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V
ažení a  milí čtenáři, když jsem před několika 
lety psal tento úvodník, nadával jsem na poměry 
v Česku, co se tedy kávové kultury týče. Objednat 

si i  v  lepší restauraci espresso znamenalo sáhodlouhé 
vysvětlování, jakou kávu vlastně chci – to opravdické 
a jediné espresso. Dneska už není problém ani v malých 
provozovnách, kde byste dříve dostali maximálně tur-
ka, dostat těch 35 ml kávy s cremou, co do sebe prostě 
„kopnete“ a jdete dál. Kávová kultura v Česku šla neu-
veřitelně nahoru a je to tak dobře. Chuť a kvalitu kávy 
ovlivňují čtyři faktory: kávovar, mlýnek, kvalitní kávové 
zrno a práce baristy. Ani nejlepší barista nedokáže při-
pravit kvalitní nápoj bez kvalitního kávového zrna. 

Káva nás provází po celý den. Pro někoho je ranní 
nezbytností, pro někoho společenskou událostí. Určitě 
se ale stala součástí našich životů.

Dle legendy kávu objevil v  9. století etiopský pas-
tevec, když uviděl svoji kozu tančit poté, co okousala 

plody kávového keře. Je pravdou, že rostlina kávovní-
ku pochází z Etiopie, ale nejstarší důkazy o pití kávy 
se objevily v  Jemenu v  15. století, kam byla semena 
dovezena z  Afriky. O  první cílené pěstování kávy se 
zasloužili holandští kolonisté, kteří převezli kávovník 
na Jávu, kde ji začali pěstovat. V Evropě se káva rozší-
řila v druhé polovině 17. století. Na začátku 20. století 
Luigi Bezzera vynalezl přístroj na přípravu espressa. 
A  odstartoval mánii, která kávu proslavila po celém 
světě. 

Stále je ovšem v kávové kultuře v Česku co zlepšovat. 
Na rozdíl od zahraničí panuje v ¬Česku minimální po-
ptávka po kávě s certifikací Fair Trade, která garantuje, 
že pěstitelé dostali řádně zaplaceno. Povědomí o Fair 
Trade sice roste spolu s dosaženým vzděláním a¬ mezi 
vysokoškoláky ji zná až 75 procent konzumentů, ani ti 
o ni ale valný zájem nejeví. Ukazuje se, že téměř polo-
vina Čechů o „férové“ kávě nikdy neslyšela.
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Cover story
Před lety si Vít Janouš pronajal skleník v Horních Počernicích, kde pěstuje bylinky a jedlé květy pro ty nejlepší pražské 
podniky. Do zahradničení se vrhl s tím, že bude nejlepší, a dnes dodává rostlinky i do tří michelinských restaurací. Dneska 
pěstuje vedle bylin i jedlé květy. „Když jsem se do podnikání vrhal, netušil jsem, že se budu zaměřovat zrovna na jedlou 
bižuterii, to vykrystalizovalo až v průběhu. Ze začátku to byla hlavně klasické bylinky, trvalo několik let, než jsem se 
dopracoval k tomu, na co se zaměřuji teď – k ozdobičkám jídel,“ říká v rozhovoru pro Svět H&G Janouš. Čtěte v našem 
tématu, co všechno si můžete v restauraci vypěstovat sami.

PETR HOLEČEK 
šéfredaktor

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU
Sledujte novinky, soutěže a akce!  @SvetGastroHotel
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Novým druhým viceprezidentem České barmanské asociace se v sobotu 28. 4. 2018 stal Kamil Hégr. Rozhodlo o tom 
hlasování valné hromady CBA, které se uskutečnilo v brněnském domě Abzac – novém sídle asociace. Dlouholetý člen 
CBA Kamil Hégr byl jediným kandidátem na funkci, proto jeho zvolení nebylo překvapením. Do kompetence druhého 
viceprezidenta spadá především určování strategie vzdělávacích aktivit asociace a jejich rozvíjení. „S otevřením centra 
vstupuje CBA do nové etapy a já chci tyto krásné prostory naplnit vzděláváním. Mým cílem je sestavit nabídku kurzů, které 
zde můžeme pořádat, dovést sem partnery a seznámit je s možnostmi využití centra a v neposlední
řadě také propojit CBA se vzdělávacími projekty Evropské unie,“ uvedl Kamil Hégr.

Do Ostravy se po roce vrátil Garden Food Festival. Přehlídka špičkového jídla a pití pod širým nebem se opět zabydlela 
v Dolních Vítkovicích, tentokrát 5. a 6. května. Asi největším lákadlem byl ostrý souboj kuchařských hvězd v duchu 
fotbalových utkání Baníku Ostrava a Sparty Praha v podání Radka Kašpárka a Jana Punčocháře. Hlavní hvězdou festivalu 
byl šéfkuchař Radek Kašpárek, jehož pražskou restauraci Field ocenili komisaři již třikrát michelinskou hvězdou. „A protože 
je to ostravský patriot, připravili jsme pro návštěvníky nervy drásající souboj. Dres fotbalistů Baníku Ostrava oblékne Radek 
Kašpárek, dres pražské Sparty šéfkuchař Jan Punčochář. Budou se snažit před zraky návštěvníků dokázat, kdo z nich je 
lepší. Věřte, že k tomu budou potřebovat podporu fanoušků,“ řekl za pořadatele festivalu Pavel Vysloužil.

Tullamore D.E.W., originální irská triple blend 
whiskey, představuje novinku – Tullamore 
D.E.W. XO Caribbean Rum Cask Finish. 
Její chuť je dána nejen tradiční trojitou 
destilací, pro irskou whiskey zcela unikátním 
smícháním všech tří druhů irské whiskey 
a zráním ve třech typech dubových sudů, ale 
také zcela jedinečným dozráváním v sudu 
po karibském rumu demerara. Výsledkem 
je whiskey s jemnou a zároveň sytou chutí 
tropického ovoce a jemného koření.

Nejkosmopolitnější město světa Dubaj a ráj turistů mířících hlavně za 
nákupy a luxusem se od 17. do 24. dubna stal dějištěm vůbec prvního 
Čokoládového týdne pořádaného luxusním hotelem Atlantis The 
Palm, v rámci kterého byl zahájen pokus o světový rekord ve zhotovení 
největší čokoládové skulptury na světě! Mezi podniky, které se 
k akci připojily, je také proslulý Bread Streat Kitchen & Bar slavného 
kuchařského mága Gordona Ramsayho. Na moderním britském family 
friendly menu naleznete flambovaný čokoládový krém a zmrzlinou 
z červeného pomeranče, výběr čokoládových truffle, čokoládový 
chlebíček s máslovým pudinkem, neodolatelný čokoládový pohár podle 
šéfkuchaře a speciální koktail Molly Bloom. 

S
klizeno sjednocuje a vy-
lepšuje napříč sítí nabídku 
ovoce a zeleniny. Nově 

v prodejnách najdete v sezóně 
lokální plodiny s prokázaným pů-
vodem a celoročně pak nabídku 
produktů v BIO kvalitě nebo v tzv. 
přechodném režimu. To je možné 
díky spojení s Freshbedynky.cz, 
které jsou nově součástí skupiny 
Sklizeno. Ovoce a zelenina je tak 
další oblastí, která bude stopro-
centně vyhovovat kodexu kvality 
Sklizeno. V našem kodexu kvality 
jsme se zavázali, že naší prioritou 
u ovoce a zeleniny je kvalita BIO, 
šetrnost pěstování k životnímu 
prostředí a nulová tolerance ke 
GMO plodinám. Lokálnost bude 
podstatná v sezóně, nebude ale 
absolutní. Je pro nás ale důležité, 
že víme, odkud zelenina a ovoce 
pochází, jak byla vypěstovaná. 
Úplně se proto vyhýbáme nákupu 
od dodavatelů, kde není původ 
100% transparentní, protože 
produkci vykupují z různých 
míst. Spolupracujeme proto jen 
s producenty a zemědělskými 
družstvy, kde známe původ a způ-
sob pěstování. V sezóně Sklizeno 
nabízí sezónní ovoce a zeleninu 
od dodavatelů, kteří ctí principy 
ekologického zemědělství, ať už 
mají nebo nemají certifikaci BIO. 
V zimě a na jaře, kdy je česká 
produkce jen velmi omezená, 
budou prodejny nabízet i pro-
dukty ze zahraničí, z nichž velká 
většina bude v kvalitě BIO. Naším 
cílem je postupem času přejít 
na kompletně BIO sortiment 
v této oblasti, protože to obzvlášť 
u ovoce a zeleniny vidíme jako 
klíčové. Budeme proto využívat 
toho, že zvýšení odběrů pro celou 
síť povede k poklesu cen u sor-
timentu BIO ovoce a zeleniny, 
které jsou dosud považované za 
luxusní segment. My bychom 
z něj chtěli udělat maximálně 
mírný nadstandard k nabídce 
farmářského ovoce a zeleniny 
a postupně standard.

