu. „Všechno je 

pulzující nevadská metropole las vegas je synonymem nočního života a hazardních her. 
Je také místem čtyř největších hotelů na světě včetně druhého největšího hotelu mGm 
Grand s téměř sedmi tisíci pokoji. hotelů kolem lasvegaského stripu vyrostlo jako hub 
po dešti, a protože do města zábavy míří průměrně sto tisíc návštěvníků denně, hoteliéři 
se neustále předhánějí, čím je přesvědčit, aby se ubytovali právě u nich.

O květino-
vou výzdobu 
zahrady, hotelu 
a kasina se stará 
120 zahradníků

text: JaNa HaLeŠOVÁ

vytvořeno z  přírodních materiálů a  devadesát procent 
z nich znovu využijeme při další expozici nebo výzdobě 
hotelu,“ vysvětluje designér. 

Zahrada by nebyla kompletní bez vodopádu a  jeho au-
tentického zvuku. „Jak v  tomhle někdo může spát,“ 
podivuje se jeden z  návštěvníků. Pokud se v  Bellagiu 
vůbec chodí spát, pronikavé zvuky skleníku mizí nebo 
je nahrazují jiné. Kupříkladu živé tóny klavírního vir-
tuosa, rulety, kola štěstí nebo třeba stopadesátimetrové, 
nejdelší čokoládové fontány na světě od francouzského 
cukráře Jeana-Philippa Mauryho. 

Jarní výstavu, které předcházela show na oslavu čínské-
ho nového roku, vystřídá v  první polovině června letní 
představení. Jaké bude téma tentokrát, je zatím tajem-
stvím.

Bizarní lasvegaský 
hotel Bellagio sází 
na flóru

Na výzdobu 
hotelu Bellagio 
bylo použito 
pětašedesát 
tisíc květin

foto: bellaGio hotel

Rybníček 
pod vodopá-
dem zaplňují 
lotosové květy, 
symbol věčnosti 
a znovuzrození. 
Na jednu 
želvu bylo 
spotřebováno  
900 květin.
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Postava ženy 
dosahuje takřka 
8 m výšky 
a 14 m délky. 
Na její obalení 
se spotřebovalo 
více než 1 500 m 
mechu a pří-
rodních 100 % 
recyklovatel-
ných materiálů. 
Kaskádovitě 
spadající vlasy 
vytváří vodní 
záclonku. Perla 
je vyrobena 
z pěnového 
polystyrenu 
a tvrdého obalu. 
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Co dělá skvělou pizzu?

mezi gastronomickými provozovnami 
mají pizzerie relativně malé požadavky 
na technologie a pro úspěšný chod sta-
čí základní vybavení. Čím méně strojů 
a příslušenství je ale potřeba, tím větší 
nároky jsou kladeny na jejich kvalitu. co 
je nezbytné pro úspěšný chod pizzerie 
a jaké jsou novinky v oblasti technologií 
pro přípravu pizzy?

text: MaRKéta JiNDŘiCHOVÁ

PRO HOTELY, RESTAURACE A JÍDELNY 

PLÁNY A PROJEKTY - PRODEJ ZAŘÍZENÍ
OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 365 DNŮ V ROCE  

ZAVEDENÍ SYSTÉMU HACCP 

• Zboží pro gastronomii za přijatelné ceny
• Dodávka velkokuchyní od projektu až po HACCP
• Montáže, záruční a pozáruční opravy 
• Certifikovaný prodejní a servisní středisko pro ČR:  
 Bartscher, Comenda, GS technik, Dynamic, Mareno,  
 Rational, Winterhalter
• Kvalifikovaný dodavatel se společenskou odpovědností
• Kamenná prodejna, sklad, internetový magazín
• Prestižní certifikát Ověřeno zákazníky

Hofmann Bohemia - partner gastronomie s.r.o.
Chebská 2096, 356 71 Sokolov 

+420 840 120 120 / www.hofmann.cz

iNzerce
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v
  současné době stále více restaurací následuje 
moderní koncept otevřených kuchyní, ve  kte
rých kuchaři připravují jídlo před očima zákaz
níka. Možnost vidět, z jakých surovin a jakým 

způsobem je pokrm připravován, budí v lidech důvěru, 
dává jim pocit, že jsou součástí přípravy, a  umocňuje 
požitek z konzumace. V praxi se tak potvrzuje rčení, že 
jíme i očima. Pro pizzerie není tento trend žádnou no
vinkou a  mnohé z  nich mají jako ústřední dominantu 
interiéru právě vybavení, mezi kterým hraje prim pizza 
pec. Podle Karla Vyhnala, šéfa týmu pizzařů z restaura
ce Wine Food, je právě pec a pizzařský stůl klíčem pro 
úspěch pizzerie: „Na opravdu dobrou pizzu by měla být 
pec vytápěná kvalitně sušeným a  tvrdým dřevem. Pro 
rychlou přípravu pizzy je nezbytný pizzařský stůl s vý
konným chlazením a deskou z mramoru nebo leštěného 
kamene. Každý pizzař pochopitelně ocení kvalitní lopaty 
a nářadí potřebné k manipulaci s připravenou pizzou.“

těsto je základ úspěchu
Pro zdárný chod pizzerie je nezbytně nutné jen základ
ní vybavení, jak je stroj na hnětení těsta, tácy nebo pře
pravky na těsto a lednice či chladicí box na uchovávání 
surovin. Není tedy potřeba dodávat, že klíčem k úspě
chu je samotné těsto. Podle Karla Vyhnala z restaurace 
Wine Food  je podstatný recept a způsob přípravy, a pro
to spolu se zkušenými italskými pizzaři věnoval hodně 
času procesu zrání samotného těsta ještě před jeho zpra
cováním. Jejich těsto z  italské mouky Molino Merano 
zraje až 5 dní v  lednici, aby se v něm rozvinuly chutě, 
vyzrály minerální látky i vláknina, a díky tomu bylo lépe 
stravitelné. Pečlivě se sledují také jeho vlastnosti, jako je 
vlhkost, teplota, tažnost, podíl bílkovin a  minerálních 
látek.

investice do kvalitních technologií se vyplatí
Kromě kvalitních surovin záleží také na  zpracování 
a  použité technologii. Výrobce profesionálního gastro 
zařízení RM Gastro považuje za základ hnětače těsta. Ty 
jsou důležitou součástí, na kterou se podle jeho zkuše
ností často zapomíná. Hnětače jsou nezbytné a výrazně 
ovlivňují kvalitu těsta. Těsto na pizzu je totiž těžké, takže 

vyžaduje robustní a výkonné zařízení pro hnětení. Karel 
Vyhnal doplňuje, že kromě základního vybavení se dá 
v dnešní době využít pro přípravu pizzy mnoho pomoc
níků. Konkrétně jmenuje děličky na těsto, kombinova
né pece na vytápění dřevem a plynem, pece, které samy 
otáčejí pizzu, speciální odlehčené lopaty ze slitiny kar
bonu a hliníku pro sázení pizz do pece a chladicí stoly 
nebo výdejní pulty, které udržují ideální teplotu. 

Výkonná pec také zajistí dostatečné obsloužení hostů 
i  v  době vytížených časových úseků. Základem pro tu 
nejlepší pizzu je jemné, tenké a křupavé těsto. K tomu je 
potřeba perfektní rozložení teploty v komoře pece a sou
časně optimální výkon pro tepelnou úpravu surovin tak, 
aby při pečení neztratily svoji čerstvost, říká zástupce 
společnosti RM Gastro. Dodavatel gastro vybavení pro 
profesionály proto zařadil do svého sortimentu speciál
ní řadu celonerezových elektrických pecí na pizzu, které 
disponují všemi atributy potřebnými k upečení dokona
lé pizzy. Na  trhu existuje i  široká škála domácích pecí 
v nejrůznějších variantách na elektřinu nebo na dřevo.

Právě v dostupnosti pecí vidí pizzař Karel Vyhnal jed
nu z největších novinek v současné době. Podle něj už 
dnes elektrické pece dokonce umí upéct pizzu v obdob
né kvalitě, jako je pizza pečená v peci na dřevo. Za další 
zajímavou inovaci v  oblasti technologie a  přípravy pi
zzy považuje možnost zakoupení mobilní pece, kterou 
lze nainstalovat do  pojízdných karavanů nebo food
trucků. Díky této alternativě je možné připravovat pizzu 
i v rámci oblíbených „live cooking show“.

Služby projek-
tanta RM Gastro

Společnost RM Gastro 
nabízí širokou nabíd-
ku zákaznických služeb 
a řešení. Ať už s podni-
káním v oboru gastrono-
mie začínáte nebo rozši-
řujete stávající kuchyni, 
jsme připraveni poradit 
Vám a pomoci s návr-
hem konceptu provozu. 
Náš projektový specia-
lista je odborníkem ve 
svém oboru. Poradí Vám, 
jak skloubit vysoké po-
žadavky na kvalitu a nor-
my s tlakem na efektivi-
tu provozu a také ví, jak 
velkou roli hraje skladba 
a správný výběr gastro-
nomických technologií.

Vybavte své rychlé občerstvení pizza pecí REDFOX 
Chcete-li pizzu, která doslova chutná a voní klasic-
kou Itálií, jdete do restaurace, ve které vám ji připra-
ví v ohromné kameninové peci dominující celému 
prostoru. Ovšem to není jediná příležitost a místo, 
kdy si pizzu vychutnáváme. Rozšířenými prodejna-
mi, které připravují pizzu, jsou rychlá občerstvení. 
Prodejny a stánky, kde lze koupit pizzu po jednot-
livých dílcích, ve většině případů nemají k dispozici 
tak velké prostory, jako tomu je u klasických pizzerií. 
A proto potřebují kompaktní, avšak profesionální 
a účinné zařízení, které splní jejich, a tím i zákaz-
níkova, očekávání na kvalitu. Snackové pizza pece 
a rozpékací pece značky REDFOX od fi rmy RM Gas-
tro jsou tak pro ně ideálním řešením.

Pizza pece FP značky REDFOX šetří váš čas díky vý-
konným topným tělesům s rychlým náběhem. Nevy-
žadují žádné složité zaškolování obsluhy, ovládání 
je zcela jednoduché a intuitivní. V průběhu pečení 
se v klidu můžete věnovat zákazníkům, neboť vaši 
pizzu hlídá velice přesný časovač. Její odolná celonerezová konstrukce splňuje nejpřísnější hygienické normy. Peče-
ním přímo na šamotové desce získává pizza onu vynikající křupavou kůrčičku, a proto není šamotový materiál opo-
menut ani v případě této kompaktnější varianty klasické pizza pece. Přestože se jedná o prostorově úsporné zařízení, 
komora na svém objemu nic neztrácí. Díky jejímu vnitřnímu rozměru 410 x 370 x 90 mm v ní bez problému 
upečete pizzu o průměru 32 cm. Máte větší poptávku a jedna pec by vám nestačila? U všech modelů můžete 
zvolit dvoupatrovou variantu.

Značka REDFOX českého výrobce RM Gastro je známá svou stolní produktovou řadou. Technologie a zaří-
zení, která jsou vyvinuta pro rychlou a efektivní přípravu pokrmů splňují požadavky nejrůznějších gas-
tronomických provozů. V nabídce stolního zařízení najdete například výkonné stolní fritézy nebo kvalitně 
zpracované grilovací desky s různými typy povrchů. Vyzkoušejte i vy některý z těchto produktů a připojte se k 
spokojeným zákazníkům značky REDFOX.

RM Gastro CZ s.r.o.
Náchodská 16

193 00 ■ Praha 9

www.rmgastro.cz

iNzerce

RM Gastro získalo v červnu 2017 cenu 
Francouzsko-české obchodní komory 
v kategorii Úspěch českých MSP ve 
Francii. V září 2017 otevřela společnost 
novou výrobní halu ve Veselí nad Lužnicí. 
Zdvojnásobila tak svou výrobní plochu 
na 7700 m2. investice umožní rozšířit 
výrobní kapacitu a portfolio výrobků pro 
stávající zákazníky, a také otevře přístup 
pro nové trhy.

www.rmgastro.cz

r
m Gastro je přední evropský výrobce a do-
davatel profesionálního gastrozařízení. pod 
značkami rm a redfoX přináší na český 

i světový trh ucelený sortiment špičkových pro-
duktů a řešení pro hotely, restaurace a další gas-
tronomické provozy. společnost rm Gastro 2017 
oslavila 23 let od svého založení a dosáhla obratu 
1,2 miliardy korun. ve svých pobočkách v Česku, 
polsku a na slovensku rm Gastro zaměstnává 
325 pracovníků. výrobky z vlastního výrobního 
závodu ve veselí nad lužnicí dodává spokoje-
ným obchodním partnerům ve více než šedesáti 
zemích světa.                                                                       PR

Základem pro 
tu nejlepší pizzu 
je jemné, tenké 
a křupavé těsto. 
K tomu je po-
třeba perfektní 
rozložení tep-
loty v komoře 
pece a současně 
optimální výkon 
pro tepelnou 
úpravu surovin 
tak, aby při pe-
čení neztratily 
svoji čerstvost.

Prezentace společnosti 
RM Gastro

V praxi se tak potvrzuje rčení, že jíme 
i očima. Pro pizzerie není tento trend 
žádnou novinkou a mnohé z nich mají 
jako ústřední dominantu interiéru prá-
vě vybavení, mezi kterým hraje prim 
pizza pec.
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s
ortiment nezahrnuje pouze klasiku, 
přibývají také nové kreace s  překva-
pivými chmelovými a  sladovými aro-
maty, jako třeba mango nebo ananas. 

Nealkoholické pivo prostě už není zajímavé 
jen pro řidiče. 

„Nealkoholická piva jsou dnes lifestylovým 
nápojem, který přesvědčuje svou rozmani-
tostí a  chutí,“ ví svoje jednatel Německého 
svazu sládků Holger Eichele. Jeho názor sdí-
lejí i čeští producenti, kterých jsme se v malé 
anketě ptali na  jejich letošní novinky. Jejich 
odpovědi také často potvrzují někdy i překva-
pivé závěry výzkumu společnosti Mintel, kte-
ré uvádíme na jiném místě. 

Plzeňský prazdroj
Veronika Hořanská z  Plzeňského prazdroje 
uvedla: „Kategorie ochucených nealkoholic-
kých piv, jejímž tahounem na  našem trhu je 
jednoznačně značka Birell, roste několik let 
po sobě výrazným tempem. Věříme, že hitem 
letošní sezony bude řada Birell Botanicals, 
kterou jsme poprvé představili na  sklonku 
loňského léta. Všechny její varianty nabízejí 
nezaměnitelnou, postupně se rozvíjející chuť, 
kterou získávají díky postupnému přidávání 
ingrediencí během procesu vaření a zrání pro-
duktu. Potřebné ingredience se navíc dodáva-
jí v různých skupenstvích – od sušených přes 
extrakty až po přírodní aromata. Právě nové 
příchutě a  jejich zajímavé kombinace může-
me označit jako trend v kategorii ochucených 
nealkoholických piv. V řadě Birell Botanicals 
nabízíme zelený čaj s  jasmínem a  bergamo-
tem, bezinku s  tymiánem a  citronem a  nově 
také jablko s heřmánkem a zázvorem. 
Nejmladší kategorií alkoholických nápojů 
s  ovocnou příchutí jsou cidery. Loni prošla 
velmi úspěšným přerodem do  kategorie ci-
derů značka Frisco, kterou spotřebitelé dříve 

znali jako sladový nápoj. Letos nebudeme 
u  této značky měnit „vítězný tým“ příchutí 
a budeme se soustředit na celoplošné uvedení 
produktu v novém obalu, který je spotřebiteli 
v  této kategorii stále oblíbenější, tedy ple-
chovky. Konkrétně v  plechu přinášíme nově 
dvě příchutě – brusinku a jablko.

Naším letošním hlavním úkolem je ale další 
budování kategorie ciderů a jejího prémiové-
ho vnímání. To je úkol pro značku Kingswood, 
která je pro většinu spotřebitelů stále synony-
mem celé kategorie. Chceme spotřebiteli lépe 
vysvětlit, v čem spočívá kvalita cideru a také 
umění mísení jablečných odrůd, díky které-
mu dosahujeme různých chuťových profilů 
tohoto čistě jablečného, přírodního cideru. 
Naše varianty Originál, Dry a  Sweet Rosé 
dostaly nový obalový design, variantu Sweet 
Rosé jsme navíc lehce upravili dle chuťových 
preferencí spotřebitelů. Značku, a tedy celou 
kategorii také podpoříme novou komunika-
cí.“

Pivovary Staropramen
Tereza Bialožytová za Pivovary Staropramen: 
„Se změnou životního stylu, kdy lidé více ces-
tují autem, sportují apod., jsou nealkoholická 
piva i  tzv. pivní mixy stále oblíbenější. Proto 

Nápojový trh 

Ve znamení 
fitness 
a zdraví
domnělá nuda se změnila v životní styl. to platí vedle ciderů, radlerů, ovoc-
ných džusů a dalších nápojů i pro nealkoholická piva, která dlouho měla 
pověst nudných, vodnatých a chuťově unifikovaných nápojů. Nyní zažívají 
celosvětovou změnu image a jsou silně na vzestupu. a neplatí to jen pro Ně-
mecko, které je v jejich výrobě světovou jedničkou, nabízí na 400 druhů a je 
tak eldorádem pro apoštoly zdraví. další se k Němcům přidávají.

text: FRaNtiŠeK VONDeRKa

iNzerce

„Kategorie ochucených nealko-
holických piv, jejímž tahounem 
na našem trhu je jednoznačně 
značka Birell, roste několik let 
po sobě výrazným tempem. Věří-
me, že hitem letošní sezony bude 
řada Birell Botanicals, kterou jsme 
poprvé představili na sklonku 
loňského léta.

(plzeňský prazdroj)
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Společnost 
Pivovary 
Staropramen 
rozhodla v le-
tošní sezoně 
rozšířit právě 
nealkoholickou 
část portfolia 
pivních mixů 
Cool. Novinka 
Cool s příchutí 
okurky a li-
metky přináší 
na trh pivních 
mixů nové a pro 
spotřebitele 
atraktivní spoje-
ní chutí. 
(staropramen)
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se společnost Pivovary Staropramen rozhodla v letošní 
sezoně rozšířit právě nealkoholickou část portfolia piv-
ních mixů Cool. Novinka Cool s příchutí okurky a limet-
ky přináší na  trh pivních mixů nové a  pro spotřebitele 
atraktivní spojení chutí. Zkrátka nepřijdou ani návštěv-
níci sezonních provozoven. Letos jsme na  některých 
z nich nově připravili nealko variantu čepovaného gre-
pu. Nealko Cooly podpoříme kampaní, zatím můžeme 
prozradit pouze to, že bude Cool.“

Heineken ČR
Kateřina Veitová, PR manažerka společnosti Heineken 
ČR: „Pokud hovoříme o ochucených pivech, v letošním 
roce uvádí Heineken Česká republika na  trh Zlatopra-
men – Radler herbal 0,0 %, radler bez jediné kapky al-
koholu, konzervantů a barviv. Na výběr mají zákazníci 
hned ze dvou originálních příchutí: citron, bezový květ 
a máta a také černý rybíz a levandule. I zde spotřebitelé 
ocení výběr z netradičních příchutí.
Největší novinkou pro letošní rok v  kategorii ciderů je 
nová značka ciderů – Lišácké jablko, kde jsme jablečnou 
příchuť doplnili příchutí hruškovou. A  proč uvádíme 
na  trh nové příchutě? Spotřebitelé stále více zkoušejí 
různé příchutě a nezůstávají u klasického jablka. U cide-
rů Strongbow mají na výběr hned z pěti: Gold Apple, El-
deflower, Red Berries Honey a Dark Fruit. U Lišáckého 
jablka nově již zmíněnou příchuť hruška.“

FiNe aPPLe
Podle Petra Herynka z distributorské firmy FINE APP-
LE s.r.o. se švédská společnost ÅBRO Bryggeri AB, kte-
rá vyrábí prémiové ochucené cidery REKORDERLIG 
a na českém trhu v současnosti nabízí šest jejich příchutí 

(v obalech plech 0,33 l a čtyři příchutě v lahvích o obje-
mu 0,33 l), nabídku každý rok snaží zpestřit uvedením 
nějaké zajímavé sezonní příchutě. Od letošního května 
tak přibyla příchuť rebarbora–máta–citron. 

MaSPex Czech
Z odpovědi Martina Eliáše z MASPEX Czech, s.r.o. vy-
plývá, že na změnu obalů sází i tato společnost: „Jedním 
z trendů v oblasti nápojů jsou nyní plechovky, ve kterých 
se prodává stále větší objem nealkoholických i alkoho-
lických nápojů. Proto přicházíme na  toto léto s  novin-
kou v  rámci naší značky River. Na  trh budou uvedeny 
dvě plechovky o objemu 330 ml, půjde o příchutě tonic 
a  o  Ginger Ale. Jde o  mainstreamové příchutě, které 
zákazníci znají, nicméně na  českém trhu se vyskytují 
pouze v PET lahvích nebo ve skle. Termín uvedení ple-
chovek na trh se shoduje právě se začátkem léta, protože 
vidíme potenciál v různých stylově míchaných drincích 
při příležitosti letních párty, ať již v rámci festivalů, plá-
ží, koupališť nebo v domácím prostředí.“  

Kofola ČeskoSlovensko
Jaroslava Musilová ze společnosti Kofola ČeskoSlo-
vensko a.s. uvedla, že řada Kofoly se rozšíří o  tři nové 
příchutě, a to Kofolu Ostružinu v 0,5l PET lahvi, Kofolu 
Ananas a Kofolu Grep v 0,25l plechovce. Další novinkou 
společnosti je Jupí Super ovocná řada sirupů s 20% ob-
sahem ovocné šťávy, bez konzervantů, bez umělých bar-
viv, sladidel a bez přidaných zahušťovadel.
Důležitou novinkou je energetický nápoj Semtex No su-
gar a dále pak limitovaná příchuť grep & tonic. V době 
ankety společnost uvedla, že řadu plánuje rozšířit o pří-
chuť coffee & lime. Nově na  trhu je z  jejího portfolia 
i Rajec Elixír 0,75 l ve čtyřech nových příchutích.

Beskyd Fryčovice
Odpověď Lubomíra Zabavíka ze společnosti Beskyd 
Fryčovice potvrzuje, že i  u  nás přichází ke  slovu věda. 
Chlazenými ovocno-zeleninovými šťávami REFIT tato 
společnost podle jeho slov reaguje na  rostoucí zájem 
spotřebitelů o zdravotně vyváženou stravu a detoxikaci 
organismu. Šťávy REFIT nejsou na rozdíl od džusů ošet-

řeny pasterizací, ale paskalizací (vysokým tlakem). Díky 
tomu je v  nich zachováno maximální množství živin 
a vitamínů až po dobu 40 dnů. Mezi oblíbené příchutě 
patří REFIT jablko s grepem a pomerančem nebo RE-
FIT jablko s pomerančem, mrkví a zázvorem, které jsou 
bohatým zdrojem vitamínu C a  dalších bioflavonoidů, 
a nejen příjemně osvěží, ale rychle nabijí novou energií.