Jsme ještě 
více BIO

DAVID 
KUKLA 
zakladatel 
sítě 
Sklizeno
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Co se dělo 
na parties 

i v kuchyních
Máme oči všude! Gastronomie, to nejsou 

jenom krásně nastrojené porce vynikajícího 
jídla. Ale také lidé, které to jídlo vytvářejí. 

Jejich šéfové, kteří nakupují suroviny 
a majitelé podniků, co se v neposlední řadě 

starají o propagaci. Celý svět segmentu 
HORECA žije jednou velkou párty 

a reklamou. My jsme se snažili zachytit to 
nejpodstatnější, co se za poslední dobu 

událo. Jsme s vámi, posílejte nám vaše fotky!

Šek s rekordní částkou 1 683 145 korun, kterou vynesla předvánoční aukce deseti unikátních lahví 
Pilsner Urquell, převzal Zdeněk Svěrák, zakladatel a patron Centra Paraple. Nejdražší originální 
kousek podle návrhu uměleckého ředitele sklárny Moser Lukáše Jabůrka byl vydražen za 250 
000 korun. Symbolicky přímo v Žižkovském divadle Járy Cimrmana předal šek Zdeňku Svěrákovi 
marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Grant McKenzie. 

Malá rodinná destilerie Kleiner se sídlem v Žešově, nedaleko Prostějova, která vyrábí malosériové 
limitované edice pravých ovocných destilátů inspirovaných přírodou, představila pět unikátních 
jednoodrůdových ovocných pálenek. A také výjimečný způsob, jakým destiláty v Žešově vznikají, 
celkovou filozofii a ve světě výrobců destilátů odlišné pojetí zpracování převážně divokých 
a volně rostoucích lokálních zdrojových surovin (divoký špendlík, kulatka, apod.) a několik dalších 
novinek, které značka Distillery Kleiner připravuje. Vedle dvou zástupců stabilní řady pálenek 
Kleiner v podobě destilátů Silver Plum (kulatka) a Wild Pin (divoký špendlík), mají zájemci možnost 
ochutnat limitovanou edici Apricot XO 7, což je 7 letá meruňkovice, která zrála pět a půl roku 
v dubovém sudu a 15 měsíců dozrávala v sudech po Oloroso Sherry (původem ze Španělska).

Oslavte fotbalovou sezonu! To je hlavní motivace prémiové značky 
Heineken, která u příležitosti fotbalového svátku, Ligy mistrů UEFA, 
posílá do světa svou limitovanou edici. Určena je pro fanoušky ve zhruba 
třech desítkách zemí. V nejbližších dnech tato limitovaná edice nahradí 
standardní balení produktu na pultech supermarketů a hypermarketů. 
Celkem je k dispozici 2100 hektolitrů piva v lahvích o objemu 0,4 litru a 500 
hektolitrů piva v půllitrových plechovkách. Originální UEFA etiketu zdobí 
pohár pro vítěze. Důvod, proč se prémiová značka stala dlouhodobým 
partnerem Ligy mistrů, je nasnadě. Jedná se o prestižní fotbalovou soutěž 
pořádanou Evropskou fotbalovou asociací a své síly zde měří nejlepší kluby 
evropských lig. Pohár z této soutěže je jednou z nejslavnějších klubových 
trofejí. Milovníci fotbalu si mohou zakoupit limitovanou edici plechovek 
a lahví v běžné obchodní síti.  

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

INZERCE
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„Chlapi, život je hořký,“ říká mistryně výčepní Hana
Vítězkou soutěže Radegast Mistr výčepní 2018 se stala 
Hana Baniová z restaurace Assen Poruba v Ostravě-
Porubě. Na druhém místě skončila Michaela Schmidtová 
z Řízkárny Veranda ve Frýdku-Místku a třetí místo si do 
Zlína odváží Petr Adámek z Radegastovny REX. Soutěž 
uspořádal již počtvrté pivovar Radegast. Oceňuje tak 
výčepní, kteří umí perfektně načepovat správně hořké 
pivo z Nošovic. Letos poprvé se finále soutěže v Dolní 
oblasti Vítkovice otevřelo veřejnosti. Na show, kterou 

z čepování piva umí udělat ti nejlepší výčepní, vytvořili 
návštěvníci skvělou atmosféru. „Jednoznačně platí, 
že sládek pivo vaří, ale výčepní ho dělá. V Radegastu 
si vážíme výčepních, kteří čepují pivo jen v perfektní 
kvalitě. I proto jsme rádi, že se do soutěže Radegast 
Mistr výčepní hlásí stále více lidí s láskou ke správně 
hořkému pivu. Rovněž nás těší, že se soutěže účastní čím 
dál více ženy, a jak dnes ukázaly, umisťují se na předních 
pozicích,“ řekl Ivo Kaňák, ředitel pivovaru Radegast.

Palec nahoru / palec dolů

Svijany slaví 20 let!

Pivovar Svijany byl založen již v roce 1564 a je tak jedním z vůbec nejstarších pivovarů na 
českém území. Po oslavách 450. výročí založení v roce 2014 si letos pivovar připomíná jiné 
kulaté výročí, a to dvacet let samostatné existence. Na začátku dubna totiž uplynulo dvacet 
let od okamžiku, kdy tehdejší ředitel a sládek pivovaru František Horák vezl do Prahy dohod-
nutou částku, aby jeho zahraničním majitelům zabránil Svijany definitivně zavřít. Díky jeho 
spontánní akci, solidaritě a patriotismu místních lidí se s pomocí českého investora původně 
malý regionální pivovar stal známý po celé republice a dnes již i za jejími hranicemi.

Počet závadných medů loni stoupl

Med stále zůstává jedním 
z nejproblematičtějších produktů. 
Zatímco v roce 2016 při kontrolách 
nevyhovovala 4 % medů, loni to bylo 
dokonce 9 %. Vyplývá to z dat, která 
Světu H&G poskytla Státní veterinární 
správa (SVS). Podle potravinářské 
inspekce byla loni závadná dokonce 
polovina kontrolovaných medů. 
Spotřeba medu v ČR přitom dlouhodobě 
roste, říká Český statistický úřad.
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Těší nás, že ke svým příspěvkům na Instagramu zahrnujete náš hashtag 
#svethg.Vařte, míchejte, jezte, pijte a hlavně foťte i nadále! Těšíme se 

na vaše fotky! Podívejte se na fotky šéfkuchaře karlovarské restaurace 
Tusculum Pavla Provázka (@tusculumkv @pavel_provazek)

#dhal #vegan #ČervenaČočka 
#Edamame #Koriandr #BasmatiRice

Sušená treska, kapusta, edamame 
lusky, cibule

jehněčí, nádivka, medvědí česnek, 
špenát

#UzenýPstruh #CremeFraiche 
#Slunečnice #kvásek #SignatureDish

#GobiManchurian #vegan 
#theartofplating

Treska | Pšenice | Divoká brokolice

#SVETHG

Výrobek čísla
Na trh přichází Birell bez lepku

V
íce než třicet procent spotřebitelů se snaží 
omezit příjem lepku, protože se pak cítí 
lépe. Právě jim – a dalším 400 tisícům lidí, 

kteří jej nemohou konzumovat, vychází vstříc na 
začátku letní sezóny značka Birell. Omezování 
příjmu lepku je celospolečenský 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 kterou na trh přichází přední 
český výrobce nealkoholických piv. „Birell 
bez lepku uvádíme na trh pro všechny 
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 zvýšené 
konzumace. Z našich průzkumů vyplývá, že 
více než třetina, 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, 
marketingová manažerka značky Birell. 
Půllitrová láhev Birellu bez lepku bude 
od května k dostání v supermarketech a hy-
permarketech Albert za 15,90 Kč.