Nabídku se 
snažíme každý 
rok zpestřit 
uvedením 
nějaké zajímavé 
sezonní pří-
chutě. Od letoš-
ního května tak 
přibyla příchuť 
rebarbora–
máta–citron.  
(fiNe apple)

Největší novinkou pro letošní rok v katego-
rii ciderů je nová značka ciderů – Lišácké 
jablko, kde jsme jablečnou příchuť doplnili 
příchutí hruškovou. 

(heineken)

Birell bez lepku

Více než třicet procent spotřebitelů se sna-
ží omezit příjem lepku, protože se pak cítí 
lépe. Právě jim – a dalším 400 tisícům lidí, 
kteří jej nemohou konzumovat, vychází 
vstříc na začátku letní sezony značka Birell. 
Omezování příjmu lepku je celospolečen-
ský trend – a proto také Birell rozšiřuje svou 
nabídku. Stejná chuť, jakou proslul klasický 
Birell, a nulový obsah lepku – takové jsou 
hlavní přednosti unikátní novinky, se kte-
rou na trh přichází přední český výrobce 
nealkoholických piv.
„Birell bez lepku uvádíme na trh pro všech-
ny spotřebitele, kteří z jakéhokoli důvodu 
lepek konzumovat nemohou, ale také pro 
ty, kteří se zajímají o zdravý způsob života 
a uvědomují si rizika plynoucí z jeho zvýše-
né konzumace. 
Z našich průzkumů vyplývá, že více než tře-
tina, přesně 34 procent, lidí se snaží lepek 
ve stravě omezovat a celých 41 procent lidí 
by si dokonce chtělo kupovat i bezlepkové 
pivo,“ říká Veronika Hořáková, marketingo-
vá manažerka značky Birell.
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1. Naprostá transparentnost
Spotřebitelé po  výrobcích stále častěji žádají, aby 
vyložili karty na  stůl. Přejí si být o  svém nápoji co 
nejpodrobněji informováni. Toto poskytnuté know
-how musí pak odpovídat jejich požadavkům, aby 
reagovali pozitivně. Jak mimořádně citlivě mohou 
spotřebitelé reagovat, když pociťují nedostatek trans-
parentnosti, ukázal například výzkum mezi dospělý-
mi v Thajsku, Indonésii a Austrálii. Více než šedesát 
procent dotázaných se cítilo být dokonce podvedeno, 
když jeden z výrobců uvedl neúplné údaje o obsahu 
cukru ve svých produktech. Na druhé straně je proká-
záno, že raketový nástup některých novinek podpo-
řila úplnost informací o jejich složení a vlastnostech.  

2. Sám určit, co je dobré
Radikální transparentnost jde takříkajíc ruku v ruce 
s  druhým předpovídaným trendem, jímž je rostou-
cí péče spotřebitelů o sebe samé. S tím, že přebírají 
odpovědnost za svoji spokojenost a zdraví. Podrobně 
proto studují seznamy přísad v nápoji a rozhodují se 
nakonec podle svých vlastních měřítek, zda se určitý 
produkt hodí do jejich výživy. Zajímají se přitom více 
o přísady, produkty a kombinace, které podporují du-
ševní a fyzické zdraví. 

3. Zájem o nové zážitky 
Mintel předpovídá i  tento trend. Poroste tak zájem 
o  netradiční a  nezvyklé ingredience a  mixy a  nová 
balení, které mají dodat nové smyslové požitky. Jako 
příklad uvádí z  Tchaj-wanu pocházející Cheese Tea 
(šálek čaje je přikryt asi centimetr tlustým plátkem 
slaného sýra), který se přes Čínu a  Malajsii rozšířil 
do Severní Ameriky a Evropy. Další podobnou inova-
cí je podle Mintelu jogurtový nápoj Yoplait Disfruta 
s kousky ovoce, který se v Mexiku prodává v průhled-
ných lahvích. Spotřebitel tak přímo vidí jednotlivé 
chuťové varianty…

4. Nápojové abo a personifikace 
Aby se ušetřily čas a  peníze, budou spotřebitelé 
chtít při nákupu svých nápojů vyzkoušet nové cesty 
a technologie. To otevírá dveře dalšímu trendu, jímž 
jsou reference a  nová éra personifikace. Jak mohou 
na  míru ušitá doporučení fungovat, ukazují přece 
abonentní rozvozové služby v oblasti pokrmů. 

Třeba Hello Fresh. Proč je nenabídnout i  pro různé 
zdravé nápoje? Jak skvěle jsou personifikované pro-
dukty přijímány, demonstruje například „The Tea 
Terrace“ v Londýne. Kdo z aplikace WhatsApp pošle 
své selfie na číslo kavárny, dostane tam o něco pozdě-
ji cappuccino se svým portrétem v mléčné pěně. Že 
„Selfieccino“ stojí 5,75 libry, zájemcům o personifi-
kované cappuccino zjevně nevadí. 

5. Zapojení vědy
Posledním předpovídaným trendem pro rok 2018 je 
hledání řešení, která budou reagovat na celosvětový 
nedostatek potravin. Aby tomuto trendu vyhověli, 
vyvinuli nyní například vědci z  německého Frauen-
hoferova institutu na  proteiny bohatý nápoj s  osvě-
žující kyselou chutí na bázi domácí suroviny, kterou 
je vlčí bob. Už jen spojení proteinů s osvěžující chutí 
zde představovalo velkou výzvu. Boby totiž obsahují 
phytát, který sice váže cenné minerály, ale potlačuje 
enzymy a je proto těžce stravitelný. 
Vědci našli způsob, jak hodnotné proteiny zachovat 
a  obsah phytátu potlačit. Výrobu zvládne každý vý-
robce piva. „I malé pivovary mají možnost s minimál-
ním ekonomickým rizikem nabízet osvěžující nápoje 
pro sport, wellness nebo zdraví,“ dodává k tomu vě-
decká pracovnice dr.  Caroline Fritsch. A  sladký vlčí 
bob není jedinou domácí rostlinou, na kterou odka-
zují vědci z Frauenhoferova institutu. Velký potenciál 
podle nich mají další domácí luštěniny jako hrách 
nebo fazole. 

Jak mimořádně 
citlivě mohou 
spotřebitelé 
reagovat, když 
pociťují nedo-
statek trans-
parentnosti, 
ukázal napří-
klad výzkum 
mezi dospělými 
v thajsku, indo-
nésii a austrálii. 
Více než 60% 
dotázaných 
se cítilo být 
dokonce pod-
vedeno, když 
jeden z výrobců 
uvedl neúplné 
údaje o obsahu 
cukru ve svých 
produktech. 

Pět trendů, které 
zahýbou světem
každoročně se spousta podniků dívá do skleněné koule: jaké budou výzvy pro jejich 
branži a jaké trendy ji budou ovlivňovat. Nejinak je tomu i u nápojových trhů. i když 
existují různá specifika a každá země i jednotlivé oblasti mají své zvláštnosti, přesto se 
dají vystopovat určité tendence, které mají naději prosadit se obecně. výzkumná agen-
tura mintel tak pro letošní rok v oblasti nealkoholických nápojů identifikovala pět trendů, 
které prý mohou řádně zamíchat globálním nápojovým trhem. pojďme se na ně společ-
ně podívat. 

text: FRaNtiŠeK VONDeRKa

foto: samphoto
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k
dyž zakladatelé restaurace Michael Farid, Kale Rogers, 
Luke Schlueter a Brady Knight ještě studovali a hodně 
času věnovali aktivním sportům, zlobilo je, že jim je-
jich skromný studentský rozpočet neumožňoval lepší 

a zdravější výživu, jakou by potřebovali. Uvědomili si, že příliš 
mnoho lidí odrazuje od  kvalitního jídla jeho cena. Jelikož se 
všichni čtyři věnovali robotice, začali snít o robotické kuchyni, 
která by vařila chutná, výživná a cenově dostupná jídla, naserví-
rovala je a posléze se vyčistila a uklidila. Sny už coby absolventi 
uvedli do reality, a když dokončili technologii robotické kuchy-
ně, rozhodli se přitáhnout skutečný kulinářský talent. Oslovili 
Daniela Bouluda, prominentního francouzského šéfkuchaře, 
který provozuje v Bostonu úspěšný Bar Boulud. Svým koncep-
tem Bouluda nadchli natolik, že převzal roli „kulinárního“ ře-
ditele, sám do  restaurace investoval a  doporučil svého kolegu 
Sama Bensona jako výkonného ředitele. Benson vyvinul nabíd-
ku jídel, která spojovala jeho znalosti klasického francouzského 
kuchařského umění s požadavky moderní techniky. Po provede-
ní prvních ochutnávkových testů spolu s Danielem Bouludem 
a jeho týmem se Benson rozhodl dál posouvat hranice v přípra-
vě fast casual jídel. Navrhl jídelnu typu „gardemanger“, která 
sestává z prvků typických pro stylové restaurace se sezením.  

Nabízíme zdravé a chutné pokrmy 
připravené chefboty za přijatelné ceny
Menu lze různě přizpůsobovat a  chuťově kombinovat podle 
přání hostů. Nabízí také vegetariánské, bezlepkové a veganské 
varianty bowls. Všechny pokrmy jsou připraveny do  tří minut 

a  stojí kolem 7,50 USD. Restaurace je otevřena denně od  10 
do 22 hodin. Na jídelním lístku jsou mimo jiné bowls s rýží nebo 
obilovinami, karí, saláty, pasta a asijské nudle. Objednávky se 
provádějí prostřednictvím tabletů na  objednávkovém pultu. 
Na dotykovém monitoru si např. zadáte pokrm nazvaný Hearth. 
Směs růžičkových kapustiček, quinoy, kapusty a sladkých bram-
bor padá z násypky do jedné z nádob chefbota. Nádoba zahřeje 
jídlo magnetickou indukcí, pak se nakloní a vysype uvařené jíd-
lo do misky. Vodními tryskami se pak vypláchne a je připravena 

čistá pro další objednávku. Roboti jsou schopní zpracovat až 
210 objednávek na sedmi wocích za hodinu. Potřebují k tomu 
jen zavedenou elektřinu a  vodu. Průměrná spotřeba vody činí 
cca 0,3 galonu (1,136 l), což je o 80 % méně než použití běžné 
myčky nádobí.  

Uplatnění máme i pro lidkou sílu
Restaurace však přesto ještě zaměstnává pracovníky, kteří v ku-
chyni mimo prostor restaurace dělají přípravné práce, jako je 
předvaření rýže, zpracování zeleniny, příprava masa a omáček. 
Také zaměstnává pár lidí v  zákaznickém servisu a  další, kteří 
zdobí pokrmy „uvařené“ roboty čerstvým toppingem. Pro hosty 
je velkým lákadlem pohled na pracující chefboty, vybavené mo-
tory, snímači a pohyblivými částmi. Nad každým chefbotem je 
navíc umístěn displej, na kterém se vždy zobrazí připravovaná 
objednávka a jméno hosta, který si pokrm objednal. „Otevřený 
design kuchyně jsme zamýšleli od počátku,“ vysvětluje spolu-
zakladatel Brady Knight. „Je to svým způsobem trochu show. 
Je zábavné vidět přímo, co se děje v zákulisí. Nechtěli jsme nic 
skrývat, protože si myslíme, že to, co jsme vytvořili, je cool.“

Roboti uvaří jídlo do tří minut
Nedávno otevřená restaurace spyce v bostonu (usa, massachusetts) je první restaurací na 
světě s robotickou kuchyní, která připravuje pokrmy na objednávku. založili ji čtyři absolventi 
renomovaného massachusettského technologického institutu. s vizí nové verze fast casual 
dining vyvinuli robotickou techniku, která dokáže plně automaticky ovládat woky, v nichž 
se mohou připravovat jídla do misek podle přání hostů. v dnešní hektické době připraví tzv. 
chefboti jídlo do tří minut a nabízejí zákazníkům zdravější alternativu k tradičnímu fast foodu. 
lidé se celého procesu účastní jen okrajově. 

text: JaNa SOBOtOVÁ

zleva: daniel boulud a sam benson
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Obalové materiály 
musí být funkční 
a atraktivní

p
ro výrobce a  dodavatele obalů 
potravin by na  prvním místě měl 
být zájem ochrany zdraví oby-
vatel. „S  tím samozřejmě přímo 

souvisí nezávadnost materiálů i  výrobků 
určených ke styku s potravinami. Koneč-
né produkty musí splňovat nejpřísnější 
kritéria platné legislativy EU pro styk 
s  potravinami, a  to z  hlediska migrace 
i obsahu těžkých kovů,“ uvádí společnost 
Obal Centrum. Konstrukce výrobků urče-
ných pro styk s  potravinami navíc musí 
být uzpůsobena jejich použití, respektive 
musí umožnit řádné čištění a  sterilizaci. 
Výrobky určené pro opakované použití 
musí vyhovovat ještě náročnějším hygie-
nickým požadavkům stanoveným vyhláš-
kou.  
„Stejně jako v  každém oboru lidské čin-
nosti se vyskytují chyby i v potravinářské 
oblasti, zvláště pokud do  procesu vstu-
puje lidský faktor. Tomu se nelze ubránit 
a myslím, že každý výrobce potravin zná 
své slabiny a snaží se riziko chyb snižovat 
na minimum. Každá chyba se totiž může 
vrátit jako bumerang v  podobě pokuty 
od  kontrolního orgánu nebo, což je asi 
horší, v podobě ztráty zákazníka,“ uvádí 
Jakub Kouřil ze společnosti Balmeto CZ.

Důležitá je bezpečnost i estetika

Lidé se v dnešní době více než kdy jindy 
zajímají o  svoje zdraví a  chtějí, aby po-
traviny i nápoje byly uchovávány co nej-

bezpečněji. A samozřejmě aby byly dobře 
ochráněny také vitamíny, aroma a  chuť, 
které se v nich vyskytují. „Mohu konsta-
tovat, že přesně tohle my nabízíme. Sklo 
je v první řadě inertní, to znamená, že nic 
nepřejde ze skla do  produktu a  nic ne-
pronikne zvenčí sklem dovnitř či opačně. 
Tento materiál je zároveň odolný, a co je 
třeba zdůraznit – transparentní. Zákaz-
ník tedy dobře vidí, co si kupuje. I  to je 
faktor, který hraje v současných trendech 
roli,“ vysvětluje Dana Švejcarová, ředi-
telka marketingu a  prodeje společnosti 
Vetropack Moravia Glass.
 
Dále je tu hledisko estetické. „Naši kon-
struktéři dbají na to, abychom uspokojili 

klienta, potažmo spotřebitele i  po  této 
stránce. Zákazník, jak víme, vybírá i oči-
ma. Proto nepodceňujeme fakt, že pro-
dukt musí dobře vypadat. Postupně se 
mění požadavky, co se barvy skla týče. 
Například zelená sklovina je doplně-
na olivovými odstíny a  tmavou barvou 
cuveé, začíná se používat bílé sklo i tam, 
kde bychom jej dříve naprosto neočeká-
vali. Ve  spolupráci s  ostatními závody 
Vetropacku jsme schopni dodat i  modré 
sklo v  několika odstínech,“ uvádí Dana 
Švejcarová.
 
Originální potisk
 
U rozvozu hotových jídel či fast foodu se 
důraz klade zejména na nápaditost a za-
kázkové potisky. „Málokterá významnější 
pizzerie s rozvozem dnes používá krabice 
se standardním potiskem. Spousta re-
staurací již opouští klasické menuboxy 
z  pěnového polystyrenu, ty jsou levné 
a praktické pro osobní odnos, ale pro roz-
voz jídel jsou již překonány plastovými 
vaničkami, které se pomocí stroje herme-
ticky uzavřou fólií,“ uvádí Jakub Kouřil.
 
Na  tomto principu dnes fungují produ-
centi nutričně vyvážené stravy, tzv. „kra-
bičkové diety“. Tato oblast balení zažila 
v  posledních letech doslova boom. Při-
spělo k tomu i výrazné snížení cen obalů 
a  technologií. „Naše společnost nabízí 
cenově dostupné řešení i těm nejmenším 

firmy prakticky ze všech oborů potravinářství se více zajímají o současné trendy balení, než tomu bylo 
dříve, a snaží se kvalitním a zajímavým obalem nejen uchovat senzorické vjemy a trvanlivost balené 
potraviny, ale také se odlišit od konkurence a podpořit prodej svého produktu. Ne nadarmo se říká, že obal 
prodává…

text: KaMiLa FUCHSOVÁ

Nároky na kvalitu 
obalů se zvyšují

Lidé se v dnešní době více než 
kdy jindy zajímají o svoje zdraví 
a chtějí, aby potraviny i nápoje 
byly uchovávány co nejbezpeč-
něji. a samozřejmě aby byly 
dobře ochráněny také vitamíny, 
aroma a chuť, které se v nich 
vyskytují.
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zákazníkům, kteří již nechtějí řešit vylité omáčky při 
rozvozu jídel, zatímco těm větším a náročnějším pomů-
žeme zviditelnit jejich produkty pomocí zakázkově po-
tištěných papírových návleků na  balené vaničky,“ říká 
Kouřil.
 
Regálový prodej
 
U obalů výrobků určených pro regálový prodej musí vý-
robce kromě atraktivního designu řešit i umístění legis-
lativou požadovaných informací na obal.

Efektivita balení a trvanlivost potraviny se odvíjí od in-
vestice do použitých technologií, která je úměrná zejmé-
na potřebné kapacitě balení. Velké provozy, které chrlí 
tisíce a desetitisíce balení za směnu, používají technolo-
gie v řádu milionů korun.
 
„Zde je kladen vyšší nárok zejména na technologické vy-
bavení, jelikož pro zachování vlastností potraviny se balí 
v ochranné atmosféře či za použití vakua. Tato moderní 
metoda je využívána například i  u  balení masa a  uze-
nin a produkty balené pomocí technologie Skin jsou již 
nějakou dobu i na českém trhu. Také se čím dál častěji 
na  pultech obchodů setkávám se zajímavě zabalenými 
lahůdkářskými výrobky, jejichž obaly spojují netradiční 
tvary s metodou IML potisku a zároveň splňují legisla-
tivní požadavky. I  tak si však myslím, že mají tuzemští 
výrobci co dohánět, v sousedních zemích jsou v balení 
potravin dál než u nás,“ míní Jakub Kouřil.

 
Výrobci musí neustále inovovat

Pochopitelně každý výrobce obalů hledá nová uplatnění, 
díky kterým by získal náskok před konkurencí a zároveň 
aby oslovil potenciální zákazníky. Proto se každý rok 
pořádají tematicky zaměřené veletrhy po  celé Evropě, 
které zajisté navštěvují i produktoví manažeři a majitelé 
tuzemských potravinářských firem. „I my – v touze od-
borně se vzdělávat a seznamovat se s posledními trendy 
balení – tyto veletrhy navštěvujeme a získané informace 

pak uplatňujeme při naší práci s  klienty,“ říká Kouřil. 
Podle něj je pak největším úkolem dostat již zaběhlé 
trendy a široké možnosti balení na náš trh, který je stále 
silně orientován především na nízkou cenu obalu kvůli 
nižší kupní síle v porovnání se západní Evropou. Tím si 
zákazníci bohužel zavírají pomyslné dveře k nápaditosti 
a kreativitě. „Na druhou stranu vnímám, že když to jde 
v sousedním Polsku, nevidím důvod, proč by to nemělo 
jít i u nás.“

Jak oslovit zákazníka

 „Stále více se zaměřujeme na  ochranu proti UV záře-
ní. Existují totiž produkty, které potřebují efektivnější 
ochranu před světlem a tudíž i tmavší barevný tón. Svět-
lo spouští a  urychluje procesy, které poškozují kvalitu 
produktu. Možné negativní důsledky vlivu světla jsou 
barevné změny, ztráta některých látek, vznik nežádoucí-
ho aroma, a to vesměs nezávisle na teplotě okolí. Všech-
ny tyto negativní vlivy se však dají volbou vhodného za-
barvení skla potlačit,“ vysvětluje Dana Švejcarová.
 Třeba právě Vetropack pracuje také na zdokonalování 
vylehčeného skla. „To pochopitelně nejde donekonečna. 
Když však spotřebitel volí skleněný obal, tak je v našem 
zájmu, abychom udělali krok také směrem ke snadnější 
manipulaci s ním.“

K momentálním trendům patří také zákaznické modely. 
Klienti se chtějí nějak odlišovat, proto si nechávají zho-
tovit láhve ve speciálním designu. „Jedná se především 
o reliéfy na povrchu skla. No a je to samozřejmě i o tvaru 
láhve či sklenice, designovým trendem uplynulého roku 

bylo retro, možná to tak ještě nějakou dobu zůstane,“ 
říká Švejcarová.

Nové materiály a ekologičnost

Další trend, na který nesmíme zapomenout, se týká eko-
logie. Spotřebitel se více zajímá o to, kam poputuje obal, 
až se jeho obsah spotřebuje. „V  tom jsme zcela nedos-
tižní. Sklo je totiž přírodní a nekonečně recyklovatelné, 
tudíž velmi šetrné k  životnímu prostředí. Do  skloviny 
jsme schopni přidat až 90 procent střepů, tím se výrazně 
snižuje spotřeba energie při výrobě skla, a to jde pocho-
pitelně ruku v  ruce se snížením emisí oxidu uhličitého 
a  oxidu dusíku. To všechno dnes koncové spotřebitele 
i naše klienty zajímá, jsem vděčná za  tak osvícený pří-
stup, věřím, že tento trend bude jen narůstat,“ uvádí 
Švejcarová.

Další inovací jsou materiály, jako je třeba cukrová třti-
na, sláma, kukuřičný škrob, pšeničná celulóza či bram-
borový škrob. Tyto přírodní materiály se díky moderním 
technologiím pro zbytkový materiál mohou uplatnit 
také v  gastronomii. Z  vláken cukrové třtiny se vyrábí 
například i designové jednorázové nádobí. Tvrdá vlákna 
zaručují pevnost, voděodolnost a chuťovou neutrálnost. 
Nádobí je navíc vhodné i pro ohřev v mikrovlnné trou-
bě. Materiál lze zcela zkompostovat. „Jako společnost, 
která má bio-degradovatelné obaly v nabídce již několik 
let, vnímáme v poslední době větší ekologické smýšlení 
spojené s  poptávkou od  našich zákazníků, kteří stejně 
jako my sledují světové trendy v  této oblasti. Neustále 
tak rozšiřujeme nabídku ekologických a kompostovatel-
ných obalů, opět s možností zakázkového potisku. V této 
problematice však postrádáme nějakou viditelnou parti-
cipaci státních složek, co se týká třídění kompostovatel-
ných obalů, takže osobně mohu předpokládat, že drtivá 
většina takových obalů stejně končí svoji pouť ve směs-
ném odpadu a ve spalovně. Prozatím tedy vnímám bio 
obaly na našem trhu jako vylepšení image společností, 
které je používají, avšak zatím bez efektu, který je žá-
doucí,“ dodává Jakub Kouřil.