Jaroslav Hašek, Švejk: 
„Bez inteligence může člověk obstát 

v nějakém obyčejném zaměstnání 
a v životě, ale při kuchyni je to znát.“

 
René Sion,  

ředitel Dallmayr ČR

Motto čísla

NOVÉ PARNÍ KONVEKTOMATY 
RETIGO VISION

www.retigo.cz

HODNOTY ZŮSTÁVAJÍ, INOVACE POKRAČUJE...
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S
ES-imagotag, firma specia-
lizovaná na digitální řešení 
v kamenném obchodě a svě-

tový lídr v  oblasti elektronických 
cenovek, získala ocenění v  jedné 
z  největších designových soutěží 
Red Dot Award 2018-19 za no-
vou generaci digitálních ceno-
vek VUSION. Ocenění Red Dot 
Award je uznávanou mezinárodní 
značkou vynikající kvality desig-
nu. Přísná kritéria hodnocení se 
soustřeďují na stupeň inovace, 
funkčnost, formální kvalitu, ergo-
nomii a trvanlivost.   

Cenovky VUSION jsou maxi-
málně modulární digitální tagy, 
které se díky svému elegantnímu 
a  tenkému designu hodí pro ja-
kékoli využití v jakémkoli obcho-

dě. Displeje mají blikající funkci 
(LED) a  jsou interaktivní (kódy 
NFC a QR), čímž výrazně přispí-
vají k zlepšení nákupních zážitků 
zákazníků v obchodě. Společnost 
SES-imagotag, která má víc než 
25 let zkušeností v  retailu a  vy-
bavila víc než 14  000 obchodů, 
vyvinula nové cenovky VUSION, 
které obchodu nabízejí vynikající 
platformu pro internet věcí (IoT). 
Tato platforma zahrnuje optima-
lizaci podnikání pomocí nástrojů 
V:Core, V:Analytics a  V:Shelf, 
automatizaci cen, správnost cen 
a  inteligentní tvorbu cen, geolo-
kaci produktů a  automatickou 
detekci prázdných regálů, ko-
munikaci se zákazníky prostřed-
nictvím V:Connect, nabídku 

digitálních služeb a  propojení 
v  obchodě, propagační nabídky 
na regálech a mobilní platby.     

S  nově uvedenou nabídkou 
linie VUSION zaznamenává 
SES-imagotag mezinárodní 
růst a upevnění své pozice v ob-
lasti IoT pro retail. Thierry Ga-
dou, předseda představenstva, 
k tomu sdělil: „Jsme potěšeni, že 
naše nová linie VUSION získala 
ocenění Red Dot Award. Vedle 
funkčních kvalit, které naši zá-
kazníci vesměs chválí, je to také 
důležité ocenění estetického de-
signu, který umožňuje využití 
pro všechny kategorie zboží v ja-
kémkoli obchodě. To je základní 
těžiště naší výzkumné a vývojové 
práce.“ 

N
ejvíc celosvětově prodá-
vaná značka olivového 
oleje BERTOLLI® byla už 

potřetí oceněna italskými spo-
třebiteli uznávanou cenou kvali-
ty. „Značka Bertolli je pro naše 
zákazníky výbornou volbou, 
jak opětovně dokazuje ocenění. 
Máme 150 let zkušeností a know 
how. Snažíme se inspirovat naše 
zákazníky vysoce kvalitními 
výrobky a  věříme, že je důležité 
přizpůsobovat se měnícím chu-
tím spotřebitelů. To se odráží 
v  neustálém vývoji unikátních 
olejů, jako jsou BERTOLLI® 
Gentile, Fragrante a  Robusto,“ 
říká Oriol Ortega Font, výkonný 
ředitel a ředitel pro západní Ev-
ropu společnosti deOleo.

Cena za kvalitu je v  současné 
době jedinou svého druhu v Itá-
lii, kterou udělují spotřebitelé na 
základě degustace. Testy provádí 
300 italských spotřebitelů, kteří 
mají možnost porovnat a hodno-

tit různé výrobky v  různých ka-
tegoriích. Všechny testy se pro-
vádějí „naslepo“, hodnotitelné 
nevědí, jaký produkt nebo jakou 
značku ochutnávají. Hodnocení 
vychází z  více senzorických kri-
térií, jako je chuť, vzhled, konzi-
stence a vůně.

„Znalost jedinečných a  roz-
manitých chutí našich zákaz-
níků nám umožňuje vyrábět 
oceňované olivové oleje, včetně 
BERTOLLI® Gentile pro ty, kte-
ří dávají přednost jemným pří-
chutím. BERTOLLI® Fragrante 
je určen spotřebitelům, kteří 
oceňují čerstvé aroma a  BERT-
OLLI® Robusto pro ty, kdo mají 
rádi intenzivnější chuť,“ dodává 
Oriol Ortega Font. 

23% růst novinek 
v čokoládových 
produktech 

I
 když se před svátky běžně uvádějí na 
trh novinky v čokoládových produk-
tech, rok 2017 (březen 2017 – únor 

2018) se vyznačoval mimořádnou 
kreativitou. Podle globální databáze 
nových produktů Mintel (GNPD) bylo 
na trh uvedeno o  23 % nových čoko-
ládových produktů víc než v předcho-
zím roce. V čokoládových inovacích je 
světovým lídrem Brazílie, která za rok 
2017 zvýšila svůj podíl na trhu na 11 
%, k dalším kreativním zemím se řadí 
Německo společně s  Jihoafrickou re-
publikou a  Velkou Británií, které sdí-
lejí 2. místo (každá země s podílem 10 
%), následuje na 3. místě Francie s 9 
%. Téměř čtvrtina světového dovozu 
čokoládových produktů za r. 2017 se 
vztahovala k  určité příležitosti, jako 
jsou Vánoce, Velikonoce, Valentýn 
nebo Halloween. Na růstu celosvěto-
vého dovozu čokoládových novinek 
se o  1. místo dělí Německo a  USA 
(obě země po 8 %), následuje Francie 
(7 %), Velká Británie (5 %) a Brazílie 
(4 %). Marcia Mogelonsky, ředitelka 
průzkumu Mintel Food and Drink, to 
komentuje: „Velikonoce jsou zvláštní 
příležitostí, kdy si spotřebitelé mohou 
vychutnávat čokoládu bez výčitek svě-
domí. O  svátečních dnech vyžadují 
nové a kreativní produkty, které odrá-
žejí chutě a trendy ve stravování. V Ně-
mecku například roste záliba v rostlin-
né výživě, a proto se dovezlo mnohem 
víc veganských velikonočních zajíčků 
a vajíček. Ve Velké Británii zas patřila 
k  oblíbeným velikonoční čokoládo-
vá vajíčka s  pivní příchutí, která teď 
byla nahrazena příchutí vgin toniku.“  
Přestože čokoláda bude i  nadále pat-
řit k  atraktivním sladkostem, zdá se, 
jako by si spotřebitelé užívali čokolá-
du umírněněji. Podle GNPD se velmi 
dobře prodávají čokoládové produkty 
ve formě „bitesize“ (jednohubek), 
jejichž dovoz se za posledních pět let 
zvýšil o 50 %. Téměř stejně velký růst 
za stejné období zaznamenaly „tenké“ 
čokolády (+ 48 %). S rostoucí oblibou 
menších formátů ztrácejí spotřebitelé 
chuť na dietní varianty sladkostí, jako 
je například čokoláda s  nízkým ob-
sahem cukru nebo tuku. Počet light 
čokoládových výrobků uvedených na 
trh za posledních pět let klesl o 22 %. 
„Rostoucí obliba čokoládových jedno-
hubkových formátů naznačuje, že spo-
třebitelé si chtějí sladkosti vychutnávat 
odpovědně. Balení o  100 kcal nebo 
dietní cukrovinky ztrácejí na atrak-
tivitě, protože spotřebitelé už nevěří 
v počítání kalorií. „Bitesize“ čokoláda 
umožňuje spotřebitelům vychutnat si 
ji naplno, i když v umírněném množ-
ství,“ dodává Marcia Mogelonsky. 

Ocenění Red Dot Award pro novou 
generaci digitálních cenovek VUSION 

Olivový olej BERTOLLI extra vergine 
už potřetí oceněn cenou kvality
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P
ersonalizace je klíčem k úspěšnému hote-
lovému podnikání a  platí to zejména pro 
požitek z kvalitního spánku. Nicméně kva-

litní spánek vyžaduje komfortní postel, ale tuto 
službu dosud nebylo možné přizpůsobit růz-
ným požadavkům. Někteří hosté upřednostňují 
tvrdé lůžko, někteří měkké lůžko a  někteří zas 
něco mezi tím. Běžné statické postele mohou 
splnit nároky jen určitého počtu hostů. Nyní 
však švédská inovace YouBed stejnojmenné fir-
my může způsobit velkou změnu v hotelnictví. 