Největším úko-
lem je dostat 
již zaběhlé 
trendy a široké 
možnosti balení 
na náš trh, který 
je stále silně 
orientován pře-
devším na níz-
kou cenu obalu 
kvůli nižší kupní 
síle v porovná-
ní se západní 
evropou.

foto: samphoto

Každý výrobce obalů hledá nová uplatnění, 
díky kterým by získal náskok před konkurencí 
a zároveň aby oslovil potenciální zákazníky. 
Proto se každý rok pořádají tematicky zamě-
řené veletrhy po celé evropě, které zajisté 
navštěvují i produktoví manažeři a majitelé 
tuzemských potravinářských firem.
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„Jedná se zejména o zavádění větších a chytřej
ších TV, které budou umět komunikovat s kli
entovým smartphonem, vylepšování WiFi sítě 
a konektivity obecně a lepší zpracování mobil
ních dat,“ informuje marketingový specialista 
Norbert Lapčák. Horkou novinkou je podle 
něj úspora energií pomocí zavádění vybavení 
fungujícího na  principu chytré domácnosti, 
tedy technologie, které pomáhají monitorovat, 
spravovat a reportovat spotřebu energie. 
„Velkým trendem je rovněž poskytování zá
zemí pro aktivní pohyb, tedy hotelová fitness 
centra s  napojením na  mobilní aplikace či 
s  možností využití online trenéra,“ říká Mi
roslav Jirčík, majitel a jednatel společnosti 3D 
FITNESS.

Jaké jsou největší technologické trendy 
poslední doby?

1. Všudypřítomná konektivita
Virtuální svět je dnes od  toho reálného ne
odmyslitelný a  v  mnoha případech se stává 
skutečnějším a  potřebnějším než to, na  co si 
můžeme doopravdy sáhnout. Tento trend za
hrnuje veškeré mobilní aplikace, které umož
ňují spotřebitelům zjednodušit život ve všech 
představitelných ohledech. 
„Jedná se o rezervace čehokoliv přes internet, 
například možnost objednat pokoj či večer
ní trénink s  trenérem nebo skupinovou lekci 
PILATES, pouhým jediným kliknutím a  bez
starostně tak vyřídit záležitost, kvůli níž bylo 

v posledních letech hrají technologie v oblasti pohostinství významnou 
roli kvůli přilákání a udržení hostů. to dnes znamená především 
investovat do široké škály řešení, která vytvářejí okamžitý a osobní 
zájem. 

Trendy technologie pro trh HORECA

Co je nového 
u nás a ve světě?
text: KateŘiNa LUKÁŠOVÁ



dříve nutno podnikat mnoho kroků,“ 
upřesňuje Miroslav Jirčík. 
Podle Ivy Pavlouskové, tiskové mluvčí 
společnosti Datart, je konektivita vel
kým trendem i  v  oblasti elektrospotře
bičů. „Spotřebiče dnes můžete propojit 
a ovládat mobilem či tabletem. Rozšiřuje 
se nejen okruh takovýchto spotřebičů, 
ale i  jejich funkce. Přes mobil můžeme 
ovládat například bezpečnostní senzo
ry a detektory, termostaty, osvětlení, ale 
i TV, kávovary, teplotní sondy a tak dále,“ 
vysvětluje. 
Kromě moderních technologií je u spo
třebičů důležitý i  design, kdy například 
kávovar, TV či osvětlení musí zapadnout 
do celkového interiéru. „Spotřebiče pro
to každému hotelu, baru či restauraci 
vybíráme na míru požadavkům,“ dodává 
Pavlousková a zmiňuje další vychytávku 
pro kuchaře: „Kuchaři jistě ocení během 
pečení masa teplotní sondu, kterou pro
pojí s mobilem či tabletem. Během grilo
vání se tak mohou vzdálit, průběh pečení 
sledují na mobilu či tabletu.“

2. integrace mobilních dat
Hotely mají již dlouho nahromaděné 
údaje o spotřebitelích, ale nevyužívají je 
efektivně. Pokud hosté nenajdou v  na
bídce hotelu/restaurace/kavárny to, co 
chtějí, půjdou jinam. Stále vzrůstající 
poptávka je i  po  možnostech aktivního 
odpočinku. 
„Hotelová fitness centra či venkovní 
workoutové hřiště jsou stále větším lá
kadlem nejen pro mladé manažery.  Vše 
samozřejmě s možností online záznamu 
z  tréninku pomocí chytré aplikace nebo 
jiného online řešení,“ doplňuje Miroslav 
Jirčík. 

A sebevědomí i požadavky klientely ros
tou každým dnem. Chytré technologie 
umožňující zpracování uživatelských 
dat dle personalizovaných požadavků. 
Představují proto pro hotelový segment 
ohromnou výhodu, do níž by měli všich
ni, kdo chtějí v oboru uspět, v blízké bu
doucnosti investovat. 

3. Chytré televize s plochou obrazov-
kou a personalizovaným obsahem
Pro mnoho hotelů je dnes prioritou up
gradovat technologie, které pro hosty 
znamenají vstupenku do  jiného, vzru
šujícího světa, kde se mohou odreago
vat. Jedná se zejména o chytré televizory 
s plochou obrazovkou, které na vyžádání 
poskytují personalizovaný a  aktualizo
vaný obsah dle přání klienta. Což zahr
nuje i snadnou komunikaci s mobilními 
přístroji pro skvělý zážitek ze sledování 
a jako samozřejmost i zpřístupnění obsa
hu v HD kvalitě. 
„Pro hotely doporučujeme TV podle 
velikosti pokoje. Obvykle jim stačí TV 
s  obrazovkou 40“ až 55“, a  s  hotelovým 
módem, kdy si pak hotel sám řídí, co 
hostům zobrazí. Pro bary se hodí velké 
TV s  obrazovkou 65“ až 75“ a  sportov
ním režimem, který zvýrazňuje barvy 
a zvuk vylepšuje tak, aby zněl jako na sta
dionu,“ informuje Iva Pavlousková.
Takový pokrok se týká i  hotelových fit
ness center. „Virtuální realita či možnost 
porovnat svůj výkon s  kolegou na  dru
hém konci světa je stále žádanější při tré
ninku hotelových hostů, kteří tráví mno
ho času na cestách a přitom nechtějí být 
ochuzeni o možnost aktivního životního 

stylu,“ přibližuje Miroslav Jirčík a  dává 
konkrétní příklad: „Například stroje 
značky MATRIX umožňují všem milov
níkům pohybu běh na běhacích pásech či 
využití jiných kardio strojů a  přitom se 
pohybovat po nejatraktivnějších místech 
světa. Veškerý trénink je rovněž okamži
tě zaznamenán pro potřeby uživatele 
nebo osobního trenéra, který může být 
vzdálen tisíce kilometrů.“

4. Sítě budoucnosti
Hoteliéři zvyšují pokrytí WiFi sítě, která 
bude fungovat na sto procent, a hosté se 
tak budou moci okamžitě a  bezproblé
mově připojit kdekoliv a  kdykoliv. To 
je požadavek klientů, kterému se hotely 
snaží dostát. Pro velké procento hotelů 
je tak jednou z  technologických priorit 
rozšíření WiFi pásma, které povede k do
stupné a  snadné konektivitě. Standar
dem pro nové sestavení a  modernizaci 
se rovněž stává aktivní optická síť LAN, 
která nabízí vysokou kapacitu optických 
vláken pro zvýšení kapacity a  rozsahu 
připojení. Jediný kabel s optickými vlák
ny může nahradit oddělené zapojení pro 
WiFi a mobilní data, ovládací prvky bu
dov a  uvolnit tak místo za  současného 
zvýšení výkonu při umožnění paralelní 
redundance.

5. Posílení bezpečnosti
Hackeři se neustále zdokonalují. Interne
tové platby se stávají stále mobilnějšími, 
což s sebou zároveň nese i zvýšené riziko 
napadení šikovným hackerem. Proto je 
jednou z  nejdůležitějších investic právě 
poskytování bezpečnějších plateb a  dat. 
Ochrana soukromí osob obecně předsta
vuje rostoucí problém s přidáním mobil
ních a sociálních kanálů a rostoucí sofis
tikovaností datového pirátství, což vede 
ke zvýšení investic do detekce a prevence 
narušení.

6. Úspora energie
Významné místo zaujímá i  řízení ener
getiky. Pro většinu hotelů patří ty ener
getické mezi tři největší náklady, takže 
úsilí o jejich snížení je z hlediska úspory 
financí velmi atraktivním směrem. Dnes 
již existují inteligentní technologie, které 
pomáhají hotelům sledovat a  vykazovat 
spotřebu energie. 
„Hotelové fitness centrum již delší dobu 
není pouze multifunkční věž a  jeden 
rotoped. Klienti chtějí více a přitom sle
dují ekologický dopad svého počínání. 
Z tohoto důvodu je většina posilovacích, 
a  zejména kardio strojů již zcela nezá
vislá na  elektrickém proudu a  veškerou 
energii potřebnou pro zobrazení na dis
pleji generuje stroj sám pomocí dynama 
či jiného technického řešení,“ informuje 
Miroslav Jirčík.

„Klienti v hotelových fitness cen-
trech sledují ekologický dopad 
svého počínání a jejich požadav-
kům se dnes přizpůsobuje celá 
řada posilovacích i kardio strojů,“ 
říká Miroslav Jirčík ze společnos-
ti 3D FitNeSS.

Hotely mají již 
dlouho nahro-
maděné údaje 
o spotřebitelích, 
ale nevyužívají 
je efektivně. 
Pokud hosté 
nenajdou v na-
bídce hotelu či 
restaurace to, 
co chtějí, půjdou 
jinam.
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Hotelové fitness 
centrum již 
delší dobu není 
pouze multi-
funkční věž 
a jeden rotoped. 
Klienti chtějí 
více a přitom 
sledují ekologic-
ký dopad svého 
počínání.

foto: samphoto

Jaké jsou horké novinky posledních let ve světě?

iot 
technologie internet of things využívá pohostinství již 
v systémech disney magicbands a řídicích systémech 
pro hosty. Jedná se ale jen o špičku ledovce. iot se bude 
rozšiřovat, aby se zlepšila jak efektivita hostování, tak 
efektivita provozu ve všech možných ohledech.
Například se již objevil snímač, který měří riziko uv záření 
na konkrétním místě a navíc doporučí, kdy je dobré se 
před sluncem chránit. představte si tento senzor vložený 
do hotelového lehátka u bazénu. 

Bezdrátové nabíjení
Již velké procento světových hotelů dnes na poko-
jích dává k dispozici bezdrátové nabíječky využívající 
rezonančních elektromagnetických polí pro nabíjení více 
chytrých zařízení.

Virtuální realita
virtuální výlety do exotických míst. to je něco, co si v kli-
du a pohodlí hotelového pokoje i hotelového fitness rád 
dopřeje snad každý. 

Robotika
robot jako maskot hotelu? možná to nebude dlouho 
trvat a bude to tak! podle odborníků mají roboti v hote-
liérství skutečný potenciál. kognitivní technologie pro 
zpracování informací umožňuje přizpůsobit dané služby 
přímo na míru každému hostovi.

interaktivní stěny
další mimořádnou futuristickou technologii představují 
tzv. interaktivní stěny. pomocí různých technologií, jako 
jsou detektory pohybu, projektory a 3d kamery, vytvořily 
některé společnosti „živoucí“ stěny, které umí komuniko-
vat s hosty a reagovat na jejich pohyb. 

„skupinové lekce či individuální trénink s předem defino-
vanou intenzitou je již nejen ve velkých fitness centrech 
realitou, ale menší systémy určené do menších center či 
hotelů nabídnou klientovi unikátní fitness lekci, jako je na-
příklad yogy, pilates, indoor cycling či kruhový trénink,“ 
říká k tomu miroslav Jirčík.