YouBed je první a  jedinou postelí na světě 
s nastavitelnou tvrdostí, aniž by to nějak ohrozi-
lo její nadstandardní komfort. Tvrdost matrace 
lze snadno nastavit pomocí dálkového ovládání. 
Host si může jemně vyladit různé zóny pohodlí 
v oblasti ramen a boků sobě přesně na míru.  

„Může to znít až příliš dobře, než aby to byla 
pravda, ale naše inovace je skutečně natolik 
průlomová, že pravděpodobně změní hotelovou 
branži,“ je přesvědčen Mattias Sörensen, před-
seda představenstva a  zakladatel společnosti 
YouBed. „Říkáme trochu s nadsázkou, že naše 
postele jsou nejpohodlnější na světě. Nabízíme 
každému jednotlivému hostu zaručeně pohodl-
né, individuálně přizpůsobitelné místo pro spa-
ní, kterému samozřejmě běžné statické hotelové 
lůžko nemůže konkurovat,“ dodává Sörensen. 

Společnost YouBed úspěšně vstoupila na trh 
v  Evropě, kde už víc než 150 hotelů zazname-
nalo pozitivní zpětnou vazbu od svých hostů. 
Například hotelový řetězec Mövenpick uvedl 
ve všech svých evropských hotelech jedinečnou 
kategorii pokojů pod názvem „sleep individua-
lly different“. YouBed už také úspěšně vstoupi-
la na trh v Indii, Singapuru, Číně, Hongkongu, 
Thajsku a dalších asijských zemí. „Samozřejmě 
nás tento úspěch velmi těší,“ komentuje Matti-
as Sörensen, „ale vzhledem k  užitné hodnotě, 
kterou přizpůsobitelné lůžko YouBed nabízí, to 
vlastně zas takové překvapení není. Na základě 
četných recenzí hotelů i externích studií se nám 
podařilo výrazně pozitivně ovlivnit spokojenost 
hostů, obsazenost hotelů, cenu pokojů a  další 
důležité obchodní parametry.“ 

Nové katalogy 
RM Gastro

Firma RM Gastro uvádí 
nové katalogy značek RM 
a REDFOX pro rok 2018 / 
2019. Předností produk-
tů RM je jejich vynikající 
výkon, pokročilá func-
kionalita, inovativnost, 
moderní design a uplat-
nění naleznou v restau-
racích, hotelích a dalších 
velkých, ale i náročných 
a špičkových provozech. 
Praktické, spolehlivé 
a funkční produkty RED-
FOX jsou univerzálním 
řešením pro všechny 
typy gastroprovozů. 

Inovované modely myček RM a REDFOX
RM gastro představuje inovované modely myček RM a REDFOX. U znač-
ky RM došlo k evoluci  modelových řad NT a TT, u značky REDFOX byla 
představena nová řada myček QQI navazující na předchozí velice 
úspěšnou řadu QQ.

Všechny modelové řady myček RM a REDFOX vynikají snadnou údrž-
bou hygienické čistoty a to díky celonerezové konstrukci se zaoblený-
mi rohy, vnitřními hlubokotaženými vanami a lisovanými podpěrami 
košů. 

I přes velice kompaktní rozměry podstolových myček je umožněno 
vkládání vysokých sklenic a velkých talířů, což umožňuje nadstan-
dardní světlá výška dveří. Upravený systém zdvihu u průběžných 
myček dává mimo jiné možnost vkládání gastronádob GN 1/1 díky 
výšce zdvihu až 465 mm při současném zachování původních rozměrů 
zařízení. U běžného přepadového fi ltru odchází při každém oplacho-
vém cyklu téměř polovina čisté vody rovnou do odpadu. Systém od-
padního fi ltru ArchiMedes snižuje tyto ztráty na minimum. U modelů 
s odpadovým čerpadlem jsou tyto ztráty sníženy dokonce na nulu, díky 
přesnému tlakovému spínači, který vypouští špinavou vodu v mezifá-
zi mezi mytím a oplachem. Díky efektivní obměně je tak možné snížit 
koncentraci detergentu až o jednu pětinu. 

Jednoduché intuitivní ovládání, řada programů na míru danému typu nádobí a úrovně jeho znečiš-
tění, přehled o aktuálním stavu průběhu mycího programu, autodiagnostika zařízení nebo úpra-
va mycích programů přímo na zařízení. To umožňuje nové rozhraní QQI myček s digitálním displejem 
a diodovou lištou. Ještě lepší vizualizaci nabízí nové rozhraní myček NT s novými programy. Špičkou 
ve svém oboru je potom chytré rozhraní myček TT s grafi ckým polychromatickým displejem měnícím 
barvy pro snadnou indikaci aktuálního stavu zařízení.

RM Gastro CZ s.r.o.
Náchodská 16

193 00 ■ Praha 9

www.rmgastro.cz

REDFOX
KATALOG

18/19
Praktické kuchyně od RM Gastro.

www.rmgastro.cz

2018 2019

RM KATALOGPrvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.

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 na 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 
produktů a  řešení pro hotely, restaurace a  další 
gastronomické provozy. Společnost RM  Gastro 
v roce 2017 oslavila 23 let od svého založení a do-
sáhla obratu 1,2 miliardy korun. Ve svých poboč-
kách v Česku, Polsku a na Slovensku RM Gastro 
zaměstnává 325 pracovníků. Výrobky z vlastního 
výrobního závodu ve Veselí nad Lužnicí dodává 
spokojeným obchodním partnerům ve více než 
šedesáti zemích světa.  PR

Prezentace společnosti 
RM Gastro

YouBed - nejpohodlnější  
hotelové lůžko na světě
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Otevíráme!
Tato rubrika vás v každém čísle provede novými 

restauracemi, bary, hospodami, obchody a bistry, 

které stojí za to. Chystáte otevřít svůj podnik?  

Pošlete nám fotku na holecek@1prg.cz!

TEXT: SVĚT H&G

Nový klub EPIC roztančil 
Prahu

Š
pičkový zvuk, moderní design zahrnující 100m2 LED obrazovek 
a  světelnou show zažilo během prvního EPIC víkendu mnoho nad-
šených návštěvníků. Mezi nimi i pár známých tváří, které nové party 

místo v samotném centru hlavního města doslova nadchlo. „Praha takový 
velký klub, kde by mohli hrát každý víkend zahraniční hosté, potřebova-
la. Ty technologie všude tady kolem jsou neskutečné. EPIC je srovnatelný 
s kluby, které jsem navštívila například na Ibize,“ řekla o svých prvních do-
jmech DJka Lucca. A chválou nešetřil ani další z hostů zpěvák Adam Mišík: 
„Když jsem žil v Americe, chodil jsem hodně do klubů v LA a v Las Vegas, 
viděl ty nejlepší na světě. A  jak Prahu miluju, tak mi tady chybělo něco, 
co by se jim mohlo vyrovnat vizuální stránkou i servisem. Myslím, že tady 
konečně něco takového vzniklo.“  

Kam na tatarák v Praze? 
Do Pohostince Karlín

P
ražský Karlín je oblíbenou rezidenční čtvrtí a již několik let se rozrůstá 
o zajímavé podniky, které stojí za návštěvu. Nedávno mezi nimi při-
byl i Pohostinec Karlín, který má opravdu co nabídnout. V Pohostinci 

Karlín, který navazuje na úspěšný koncept z centra Prahy, si můžete vybírat 
z řady chutných pokrmů, jež jsou připravovány z kvalitních čerstvých su-
rovin. Po celý duben si na své přijdou všichni příznivci dobrého piva a kva-
litního tataráku. Poctivý tatarák jen za 99 Kč anebo velké pivo jen za 29 Kč 
nezatíží vaši peněženku a vy si tak chvíle strávené v Pohostinci Karlín mů-
žete vychutnat se svými blízkými či obchodními partnery. Vybírat můžete 
mezi skvělou tradiční plzní a speciálním Blatenským Kohoutem. 

Hotel SwissHouse v novém

H
otel SwissHouse v Mariánských Lázních, v jehož zdech v minulosti 
spatřila světlo světa první čokoládová lázeňská oplatka, vstupuje do 
nového, výročního roku 2018 velkolepě. Zatímco město slaví 200 let 

zdejší lázeňské tradice, rozhodli se ve SwissHousu oslavit jubileum radi-
kální proměnou. Hotel prošel celkovou rekonstrukcí včetně výměny stáva-
jících sítí a nového designu interiérů, společenské prostory se proměnily 
v galerii a na zabezpečeném parkovišti čeká návštěvníky mimo jiné nově 
instalovaná dobíjecí stanice pro elektrokola a elektromobily. SwissHouse 
ale neskončil jen u komplexní revitalizace hotelových prostor, výrazně zvý-
šil také kvalitu nabízených služeb. Návštěvníci se mohou těšit z rozšířené 
Spa & Wellness nabídky nebo nového směru v gastronomii, přinášejícího 
hostům to nejlepší z české domácí sezónní kuchyně. 

Třetí IF Café v Praze

K
dyž se Elena Pasquale, členka italské rodiny, která ovládá Karlovar-
ské minerální vody, rozhodla přebudovat palác mezi Jungmannovou 
a Vladislavovou ulicí v Praze 1 na multifunkční komplex s obchody, 

luxusními byty a  kancelářemi, prvním, koho oslovila, byla Iveta Fabešo-
vá. Palác Rosetta je jednou z nejvýraznějších staveb v Jungmannově ulici, 
i díky své typické schodovité fasádě ve stylu art deco. Jeho rekonstrukce 
nejen pozvedne historickou hodnotu místa, ale také díky pasáži propojí 
Vodičkovu ulici s Národní. „V tolik uspěchaném prostředí dvou tepen hlav-
ního města jsme chtěli lidem dopřát místo, kam si mohou přijít odpočinout 
a odměnit se. Na rozdíl od kaváren, kde se lidé často staví jen na rychlou 
kávu, v cukrárně si mohou dopřát chvíli klidu,“ popisuje Iveta Fabešová, 
s jakým záměrem otevírá třetí pobočku francouzské pattiserie IF Café. 



11NEWSwww.svethg.cz

Franco Luise, 
šéfkuchař hotelu Hilton Prague

V
e vlajkové restauraci hotelu 
Hilton Prague CzecHouse 
Grill & Rotisserie byl zahá-

jen jedinečný a inovativní koncept 
pátečních večerů Burgers & Bubbles. Každý 
pátek si tak mohou hosté vychutnat kombinaci 
šťavnatých hamburgerů a Prosecca či šampaň-
ského. Cena balíčků, které zahrnují hamburger 
dle výběru hosta, jednu z  příloh a  skleničku 
Prosecca začíná na 450 Kč. Nechali jsme se in-
spirovat našimi hosty, kterým slibujeme neza-
pomenutelné kulinářské zážitky. Jsme experty 
nejen na steaky, ale milujeme i šťavnaté burge-
ry. Proto jsme přišli s nápadem kulinářské ces-
ty plné zážitků. Kromě jedinečných burgerů je 
součástí zážitku také nezapomenutelný servis. 
Vedle unikátního burgeru „Corked Classic” 
a  „Boom Chica Bao Bao” inspirovaného asij-
skou kuchyní na jídelním lístku najdete i vege-
tariánský burger se sýrem halloumi příhodně 
pojmenovaný „Hallou - is it - mi - you’re looking 
for“. Je to o  lahodných burgerech s osobností. 
Každý z nich je tvůrčím způsobem prezentován 
tak, aby zanechal nezapomenutelný zážitek jak 
chuťový, tak vizuální.

Tibor Nyitray, 
prezident Svazu vinařů

I
nformace SZPI o  výsledku kon-
trol prodeje vína nás nepřekva-
pily. Do značné míry se naplnila 

naše očekávání v souvislosti s do-
padem novely vinařského zákona. Pravdou sice 
je, že plná účinnost nastala až od 1.1.2018, 
ale již samotné projednávání zákona a  veřejná 
komunikace nedobrého stavu ve věci prodeje, 
zejména sudového vína, přispěly k  eliminaci 
podvodných jednání ve smyslu falšování vína 
a  klamání spotřebitele. Na druhou stranu je 
alarmující, že se objevily nové formy podvádění 
např. přidávání aromatických přídavků. Velmi 
vítáme, že SZPI akreditovala metodu, která 
pomáhá odhalovat taková protiprávní jedná-
ní. Doufáme, že po zavedení některých dalších 
připravovaných opatření týkajících se zejmé-
na dovozu vína ze zahraničí dojde k ještě vyšší 
transparentnosti trhu s  vínem nebaleným, na-
bízeným k přímému prodeji zákazníkům a také 
baleným do obalu pro spotřebitele. 

Monika Hilm, 
nová ředitelka Vienna House Andel‘s 

V
ienna House, největší ra-
kouský hotelový řetězec 
provozující v  České repub-

lice pět hotelů, jmenoval Moniku 
Hilm novou ředitelkou Vienna House Ande-
l‘s  Prague a  Angelo by Vienna House Prague. 
S  účinností od 1. února 2018 je Monika také 
zodpovědná za všech pět hotelů skupiny na tu-
zemském trhu v roli regionální ředitelky. Moni-
ka Hilm působí v hotelnictví již od roku 1999. 
Svoji kariéru zahájila v Hilton Hotels a během 
13letého působení u  společnosti pracovala 
v Londýně, Bukurešti, Aténách, Vídní, Kodani 
a v tuzemském Hilton Prague Old Town. Poté, 
co ukončila spolupráci s  Hilton Hotels v  roce 
2012, stala se regionální ředitelkou Parkhote-
lu Praha, hotelu Rehavital a  Villy Schwaiger, 
privátního českého hotelového řetězce. Moni-
ka se rozhodla sdílet své zkušenosti s vedením 
lidí v autorské knize s názvem “Put your people 
first and the rest will follow“ (Upřednostňujte 
své lidi a ostatní bude následovat).  

Marcela Hrdá, 
výkonná viceprezidentka společnosti 
CEFC Group (Europe) Company

T
radiční, český a  precizní 
způsob vaření piva skupiny 
Pivovary Lobkowicz Group 

slaví úspěchy na domácím i zahra-
ničních trzích. Skupině pivovarů Lobkowicz, 
která provozuje sedm regionálních českých 
pivovarů, v  loňském roce rostl prodej, posílil 
export a  s  výhledem na další růst investovala 
do nových technologií, zajišťujících pokrytí 
zvyšující se poptávky. Velmi pozitivní výsledky 
růstu za leden 2018 potvrzují správně nasta-
venou strategii pod vedením stoprocentního 
akcionáře, skupiny CEFC China. Rok 2017 byl 
pro Pivovary Lobkowicz Group (PLG) skutečně 
zlomový. Nový stoprocentní akcionář – skupina 
CEFC China, přišel se změnami managementu, 
kdy se řízení skupiny PLG z pozice předsedkyně 
dozorčí rady ujala Marcela Hrdá, výkonná vice-
prezidentka společnosti CEFC Group (Europe) 
Company.

Agnieszka Gorecki, 
marketingová šéfová Heineken ČR

S
polečnost Heineken Česká 
republika má od 1. února 
2018 novou marketingovou 

ředitelku. Je jí Agnieszka Gorecki, 
která v  posledních letech pracovala pro Hei-
neken v  čínské Šanghaji. Agnieszka Gorecki 
bude i  členkou management týmu. Na růz-
ných marketingových manažerských pozicích 
pracuje Agnieszka Gorecki pro firmu celý svůj 
profesní život, tedy více než třináct let. V letech 
2004 až 20012 působila ve Francii, nejprve na 
pozici trade marketingové manažerky, později 
jako marketingová manažerka pro export, kdy 
měla na starosti realizaci globálních strategií 
značek (Desperados, Fischer či Adelscott) na 
exportních trzích. Ve spolupráci s místními dis-
tributory dále zastřešovala i řízení a monitoring 
aktivit značek v  Belgii, Polsku, Německu, Vel-
ké Británii a dalších zemích. Téměř pět let pak 
strávila v  Paříži jako mezinárodní manažerka 
značky Desperados, aby se posléze přesunula 
do Amsterdamu a stala se globální manažerkou 
komunikace značky Heineken. „Marketing je 
mou vášní. Motivují mne výzvy a výsledky, ne-
ustále mne inspirují lidé, řemeslo a nuance, sílu 
mi dodávají intuice a logika. V České republice 
se těším na nové výzvy na trhu s tak silnou pivní 
kulturou a dědictvím,“ říká.