„V oblasti elektrospotřebičů je 
velkým trendem konektivita. 
Kromě ní je ale důležitý i design, 
který musí celkově zapadnout 
do interiéru,“ říká iva Pavlous-
ková, tisková mluvčí společnosti 
Datart.

„Horkou novinkou v oblasti tech-
nologií HOReCa je úspora energií 
pomocí zavádění vybavení 
na principu chytré domácnosti, 
tedy technologie, které pomáhají 
monitorovat, spravovat a repor-
tovat spotřebu energie,“ infor-
muje marketingový specialista 
Norbert Lapčák. 
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N
árodní tým kuchařů a cukrářů AKC ČR celou ces
tou za vítězstvím doprovázel Ambasador českého 
týmu, sám zapálený kuchař samouk Ondřej G. 

Brzobohatý: „Je to pecka! Jsem fascinován tím, co čeští 
kouzelníci kuchyně dokážou připravit a jak sladit chutě. 
Hrozně klukům gratuluji, protože vaření je pro ně vášeň 
a tu cenu si zaslouží.“ 

tříchodové menu
Soutěž měla tři kola. V  prvním kole musel každý tým 
připravit pro 85 osob tříchodové menu. Vymezený čas 
pro přípravu menu byl 5 hodin. „Náš tým vařil jako 
předkrm terinu z halibuta a královského kraba. Hlavní 
chod obsahoval telecí svíčkovou, omáčku z  foie gras. 
Dezert byl postavený na čokoládě a maracuji,“ říká ka
pitán národního týmu Jan Horký. „Komisaři naši práci 

ohodnotili stříbrnou medailí. Ocenili především chuťo
vou vyváženost menu, týmovou práci, skvělou organiza
ci i design pokrmů,“ říká Tomáš Popp.

Zlaté kuchařské umění
V dalším kole národní tým prezentoval vymezené dis
ciplíny z kuchařského a cukrářského umění. Prezentace 
byla inspirována kubismem. „Kuchařská část této dis
ciplíny byla ohodnocena zlatou medailí. Zlatá medaile 
je pro tým obrovský úspěch. Nestává se každý rok, aby
chom z  tak prestižní soutěže přivezli zlatou,“ říká Jan 
Horký. „Cukrářské umění se týmu povedlo, ale singa
purské klimatické podmínky (vysoká vlhkost a teplota) 
sehrály svoji roli. Ze Singapuru si odvážíme za cukrář
skou část soutěže pěkný bronz,“ říká Helena Fléglová, 
jedna ze tří cukrářek týmu.

Battle of the Lion
Tři nejlepší týmy soutěže se utkaly v souboji o bronzovou 
sošku Lva. Soutěžily týmy Tchajwanu, Nového Zélandu 
a České republiky. Vařilo se pro 50 osob a vymezený čas 
na přípravu tříchodového menu byl 4 hodiny. „Vítězné 
menu obsahovalo: lososa a mušle (předkrm), hovězí líč
ka a hovězí roštěnou (hlavní chod), jahody a kokosové 
pyré (dezert). Suroviny dodal organizátor soutěže a do
předu nebyly známy. Tým měl na poradu jednu hodinu 
a v té musel rozhodnout, jaké menu připraví,“ říká Jan 
Horký. Menu připravoval šestičlenný tým a  pomocník 
myjící nádobí, který je také členem týmu. Tým ve slože
ní Jan Horký – kapitán, Patrik Bečvář, Martin Pudil, Petr 
Vlásek, Pavel Minář, Helena Fléglová – cukrářka a Nor
bert Hojda – šéfkuchař v roli „myče“ nádobí vybojoval 
pro Českou republiku historický úspěch. 
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Čeští kuchaři 
jsou nejlepší na světě!

Národní tým kuchařů a cukrářů akc Čr 
se v dubnu v singapuru zúčastnil prestižní 
kuchařské soutěže fha culinary challenge 
2018, kam se sjely špičkové kuchařské týmy 
z celého světa. porazil konkurenční týmy 
a pro Česko získal prvenství.  „Jsme nadšení, 
protože tato soutěž je skutečně ohromně 
prestižní. takové umístění jednoznačně po-
tvrzuje, že česká gastronomie a um českých 
kuchařů a cukrářů je na špičkové úrovni,“ říká 
manažer týmu tomáš popp.

tři nejlepší týmy 
soutěže se utka-
ly v souboji o 
bronzovou soš-
ku Lva. Soutěži-
ly týmy tchaj-
wanu, Nového 
Zélandu a České 
republiky. Vařilo 
se pro 50 osob 
a vymezený 
čas na přípravu 
tříchodového 
menu byl 
4 hodiny.

foto: tomÁš popp
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Na kvalitě a čerstvosti masa 
záleží stejně jako na  jeho 
zpracování 

Češi jsou známými milovníky a horlivými konzumenty masa, což potvrzuje 
i ladislav francouz, jednatel řeznictví francouz: „u nás v České republice je 
průměrná spotřeba masa lehce vyšší než v přímořských státech, kde tvoří 
hlavní složku jídelníčku třeba ryby. my Češi máme maso a výrobky z něj rádi 
a umíme s nimi pracovat.“ 

text: KateŘiNa LUKÁŠOVÁ

p
odle slov profesionálního kuchaře Rad-
ka Šubrta dnes průměrně sníme cca 
76 kg masa za  rok. Z  toho přes 50 % 
vepřového, přes 30 % drůbeže, kolem 

8 % hovězího a 12 % je spotřeba ryb a zvěřiny. 
O  české lásce ke  všemu masovému vypovídá 
i  charakter našich národních pochoutek, kde 
– s výjimkou sladkých pamlsků – nesmí maso 
chybět. Stačí vzpomenout na výčet českých jí-
del známých snad všude ve světě: vepřo knedlo 
zelo, svíčková na  smetaně, segedínský guláš 
nebo klasický guláš… Mohli bychom pokračo-
vat do nekonečna. 

Když vede kvalita a ne kvantita
Dobrou zprávou je, že v  posledních letech 
začínáme i  my upřednostňovat kvalitu před 
kvantitou a v mnoha ohledech se nebojíme si 
za  skutečnou pochoutku připlatit. To se týká 
nejen bio masa, ale také masa od  lokálních 
chovatelů, kteří garantují původ i  kvalitu 
toho, co nabízejí. To potvrzuje i marketingový 
zástupce Řeznictví H+H Martin Dražkovič: 
„V  posledních letech pozorujeme fakt, že zá-
kazníci vyžadují stále vyšší kvalitu masných 
výrobků i masa a nebojí se za ni připlatit. Stále 
se zvyšuje počet zákazníků, kteří si uvědomují, 
že prostě nejde koupit kvalitní masné výrob-
ky nebo maso za nízkou cenu, a za své peníze 
chtějí dostat víc než jen kopu masných výrobků 
vyrobenou z  různých náhražek. Jednoduše si 
lidé více dopřejí. A to nejen sami sobě, ale také 

své blízké a  známé chtějí pohostit kvalitním, 
např. hovězím vyzrálým masem, které je na va-
ření nebo na grilování daleko kvalitnější a jed-
nodušší na přípravu než hovězí maso čerstvé.“

Zájem je především o kvalitní hovězí
„Zvyšuje se poptávka po kvalitnějších druzích 
hovězího masa. Zákazníci se dnes už nebojí 
nakupovat např. roštěnou nebo květovou špič-
ku, které jsou výborné nejen na přípravu stea-
ků na grilu,“ informuje dále Martin Dražkovič. 
Se začátkem grilovací sezony v Řeznictví H+H 
pozorují nárůst poptávky např. po  hovězím 
krku, ze kterého si lidé připravují doma vlastní 
burgery, které naopak přestali kupovat hotové 
jako polotovary. „Nevím, zda tento trend přišel 
ze zahraničí, ale je pravdou, že v  každé zemi 
jsou trendy jiné. V Česku se momentálně rozví-
jí a rozšiřuje trend vysoké kvality masa a mas-
ných výrobků, a  to je dle mého názoru skvělá 
zpráva,“ říká Dražkovič. Stále více zákazníků 
tak dnes raději sáhne po  kvalitním masném 
výrobku nebo mase od  „svého řezníka“ než 
ze supermarketu. „Tento trend vidíme i v naší 
síti podnikových prodejen Řeznictví H+H. 
Pravidelně se nám, i přes vyšší ceny než v su-
per a hypermarketech, zvyšuje zájem o hovězí 
vyzrálé maso. Zákazníci do  našich prodejen 
chodí nakupovat, protože jsou si jistí, že za své 
peníze dostanou vždy nadstandardní jakost 
masa a masných výrobků, na kterou se mohou 
vždy spolehnout,“ dodává Martin Dražkovič.
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„Každý rok 
se poptávka 
po masu
a masných vý-
robcích i jejich 
prodej v Česku
zvyšuje.  
Nyní se 
meziročně 
zvýšila produk-
ce masa  o 3 %. 
Vepřové maso 
je stále na prv-
ním místě, 
následuje
drůbeží maso
a na třetím mís-
tě je maso hově-
zí,“ říká Martin 
Dražkovič.

foto: samphoto

Jak se vyrábějí
kvalitní masné 
výrobky? 

Martin Dražkovič, 
marketingový zástupce 
Řeznictví H+H
„patříme spíše k těm menším 
výrobcům masných výrobků 
a distributorům vepřového 

a hovězího masa a naše filozofie 
se obrací směrem ke kvalitě než 

kvantitě. Nemáme ambice stát se největším 
výrobcem, ale chceme i nadále patřit k těm, pro které 
je prvotřídní jakost masných výrobků a masa vždy 
na prvním místě. vsázíme na vysoký obsah masa 
v masných výrobcích, a to nejen toho vepřového, 
ale čím dál více výrobků obsahuje také maso hovězí. 
a i když máme opravdu rozsáhlé portfolio – našim 
zákazníkům nabízíme téměř 130 druhů masných 
výrobků – tak všechny naše produkty mají jedno 
společné. žádný z nich neobsahuje masové náhraž-
ky, strojově oddělené maso, mouku nebo podobné 
náhražky, jako se to stává u některých producentů 
masných výrobků. vždyť kde je napsáno, že např. 
Junior musí na pultech stát 60,-/kg? Nikde! proto 
v Junioru z řeznictví h+h naleznete pouze poctivé 
vepřové maso.“

„co se týče masa, tak pro naše zákazníky denně 
připravujeme maso vepřové a hovězí, a to pouze 
z býků nebo mladých býků. maso z jalovic nebo 
krav u nás nezpracováváme. vepřové maso našim 
odběratelům jak v maloobchodní, tak i velkoob-
chodní síti dodáváme čerstvé, a to jak s kostí, tak 
i bez kosti. co se týče hovězího masa, tak jsme před 
třemi lety vsadili, v té době na velice riskantní kartu, 
a začali jsme naše hovězí maso distribuovat vyzrálé. 
rozhodnutí distribuovat vyzrálé hovězí maso si vyžá-
dalo nemalé investice do celého provozu v hladkých 
životicích. bylo nutné zvýšit kapacity jak příjmu, tak 
také skladovacích prostor. hovězí maso z produk-
ce řeznictví h+h distribuujeme nejdříve po 10 až 
15 dnech řízeného zrání, kdy ve zracích lednicích 
hovězí maso zraje mokrou cestou při konstantní 
teplotě 0,5 – 2 st. celsia. délka zrání hovězího závisí 
na konkrétním druhu masa. celková doba spotřeby 
je zatím nastavena na 21 dní, ale jakmile se po dal-
ších stavebních úpravách zvětší skladovací prostory, 
budeme distribuovat hovězí vyzrálé maso s celkovou 
garancí 28 dní.“
 „prvotřídní jakost masných výrobků a masa je pro 
nás prioritní. v nabídce uzenin naleznete stále více 
výrobků, které vyrábíme ručně, žádný z našich 
výrobků neobsahuje náhražky, a to včetně strojově 
odděleného masa, ale pouze kvalitní vepřové a ho-
vězí maso. Jako jedni z mála v Čr máme v nabídce 
vlastní vyzrálé hovězí maso.“