Libor Hobža, 
šéf výroby Strážnické brambůrky

V
ýrobce značky Strážnické 
brambůrky přichází se zá-
sadními marketingovými 

tahy. Na trh uvádí novou hořčico-
vou příchuť, s kterou je spojený také kompletní 
redesign obalů všech řad výrobků. Letos přichá-
zí česká rodinná firma Petr Hobža Snack s no-
vinkou v  podobě hořčicové příchutě Strážnic-
kých brambůrků. Ty budou v běžné prodejní síti 
k dispozici od léta tohoto roku. „Nové příchutě 
testujeme v podstatě neustále. Aktuálně pracu-
jeme zhruba na dvaceti nových. Necháváme se 
inspirovat jak našimi zaměstnanci, tak trendy 
v zahraničí. Mezi příchutě, které máme po hoř-
čici v plánu dál nabídnout českému spotřebiteli 
je například paprika. Firma pokračuje v průběž-
ném investování do nových výrobních techno-
logií a marketingu společnosti. V loňském roce 
investovala více jak 10 milionů korun a svou vý-
robu rozšířila například o speciální laser, který 
měří propečenost bramborových lupínků.   

Co je u nás nového
Tato rubrika se ptá šesti lidí v oboru na to, co je u nich v podniku nového. Pokud 
chcete i vy sdělit našim čtenářům svoje rady, přiblížit jim novinky a ukázat 
trendy, pošlete komentář se svou fotkou na email holecek@1prg.cz!
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Matrace je alfa omega 
kvalitního spánku
Spánek ovlivňuje život v mnoha aspektech. 
Projevuje se na hmotnosti, náladě i psychické 
a fyzické výkonnosti celkově. Nezbytným 
předpokladem pro dobrý spánek je mimo 
jiné i kvalitní matrace, jejíž volba má proto na 
zdraví a vitalitu zásadní vliv. Na trhu je dostupná 
široká paleta typů a druhů, z nichž se všechny 
na první pohled tváří jako vhodní kandidáti 
pro každodenní ulehnutí. Jak oddělit zrno 
od plev a vybrat si matraci, která vám bude 
všestranně vyhovovat a perfektně sedět?
TEXT: KATEŘINA LUKÁŠOVÁ

D
á se říct, že všichni výrob-
ci na našem trhu nabízí 
širokou škálu materiálů, 
z  níž si vybere každý,“ 

říká Natálie Kohoutková, pro-
jektová manažerka společnosti 
Prospanek.cz. Materiálů existuje 
skutečně celá řada, od latexových, 
pružinových, gelových až po ty 
pěnové. Z ortopedického hlediska 
jsou nejvhodnější matrace TEM-
PUR nebo podobné na bázi pamě-
ťových pěn. Latexové a  kokos-la-
texové matrace jsou podle Radka 
Kotála, jednatele společnosti Ko-
peko, nejuniverzálnější, protože 
se velmi dobře přizpůsobují různé 
hmotnosti uživatele. 

Latexové matrace se používají 
i na elektricky polohovatelné roš-
ty, které lze nastavit až do sedu. 
Ostatní typy matrací je podle něj 
třeba pečlivěji zkoušet. S tím sou-

hlasí i  Natálie Kohoutková. „Dů-
ležité je si jednotlivé typy vyzkou-
šet a  rozhodnout se podle toho 
jaký pocit vám vyhovuje. Pokud si 
nevíte rady, na naší prodejně jsou 
speciálně vyškolení oborníci, kteří 
vám s  výběrem rádi pomohou,“ 
radí. Radek Kotál dodává, že po-
kud se má dobře vybírat matrace, 
je třeba vždy uvažovat i o podkla-
du - pevném nebo s lamelami.

Dobrý pocit rozhoduje
Výběr vhodné matrace je přede-
vším pocitová záležitost a  otázka 
vhodnosti je vždy individuální. 
„Měkká matrace může být stejně 
vhodná jako tuhá. Stejně tak pa-
měťová pěna vám může vyhovo-
vat a nemusí,“ potvrzuje Kohout-
ková. Proto je dobré při výběru 
vyzkoušet různé pocity a  podle 
toho matraci vybírat. Každý typ 
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matrace má navíc svá specifika. 
Paměťová pěna má například vy-
nikající ortopedické vlastnosti, 
pokud ale chcete kvalitu, musíte 
do ní investovat. Pro občasné spa-
ní dostatečně poslouží i  levnější 
matrace ze studené pěny. „Proto 
doporučujeme navštívit prodejnu 
a  vybrat konkrétní matraci od-
povídající vašim potřebám,“ říká 
Kohoutková. 

Nepodceňujte osobní zkušenost
Není lehké se zorientovat na trhu 
a  vybrat si to nejlepší pro vaše 
zdraví. Velmi důležité je vyzkouše-
ní matrace (matrace a  roštu) pro 
získání nějakého pocitu při ležení. 
„Pokud je matrace pro zákazní-
ka nevhodná, pozná to okamžitě 
(něco mu na ní vadí),“ upřesňu-
je Radek Kotál. „U  nás zákazník 
najde komplexní nabídku a může 
si všechny typy v  klidu vyzkou-
šet. Zároveň využít bezplatného 
poradenství našich školených 
specialistů. Díky tomu dokážeme 
každému najít správnou matra-
ci v  odpovídající cenové relaci,“ 
představuje služby Prospanek.cz 
Natálie Kohoutková. Dobře pora-
dí i ve společnosti Kopeko. „Věnu-
jeme se prodeji a výrobě matrací, 
lamelových roštů a postelí od roku 
1994. Máme široký sortiment 
a  dokážeme poradit s  výběrem. 
Zaměřujeme se na kvalitnější, 
tedy i  dražší výrobky s  dobrými 
vlastnostmi a  dlouhou životnos-
tí,“ říká jednatel společnosti.

Významnou roli hraje hmotnost 
uživatele
Matrace by se měla vybírat s ohle-
dem na hmotnost uživatele. Jed-
nodušší to logicky mají lehčí lidé, 
u  těžších bývá nutné připlatit za 
kvalitu. Mladší lidé se většinou 
vyspí na všem dobře, starší potře-
bují měkčí matrace nebo alespoň 
měkčí horní vrstvu. „Pokud le-
žíme na matraci, naše hmotnost 
na ni působí a  je podstatné, zda 
se umí matrace (matrace a  lame-
lový rošt) přizpůsobit křivkám 
těla v  místech s  vyšší hmotností 
a podepřít části těla s nižší hmot-
ností,“ vysvětluje Radek Kotál. 
Z toho vyplývá další otázka týkají-
cí se doby, po níž matrace funguje 
správně s ohledem na deformace, 
které u méně kvalitních materiálů 
přicházejí brzy.   

Matrace velkou měrou ovlivňuje 
spánek i celkové zdraví
Kvalitní spánek má přímý dopad 
na naši každodenní vitalitu a  po-
hodu. Ovlivňuje tělesnou hmot-
nost, může mírnit bolesti pohy-
bového aparátu a  zlepšit funkci 
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Akce je platná do vyprodání zásob, www.prospanek.cz.
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Jaké jsou přednosti 
a výhody 
nejužívanějších 
druhů matrací?

RADEK KOTÁL,  
jednatel, Kopeko
• Polyuretanové - Dnes 

nejprodávanější, výhody 
v kombinaci různých 
druhů pěn, pokud se dodrží 
některé zásady a použijí se 
kvalitní pěny, lze očekávat 
dobrý výsledek. Nevhodné 
do vlhkého prostředí.

• Latexové a kokoslatexové 
- Kvalitní s vysokou únosností 
a životností. Vyšší cena. Ne-
vhodné do vlhkého prostředí.

• Pružinové - Pokud se pou-
žije sofistikované pružinové 
jádro a kvalitní pěna - velmi 
dobrý výsledek. Snesou i vlh-
čí prostředí (chata, chalupa). 
Hojně používané pro hotely 
a ubytovny. Někomu vadí 
houpavý efekt.  

• Kombinované - Kombinací 
materiálů lze docílit zajíma-
vých vlastností matrace na 
pomezí předchozích skupin. 

Podle jakých 
kritérií vybírat 
vhodnou matraci?