Ladislav Francouz, jednatel 
Řeznictví Francouz
„Jelikož máme vlastní porážku 
i chov a výrobnu, máte u nás 
stoprocentní jistotu původu naše-

ho masa. Garantujeme čerstvost, 
kterou konkurence často nemá. každé 

ráno v pracovní dny ve 3:00 bouráme den pře-
dem u nás poražené a vychlazené kusy, takže máte 
každý den nejčerstvější maso a necestuje za vámi 
přes půl evropy.“
„Nejvyšší důraz klademe na čerstvost, domácí původ, 
používání kvalitních surovin a poctivou výrobu 
opravdu z masa a nepoužívání náhražek.“

„od konkurence se lišíme především tím, že máme 
celý proces od výkrmu k porážce, bouraní, výroby 
a dodání až k zákazníkovi sami pod kontrolou a vše 
vzniká u nás. dále je pro nás důležitá tradice.“

Ruční výroba uzenářských specialit 
Dne 1. července 2011 převzal společnost nejmladší člen 
řeznického rodu Pilčíků z  Bratřejova, pan Ing.  Karel 
Pilčík, který patří již k  6. generaci tohoto řeznického 
rodu (první z generace řezníků Pilčí-
ků byl vyučen už kolem roku 1853). 
Od tohoto data nese společnost ná-
zev Řeznictví H+H, s.r.o., tak jak ji 
známe dnes. Nejen že nový majitel 
pokračuje v tradici svých předchůd-
ců a  předků, ale vydal se v  dnešní 
moderní době plné strojové výroby 
na velice těžkou cestu v podobě udr-
žování ruční výroby uzenářských 
specialit, a hlavně v udržování a zvy-
šování kvality výrobků. O  tom se 
dnes mohou přesvědčit nejen všich-
ni zákazníci 32 maloobchodních prodejen, které se dnes 
nacházejí v  Moravskoslezském, Zlínském (Rožnov 

pod Radhoštěm, Vsetín a  Zlín) a  Jihomoravském kra-
ji (Břeclav). Mezi naše zákazníky patří velké množství 
majitelů vlastních obchodů, restaurací, hotelů, speciali-
zovaných prodejen masa a uzenin nebo nesčetné množ-

ství i  těch nejmenších strávníků z  jí-
delen základních a mateřských škol.

Nabízíme kvalititní 
masné výrobky
Řeznictví H+H, s.r.o. nemá ambice 
stát se největším výrobcem masných 
výrobků v České republice, ale určitě 
bude i  nadále patřit k  těm nejkva-
litnějším dodavatelům čerstvého 
vepřového masa, vyzrálého hovězí-
ho masa a  výrobcům uzenin, kteří 
nepoužívají ve  výrobě potravinové 

náhražky, jako někteří výrobci v oboru masných výrob-
ků.                                                                                                 PR

Jak maso skladovat?

aleš Lenner, Řeznické potřeby HeROLD
„Při vysokých teplotách se potraviny kazí rychleji, pro-
to je potřeba čerstvé a  mražené potraviny nepřetržitě 
skladovat při předepsaných teplotách a  chránit maso 
před slunečním světlem. Tím pomůžeme zachovat jejich 
kvalitu, zabránit množení bakterií a předejít zdravotním 
potížím.“
„V celém výrobním a distribučním procesu by měly přís-
ně platit požadavky na  dodržení chladírenských teplot 
kvůli omezení růstu mikroorganismů a omezení dalších 
změn. Z technologického hlediska jsou nejlepší chladicí 
skříně s ventilovým chlazením a zesílenou izolací, které 
zaručí minimální výkyvy teplot a zároveň na displeji zob-
razují rychlou a přesnou aktuální a nastavenou teplotu 
dle HACCP.“

Martin Dražkovič, Řeznictví H+H
„Základem skladování a uchovávání masa je stálá teplo-
ta v lednici. Nejlepší teplota pro skladování masa je do 2 
°C, a to jak toho vepřového, tak i hovězího. A i když kaž-
dý nemá doma lednici se speciálním boxem, ve které se 
dá tato teplota udržet, tak doporučuji dát maso alespoň 
do nejvyššího patra lednice co nejblíž k zadní stěně. Tam 
se teplota při otevření mění nejpomaleji.“

 Ladislav Francouz, jednatel Řeznictví Francouz
„Nejlepší je maso skladovat v  nízké teplotě lehce nad 
nulou a  vyvarovat se teplotních výkyvů. Technologií je 
dnes spoustu i  na  vyzrání masa, takzvané staření atd. 
Důležité je maso a uzeninu doma vybalit, na což lidé za-
pomínají.“

Václav Klečka, šéfkuchař Park Holiday
„Maso podléhá rychlé zkáze, proto je nutné nakupovat 
jen takové množství, které plánujeme zpracovat. Syrové 
maso skladujeme odděleně od ostatních surovin, při niž-
ší stálé teplotě a zakryté proti osychání povrchu.“

Martin Černohorský, 
šéfkuchař školy vaření CeRexiM s.r.o.
„Důležité je koupit maso vždy čerstvé (netýká se hově-
zího a  zvěřiny) a  chladit si jej při stálé teplotě do  3 °C 
bez teplotních výkyvů. Nikdy nekupuji maso mražené, 
protože nevím, co se s ním po dobu mražení dělo. Po-
kud maso mrazím, tak šokem, tj. velmi rychle, protože 
maso obsahuje až 70 % vody a ta při mražení vytváří kry-
stalky, které mají ostré hrany a poškodí strukturu masa. 
Při šokovém zmrazení k tomuto nedochází. Důležitá je 
i trvanlivost masa v mrazáku.“

všichni „masoví“ odborníci se shodnou na jedné věci. Jakkoliv je maso kvalitní, nesprávné a ne-
šetrné skladování může vše dobré doslova udusit. Jak si počínat, aby se něco takového nestalo 
a aby klient skutečně dostal to, za co si zaplatil?

Prezentace  Řeznictví H+H
historie řeznictví h+h se začala psát v roce 1990, kdy pan vladimír hájek otevřel malou 
řeznickou prodejnu v dobré u frýdku - místku, kterou spojil s vlastní výrobnou. Neustále se 
zvyšující počet spokojených a věrných zákazníků přiměl pana hájka k myšlence rozšířit svůj 
podnik. a tak o rok později vybudoval novou výrobnu pod štandlem ve frýdku-místku s 30 
zaměstnanci. do roku 2001 došlo k rozšíření nejen portfolia vlastní produkce, ale také vlastní 
prodejní sítě o 10 prodejen a kapacita výrobny pod štandlem začala být pro uspokojení stále 
se zvyšující poptávky nedostatečná. v roce 2003 došlo k rekonstrukci objektu bývalých jatek 
a téměř veškerá produkce se přemístila do hladkých životic u Nového Jičína.
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2. dílDesignové hotely ve světě

Hotel Vernet v Paříži

Spojení nadčasového 
luxusu a pařížské elegance

h
onosná pařížská budova s  fasádou z  vápence 
a  půvabnými balkony s  umělecky kovaným 
zábradlím je dílem francouzského architekta 
Alberta Josepha Séloniera v legendárním post

-hausmannském stylu z r. 1913. Budova byla v r. 2014 
kompletně zrekonstruována a  zrenovována novými 
vlastníky, francouzskou rodinnou skupinou B Signatu-
re Hotels & Resorts, kteří tím přispěli k oživení tradice 
pařížských grandhotelů v elegantním 8. arrondissemen-
tu. Moderní interiér, který navrhl interiérový designér 
François Champsaur, ctí tradici a vzdává hold pařížské 
eleganci a francouzskému savoir-faire.  

Luxusní materiály hrají prim
Hotel o sedmi podlažích sestává z padesáti pokojů a po-
kojů typu suit, restaurace s  úchvatnou prosklenou ko-
pulí s originálními vitrážemi, dvěma soukromými salon-
ky a  barem. Kombinuje moderní prvky, minimalismus 
a řemeslné umění s klasickou elegancí. Prostory hotelu 
podtrhuje promyšlená hra se světlem a  jeho odlesky, 
ušlechtilé materiály, jako je mramor a leštěné dřevo, tep-
lá barevnost, moderní minimalistický nábytek, exklu-
zivní dekorační textilie, umělecká díla a stylové objekty 
navozující pocit pohody a intimity. 

V  pokojích a  suitech dominuje dubové dřevo: objevuje 
se na parketách i stěnách s reliéfním obkladem sesklá-
daným do stylu paravánu, který zároveň slouží jako čelo 
postele. Závěsy z  bílé bio bavlny s  decentním černým 
vetkaným proužkem firmy Pierre Frey a vlněné přikrýv-
ky firmy Arpin umocňují atmosféru klidu. K příjemné-
mu prostředí přispívají lampy se skulpturálními mosaz-

nými stínidly, zrcadla, sofa a široká křesla s čistě bílými 
potahy. Koupelny působí velmi noblesně s  umyvadly 
z  karerského mramoru, skleněnými mozaikami a  mo-
saznými armaturami firmy Stella. 

Hotelová restaurace pod monumentální skleněnou ko-
pulí navrženou slavným Gustavem Eiffelem se doslova 
koupe ve  světle. Kontrastem k  vitrážím kopule ve  sty-
lu art deco je obrovský koberec s  moderním vzorem, 

na  kterém jsou umístěné polokruhové zelené a  modré 
lavice, stolky a  křesílka. Skrz velké okno lze nahlížet 
do kuchyně a sledovat přípravu pokrmů. Umělecká díla 
a zrcadla na stěnách jídelny navozují dojem, jako by se 
tu zastavil čas. 

Bar nabízí intimní a  jiskřivě odlehčenou atmosféru. 
Opět jsou zde využity ušlechtilé materiály, jako je bílý 
karerský mramor, který svými zaoblenými hranami na-
vozuje pocit, že se vznáší. 

Nezapomíná se ani na gastronomické zážitky
Kuchyni vládne šéfkuchař Richard Robe, který klade dů-
raz na  to nejlepší z  tradiční francouzské i mezinárodní 
kuchyně a  na  původ a  kvalitu ingrediencí. Vytváří ino-
vativní kombinace vybraných chutí a vůní, oživuje zapo-
menuté recepty, jimiž evokuje vzpomínky z dětství.  

Pod taktovkou uznávaného designera
Na stropě je v souladu s tradicí malovaných stropů vy-
tvořena freska, která ladí s  kobercem. Oboje navrhl 
světově uznávaný designér Jean-Michel Alberola. Duch 
místa dodává prostoru pozoruhodnou eleganci a  mo-
dernitu díky kombinaci tvarů, tradičních prvků a  sou-
časného umění. Krásnou atmosféru hotelu navozuje 
i noční osvětlení, které se zaměřuje na dekorativní prvky 
a bohatost struktur.  