NATÁLIE KOHOUTKOVÁ, 
projektová manažerka, 
Prospanek.cz
„Při výběru matrace je potřeba 
zohlednit celou řadu kritérií – 
tělesné proporce, váhu, věk, 
zdravotní problémy, polohu, 
ve které spíme apod. Proto je 
dobré se při výběru matra-
ce poradit s odborníkem. 
Neméně důležité také vždy 
je, jak vám matrace vyhovuje 
pocitově.“

RADEK KOTÁL, jednatel, 
Kopeko
„Protože problematika zdra-
vého spaní je široká, většinou 
si zákazník není schopen 
z propagačních materiálů 
dobře vybrat. Doporučoval 
bych zákazníkům vybírat po-
dle důvěryhodnosti výrobce 
a prodejce a také podle ceny. 
Laciná matrace nemůže být 
dobrá. Je pravda, že i drahá 
matrace v obchodě může být 
špatná, ale většinou kvalita 
kopíruje cenu. Vždycky bych 
se snažil si matraci (sadu mat-
raci a rošt) vyzkoušet. Při vyšší 
hmotnosti bych vybíral vyšší 
matrace, případně v kombina-
ci s lamelovým roštem. Pokud 
jsou vážnější problémy se 
zády, konzultoval bych výběr 
matrace také s lékařem.“

Ptáme se na: Hotelové matrace

ZDEŇKA KYSELOVÁ,  
sales manager, Royal Comfort

Jaká je jejich životnost?
„Minimální životnost hotelové matrace je 5 let, naopak 
maximální by měla být 7-8 let, a to především z hygienické-
ho hlediska. Je potřeba si uvědomit že za 7 let se na matraci spalo v průmě-
ru 2100krát. Tudíž bez ohledu na opotřebení je především s ohledem na 
hygienu nutné matraci vyměnit.“

Jak probíhá údržba?
„Naprostou nezbytností každé hotelové matrace bez ohledu na výrobce či 
materiál je matracový chránič. Tento chránič zabraňuje kontaktu hotelové-
ho hosta přímo s matrací, je pratelný a snadno vyměnitelný. Většinou bývá 
i voděodolný tzn. nepropustí pot a další tekutiny.“

Jaká jsou další opatření spánkové hygieny?
„Hotely, které berou spánkovou hygienu opravdu vážně, používají kromě 
matracového chrániče ještě „hygienický chránič matrace“. Jedná se o pro-
dyšný, voděodolný chránič z mikrovláken s maximální hustotou tkaní tak, 
aby jím neprošly žádné alergeny a zároveň, aby uchránil matraci od mož-
nosti kontaminace tzv. „bed bugs“, tedy různými roztoči či parazity. Tento 
fakt bývá někdy podceňován, ale může ve svém důsledku kompletně zničit 
pověst hotelu, neboť kdo by se chtěl ubytovat v hotelu, pokud je v recenzi 
napsáno „pozor na bed-bugs“.“

Lze podle něčeho poznat, jak hotel o matraci pečuje?
„Kromě matracových a hygienických chráničů je potřeba matraci pravi-
delně otáčet (každé 3 měsíce). Většina světových hotelů proto používá 
na matracích štítek s označením měsíce, podle kterého je vidět, zda se 
o matraci správně pečuje.“  
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zažívacího systému, odstranit 
problémy s  křečovými žílami 
a  s  celulitidou. Z  toho je patrné, 
že kvalitní spánek ovlivňuje řadu 
aspektů našeho života a  může je 
celkově zlepšit. S  přihlédnutím 
k faktu, kolik času průměrně v po-
steli za život strávíme, je proto 
význam matrace bez nadsázky 
zásadní. „Špatná matrace nám 
může způsobit nemalé bolesti, 
stejně tak správná matrace může 
řadu bolestí mírnit nebo je po-
moct úplně odstranit,“ přitakává 
Kohoutková.  

Hotelové matrace jsou 
samostatnou kapitolou
Na rozdíl od matrací pro privátní 
klienty se musí hotelová matra-
ce vyrovnat s  rozdílnými spacími 
návyky (poloha při spánku) a pře-
devším s rozdílnou hmotností ho-
telových hostů. Hotelová matrace 
proto musí mít nosnost minimál-
ně 120 kg (lépe 140-150 kg), ex-
tra zpevněné boky a v neposlední 
řadě také nevznítivou potahovou 
látku. „Speciálně požární bez-
pečnost se stává velkým tématem 

a  většina světových hotelů má již 
požadavek na nehořlavé potahové 
látky za naprosto zásadní,“ říká 
Zdeňka Kyselová, sales manager 
společnosti Royal Comfort. 

V hotelech vedou pružiny
Podle slov Zdeňky Kyselové se 
dnes v  naprosté většině špičko-
vých světových hotelů používají 
matrace pružinové. „Je to dáno 
především vzdušností a  univer-
zálností při zachování dostatečné 
nosnosti matrace,“ vysvětluje. 
Konkrétní požadavky na hotelové 
matrace pak závisí především na 
kategorii hotelu, kde nejlepší ho-
tely požaduji hotelové matrace na 
vyšší úrovni než standardní mat-
race na trhu.

„Náš tým měl tu možnost zú-
častnit se vývoje matrace pro hotel 
Four Seasons v Jakartě, kde firma 
King Koil dostala přesně danou 
specifikaci a  na základě zkuše-
ností výrobního závodu vyvinula 
matraci, která svou kvalitou před-
čila většinu luxusních matraci pro 
koncové zákazníky,“ informuje 
Kyselová.

Trend jménem topper
V poslední době je jednoznačným 
trendem v  kategorii luxusních 
hotelů matrace s  tzv. topperem. 
Matrace má pevné jádro, které 
odpovídá nosnosti do 140-150 
kg a  na ní je svrchní topper kte-
rý napomáhá většímu komfortu 
a správnému rozložení hmotnosti 
při spánku a  tím i  dosažení opti-
málního pohodlí. „Nejvyšší řady 
hotelových matrací, tzn. matra-
ce pro prezidentské apartmány 
apod., mají dokonce tento topper 
pružinový a komfort této matrace 
již v mnohém předčí i nejlepší ma-
trace v privátním sektoru,“ přibli-
žuje Zdeňka Kyselová a  dodává: 
„U  hotelových matrací se velmi 
často stává, že pokud se host dob-
ře vyspí, následně si ji objedná, 
případně i  celou postel, z  hotelu 
v  rámci hotelového „merchandi-
singu“.“ Některé hotely, se který-
mi firmy King Koil a Serta ve světě 
spolupracují, se vývoji hotelových 
matrací věnují opravdu intenzivně 
a  nechávají si vytvořit speciální 
modely matrací přímo pro jejich 
řetězce. 

Jaké jsou trendy 
roku 2018?

NATÁLIE KOHOUTKOVÁ, 
projektová manažerka, 
Prospanek.cz
„Moderní jsou nyní hybridní 
matrace, díky kterým zažívají 
pružiny renesanci. Hybridní 
matrace v sobě kombinují růz-
né materiály a berou si z nich 
jejich nejlepší vlastnosti.“   

RADEK KOTÁL,  
jednatel, Kopeko
„V materiálech není příliš no-
vého. Zkoušeli se gelové mat-
race, ale pro jejich vyšší cenu 
se příliš neprosadily. Bohužel 
trendy v prodeji a výrobě 
matrací nejsou ve srovnání 
s minulostí příliš povzbudivé. 
Dnes se dává priorita na cenu 
matrace a pomalu se opouští 
správná konstrukce a složení. 
Výsledkem je sice levná matra-
ce, ale ne kvalitní s dlouhou 
životností. Také se méně 
používají lamelové rošty, což 
zhoršuje kvalitu spánku.“

ZDEŇKA KYSELOVÁ,  
sales manager, Royal Comfort
„Naprostou novinkou v Royal 
Comfort pro rok 2018 je matra-
ce Presidential Suite II americ-
ké značky King Koil. Touto ma-
trací se prezentují nejznámější 
hotelové řetězce ve světě 
a již také několik luxusních 
prezidentských apartmánů 
v České republice. Matrace má 
dvě vrstvy nejmodernějších 
pružinových systémů dopl-
něné v topperech o funkční 
přírodní materiály, její celková 
výška je 40 cm. Presidential 
Suite II se stala také nejoblí-
benější volbou z kolekce King 
Koil mezi českými privátními 
zákazníky.“

14 VYBAVENÍ
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F
irma Royal Comfort je vý-
hradní dovozcem kvalitních 
hotelových postelí a matrací 
značek King Koil® a Serta® 

pro Českou republiku a Slovensko. 
Obě tyto americké firmy patří mezi 
největší světové výrobce hotelo-
vých postelí a matrací v segmentu 
First-class a Luxury.