Společnost Design Hotels™ byla založena v  roce 1993 
jako první svého druhu původně jen s  deseti ikonický-
mi hotely jako členy. Dnes prezentuje a spojuje na tři sta 
vybraných designových a butikových hotelů, z nichž ka-
ždý zaujme jedinečným kreativním výrazem, špičkovým 
designem a ryzí pohostinností, založenou na místní kul-
tuře. Jako globální značka životního stylu a poradenství 
v  oblasti komplexního marketingu nabízí Design Ho-
tels™ svým členům personalizované B2B služby, včetně 
globálních kampaní, prezentace prodeje, strategického 
marketingu, public relations a brandingu. Kromě toho 
vytváří platformu pro sdílení zážitků a spojuje komuni-
tu followerů, kteří hledají inspirace a originální zážitky 
a mohou je v těchto unikátních hotelech po celém světě 
najít. 

Najít si v paříži hotel není snadné, nabídka 
je tak rozsáhlá, že je těžké si vybrat. avšak 
milovníci designu a interiérové architektury 
dozajista ocení hotel vernet. Je ideálně 
situovaný v malé uličce mezi proslulým 
bulvárem champs elysées a avenue 
marceau, pár kroků od vítězného oblouku.

text: JaNa SOBOtOVÁ

Hotel  Vernet 
o sedmi pod-
lažích sestává 
z padesáti 
pokojů a pokojů 
typu suit a dále 
z restaurace 
s úchvatnou 
prosklenou ko-
pulí s originál-
ními vitrážemi, 
dvěma soukro-
mými salonky 
a barem.

foto: verNet hotel

Prostory hotelu 
podtrhuje pro-
myšlená hra se 
světlem a jeho 
odlesky, ušlech-
tilé materiály, 
jako je mramor 
a leštěné dřevo, 
teplá barev-
nost, moderní 
minimalistický 
nábytek, exklu-
zivní dekorační 
textilie, umělec-
ká díla a stylové 
objekty navozu-
jící pocit poho-
dy a intimity. 
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Nízkokalorická 
zmrzlina OPPO 

m
ůže být zmrzlina nízkokalorická? 
Zmrzlina OPPO to slibuje a plní 
tím sny mnohých. Název OPPO 

je odvozen z  anglického slova „opposi-
tes“ a  spojuje tradiční protiklady zdraví 
versus potěšení. 

Britským bratrům Harrymu a Charliemu 
Thuillierovým se podařilo vyvinout zmr-
zlinu s  redukovaným množstvím cukru 
a kalorií, která přesvědčí plnou krémovi-

tostí a svůdnou sladkostí. Kvalitní přísa-
dy jako je přírodní kokosový olej a čerstvé 
bio mléko od krav chovaných na pastvi-
nách zajišťují vynikající kvalitu a jemnou 
chuť. Stévie nahrazuje cukr a šetří kalo-
rie. Jeden kopeček zmrzliny obsahuje jen 
asi 40 kcal – o polovinu méně než srov-
natelné druhy mléčných zmrzlin. Ve Vel-
ké Británii patří OPPO k nejoblíbenějším 
značkám zmrzlin. Opěvují ji nejen food 
blogeři, ale i lifestyloví a fitness blogeři. 
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McDonald’s - nový koncept 
restaurací v USA

s
polečnost McDonald‘s otevře-
la ve  svém novém sídle ve  čtvrti 
West loop v  Chicagu jedinečnou 

restauraci nazvanou Experience of the 
Future (EOTF). Kromě nového designu 
interiéru nabízí jako zvláštnost vybraná 
menu z celého světa, která se na jídelních 
lístcích v  USA dosud nikdy neobjevila. 
Podle sdělení společnosti mají restaura-
ce EOTF vytvořit představu, jak budou 
restaurace řetězce vypadat v  budoucnu. 
V Chicagu byla tomuto novému koncep-
tu vyhrazena plocha o  560 m2. Moderní 
interiér s globálně inspirovaným vybave-
ním ozvláštňuje nástěnná mapa se zlatý-
mi logy, které svítí u konkrétní země, jejíž 
jídlo je momentálně v nabídce na jídelním 
lístku. V teplých měsících je možné užít si 
posezení ve venkovní zahrádce. Zákazní-
ci ocení obsluhu u  stolů, mobilní objed-
návky a platby, službu McDelivery a Ube-
rEats. Při otevření se vedle zavedených 
pokrmů fastfoodového řetězce nabízela 

oblíbená jídla z  celého světa, např. aus-
tralské hranolky s  náplní slaniny a  sýra, 
hongkongský sendvič McSpicy Chicken, 
francouzské saláty Mozza a  Manhattan, 
kanadský burgr Mighty Angus a  stylový 
brazilský zmrzlinový pohár. 

„Chtěli jsme v  novém sídle poskytnout 
našim zákazníkům zajímavý experiment, 
jak si vychutnat globální menu přímo 
v  Chicagu,“ sdělil Steve Easterbrook, 
prezident a generální ředitel společnosti 
McDonald‘s. „Jsme potěšeni, že můžeme 
prezentovat chutě McDonald‘s z  celého 
světa, což z naší restaurace vytváří místo 
jedinečného zážitku, který si obyvatelé 
Chicaga mohou užívat s  přáteli a  rodi-
nou.“ V nabídce restaurace se budou pra-
videlně měnit nové položky globálního 
menu. Podle plánů společnosti by měla 
být většina amerických lokalit vybavena 
tímto modelem restaurací EOTF do roku 
2020.

Restaurace 
experience 
of the Future 
(eOtF). Kromě 
nového designu 
interiéru nabízí 
jako zvláštnost 
vybraná menu 
z celého světa, 
která se na jí-
delních lístcích 
v USa dosud 
nikdy neobje-
vila. 

Vapiano odmítlo vejce
 z klecových chovů

s
polečnost Vapiano oznámila, že 
v  letošním roce přestává ve  všech 
svých restauracích po  celém světě 

používat vejce z klecového chovu a bude 
požadovat minimálně vejce z chovu v ha-
lách na podestýlce. Ve spolupráci s nada-
cí Alberta Schweitzera chce prosazovat 
zavedení této normy obecně. Doporučení 
nadace, aby se upustilo od  chovu nos-
nic v klecích, se u firmy Vapiano setkalo 
s velkým ohlasem. Společnost promptně 
zareagovala a  hned ohlásila svůj cíl, že 
od  r. 2018 bere jako minimální normu 
chov nosnic v halách na podestýlce, a to 
ve  všech 33 zemích, ve  kterých je tento 
restaurační řetězec zastoupen. Minimál-
ní norma by se neměla vztahovat pouze 
na  vejce, ale také na  všechny výrobky 
z  vajec. „Vítáme skutečnost, že společ-
nost Vapiano podporuje naši věc s tako-
vým odhodláním a  tak rychle vyloučila 
ze svých restaurací vejce z chovu nosnic 
nuceně držených v klecích,“ sdělila Silja 
Kallsen-MacKenzieová, šéfka kampaně 
nadace Alberta Schweitzera. „Jiné spo-
lečnosti si pro přechod od vajec z chovu 

v  klecích zadali mnohem delší termín, 
většinou do  roku 2025.”   V  Německu 
už firma Vapiano nepoužívá vejce z  kle-
cových chovů od  r. 2011. Tím se stala 
první společností, která nakupuje vejce 
a  vaječné produkty výlučně z  alternativ-
ních chovů. Také v Rakousku, Nizozemí 
a  Švédsku už Vapiano nepoužívá vejce 
z  klecových chovů. Svou roli průkopní-
ka chce nyní společnost rozšířit na všech 
svých 200 restaurací, které provozuje 
v Evropě, USA, Jižní Americe, Austrálii, 
některých arabských zemích a  jihový-
chodní Asii.    
 
„Jsme rádi, že jsme rozšířili svou průkop-
nickou roli v gastronomickém průmyslu 
na mezinárodní úroveň. Ve všech 33 ze-
mích, ve  kterých máme své zastoupení, 
prosazujeme používání vajec z  chovů 
v  halách za  minimální normu, a  to co 
nejrychleji. Dobré životní podmínky pro 
nosnice jsou pro nás velmi důležité,“ říká 
Jochen Halfmann, předseda představen-
stva Vapiano SE, o  spolupráci s  Nadací 
Alberta Schweitzera. 

V Německu už 
firma Vapiano 
nepoužívá vejce 
z klecových 
chovů od r. 2011. 
tím se stala prv-
ní společností, 
která nakupuje 
vejce a vaječné 
produkty výluč-
ně z alternativ-
ních chovů.

Společnost
Costa je odhod-
laná zvýšit
využití recyklo-
vaných
pohárků
a pracuje 
s řadou návr-
hářů a výrobců 
na tom, jak
minimalizovat
a eliminovat
plasty v odnos-
ných kelímcích.
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Costa Coffee se zavázala 
recyklovat odnosné 
pohárky na kávu

c
osta Coffee oznámila závazek re-
cyklovat 500 mil. pohárků od kávy 
takeaway do  r. 2020, což je ekvi-

valent celoročního prodeje pohárků 
a  pětina z  celkem 2,5 miliard kávových 
kelímků, které se ve  Velké Británii kaž-
doročně spotřebují. Oblíbený kavárenský 
řetězec chce jako první ve Velké Británii 
zaručit recyklaci pohárků tak, že zaplatí 
sběrnám odpadu, aby kávové kelímky 
shromažďovaly a posílaly je do recyklač-
ních závodů, čímž se zabrání jejich vr-
šení na  skládkách. Pohárky na  kávu lze 
recyklovat, ale je třeba je správně sbírat 
a posílat do správných recyklačních zaří-
zení V současné době existují tři britské 
papírny, které jsou schopné tyto pohárky 
recyklovat. Dohromady mají kapacitu 
recyklovat více než 4,5 miliardy kelím-
ků ročně. Za  každou tunu pohárků za-
platí Costa sběrnám příplatek ve výši 70 
GBP, což už je pro ně dostatečně finanč-
ně atraktivní, aby pohárky nekončily 
na skládce.   

Dominik Paul, výkonný ředitel společ-
nosti Costa, to komentoval: „Naše spo-
lečnost chtěla místo pouhého mluvení 
přispět penězi, aby se našlo okamžité 
řešení pro recyklování zvýšeného objemu 
kávových pohárků ve Velké Británii. Na-
víc to vyvrací mýtus, že kávové kelímky 
nelze recyklovat! Po dnešním prohlášení 

chceme ještě letos recyklovat 100 mil. 
pohárků, a pokud se k tomu přidají i další 
národní kavárenské řetězce, není důvod, 
proč by všechny odnosné pohárky ne-
mohly být recyklovány před r. 2020. Cí-
lem je, aby zákazníci odhazovali pohárky 
do  správného sběrného kontejneru pro 
recyklaci. Vyzýváme i  ostatní prodejce 
a  distributory odnosných kelímků, aby 
se k  nám přidali a  pomohli vytvořit dy-
namický trh pro recyklaci odnosných po-
hárků.“ Thérèse Coffeyová, britská mi-
nistryně životního prostředí, tento krok 
velmi ocenila: „Blahopřejeme společnos-
ti Costa, že podnikla významný krok, aby 
milovníky kávy navedla správným smě-
rem a  zvýšila objem recyklace. Všichni 
máme zodpovědnost za naše životní pro-
středí. Chceme prostřednictvím našeho 
25letého plánu pomáhat společnostem, 
aby se obešly bez plastů a povzbuzovat je 
k  tomu, abychom skončili s  pohromou, 
kterou je hromadění plastových odpadů 
v  našem životním prostředí.“ Společ-
nost Costa je odhodlaná zvýšit využití 
recyklovaných pohárků a pracuje na tom 
s řadou návrhářů a výrobců, jak minima-
lizovat a  eliminovat plasty v  odnosných  
kelímkách. Nabízí slevu 25 pencí všem 
zákazníkům, kteří používají recyklova-
telné pohárky a nedávno oznámila, že ze 
svých kaváren odstraní všechny plastové 
slámky. 