Postele značky King Koil® na-
leznete v nejluxusnějších hotelech 

po celém světě - Mandarin Orien-
tal, Atlantis the Palm, The Ritz-
-Carlton, Shangri-la a mnohé dal-
ší. Za úspěchem postelí a matrací 
značky King Koil® stojí především 
spolupráce s Mezinárodním sdru-
žením chiropraktiků (Internatio-
nal Chiropractors Association), 
díky čemuž vyrábí nejkvalitnější 
matrace ve více než 30 výrobních 
závodech po celém světě.

V  našem sortimentu naleznete 
jak „klasické“ hotelové matra-
ce, tak i  matrace vybavené tzv. 
toppery (v  některých zemích tzv. 
pillow-top) pro dosažení nejvyš-
šího komfortu při zachování do-
konalé podpory těla při spánku. 
Tento systém se používá vzhledem 
k nabízenému komfortu ve většině 
nejlepších světových hotelů. Stej-
ně tak lůžka, která jsou sestavena 
z  boxspringů, jednoduše dělitel-
ných pomocí koleček.

Hotelová kolekce King Koil 
je navržena tak, aby individuál-
ně korespondovala s  požadavky 
každého projektu. Pro sestavení 
kompletního spánkového progra-
mu Vám bude přidělen zkušený 
manažer, který upozorní a postará 
se o každý detail.

Ve spolupráci s našimi výrobní-
mi závody Vám nabízíme možnost 
vytvořit si matraci s  vlastním lo-
gem a názvem Vašeho hotelu, kte-
rá jednak zvyšuje prestiž hotelu 
a  navíc může sloužit pro privátní 
hotelový merchandising.

Skutečné uznání Vašich hostů 
získáte spojením luxusních vyso-
kých postelí s  prvotřídními péřo-
vými či antialergenními polštáři 
a  přikrývkami německého výrob-
ce Mühldorfer® a  povlečením 
nejvyšší hotelové kvality anglické 
značky King of Cotton®.

Neváhejte se na nás obrátit na 
e-mailu: info@royalcomfort.cz pří-
padně telefonicky na tel: +420 778 
000 797. -PR-

 
 www.royalcomfort.cz

PR

 Prezentace společnosti Royal Comfort 

Americké postele King Koil® 
pro váš hotelový projekt
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Mléčné 
výrobky 
pro profíky
Bez mléka, respektive mléčných 
výrobků si asi málokterý kuchař dokáže 
představit svou profesi. I zde však platí, 
že kvalita a složení produktů, které trh 
orientovaný na gastro segment nabízí, se 
různí. Je dobré vědět, co se zaměřit. 
TEXT: KAMILA FUCHSOVÁ

18086_inzerce_240x114_04.indd   1 19.04.18   12:07
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F
ood service produkty obec-
ně, tedy i  ty mléčné, jsou 
ve větší míře uzpůsobeny 
pro snadnější použití v gas-

troprovozech. Toto přizpůsobení 
se týká nejenom velikostí balení – 
buď velkoobjemové nebo naopak 
jednoporcové, nebo samotným 
produktem, kdy je zaručena rych-
lá příprava či specifické funkční 
vlastnosti v  pokrmech, pro které 
jsou používány. Je to například níz-
ká evaporační rychlost u smetan na 
vaření či hygienická příprava pro-
duktu – například nakládané sýry.

Podle čeho vybírat
Gastroprovozovatel musí brát 
do úvahy nejen názor kuchaře, 

ale i finálních zákazníků a prosa-
zovat soulad těchto požadavků. 
Ideální je, když je s  produktem 
spokojen ten, kdo s  ním pracuje 
a ten, kdo ho konzumuje. „Nejví-
ce se zaměřujeme na tzv produkty 
tzv. „user friendly“. To znamená, 
že kuchařům se snažíme co nej-
více zjednodušit vlastní přípravu 
pokrmu. A samozřejmostí je stálá 
kvalita a chuť výrobku, rychlá ko-
munikace s  dodavatelem, osvěd-
čený výrobce a  tradiční značka 
výrobku,“ říká Jana Murčová, 
Group Brand Manager Savencia 
Fromage & Dairy.

„Kritéria výběru dodavatelů 
jsou u  jednotlivých provozoven 
různá. Určitě sledujeme rostoucí 



www.svethg.cz 17FOOD SERVICE

zájem o  kvalitní servis a  jistotu 
dodávek, stejně jako o  rozumný 
poměr ceny a  kvality,“ vysvětlu-
je Kristýna Pecinová, manažerka 
marketingu Mlékárny Hlinsko, 
a  současně dodává: „Na trhu je 
však stále i  nezanedbatelná sku-
pina odběratelů, která je silně 
orientovaná na cenu, a díky tomu 
není loajální k  jedné značce, ale 
nakupuje podle aktuální letákové 
nabídky.“

Jedním ze zásadních trendů, 
kterých si v moderní gastronomii 
lze všimnout, je pak stále častější 
vyhledávání čerstvých produktů 
a  produktů bez přídavku rost-
linného tuku. „Pod označením 
mléčný výrobek se může prodá-
vat pouze takový, jehož nejméně 
polovinu hmotnosti tvoří mléko. 
„V  sýrovém výrobku musí ales-
poň polovinu hmotnosti tvořit 
sýr a  v  jogurtovém jogurt, uvá-
dí Milan Andrýsek z  AM Food 
Service dodavatel výrobků Gra-
nolo Group. 

Tipy pro profesionály
Například smetany, které nabí-
zí společnost Mlékárna Hlinsko 
pod značkou Tatra Professional 
jsou postaveny výhradně na živo-
čišném tuku a nabízíme je o obje-
mu 1 litr a v tučnostech 12, 28, 31 
a 35 %. Tatra smetana o tučnosti 
12 % vyniká oproti jiným konku-
renčním výrobkům hustější kon-
zistencí. Tatra smetany vyšších 
tučností (31 a 35 %) zaručí špič-
kový dlouhotrvající nášleh.

V  případě mléčných produk-
tů pro gastro provozy nemusí jít 
jen o samotná mléka či smetany. 

„Máme například Hermelín na 
gril, který je už dopředu obalen 
kořením a  stačí ho jen umístit 
na grilovací plochu. Obdobně 
u obalovaných sýrových specialit 
máme nízkonasákavou strouhan-
ku, která je vhodná i pro přípravu 
v  konvektomatu, navíc bez pou-
žití dodatečného oleje. Máme sa-
mozřejmě i výrobky bez laktózové 
(Milchmeister Camembert por-
ce), bez éčkové (například všech-
ny předsmažené sýry), i  ty, které 
vyhovují pamlskové vyhlášce 
(Apetito Béďa pařená sýrová ty-
činka). Ve vývoji se tudíž zaměřu-
jeme na oblast usnadnění vlastní 
přípravy pokrmů, dále chystáme 
nové produkty v  oblasti snackin-
gu-jednoporcovek,“ uvádí Jana 
Murčová.

„U nás si můžete vybrat mléko 
v  UHT balení, jogurty rozmani-
tých příchutí, sýry a různé druhy 
dezertů. Nesmíme opomenout, že 
Granarolo vyrábí také výrobky se 
sníženým obsahem laktozy (na-
příklad Accadì Granarolo mléko 
je dietní výrobek se sníženým ob-
sahem laktózy <0,01%). Laktoza, 
která některým způsobuje obtíž-
nosti trávení, je zde rozdělena do 
jeho dvou jednoduchých cukrů 
a je tak lépe stravitelná, doplňuje 
Milan Andrýsek. 

Vyhláška o nezdravých 
potravinách, které se 
nesmějí prodávat ve 
školách, byla 5. září 2016 
zařazena do Sbírky 
zákonů. Ve vyhlášce se 
vymezují požadavky na 
potraviny včetně nápojů, 
které lze nabízet k prodeji 
a prodávat ve školách 
a školských zařízeních.

Aha!Jak je to s trvanlivostí

Většina jogurtů na trhu je také během výroby homogenizována, aby se rovnoměrně 
rozvrstvily shluky mléčného tuku a smetana se neoddělovala od mléka. Hlavním 
důvody homogenizace jsou estetické, částečně se tak prodlužuje i trvanlivost jogurtů. 
Farmáři naproti tomu používají mléko nehomogenizované a bez úpravy tučnosti. To 
se projevuje tak, že na povrchu farmářského jogurtu můžeme někdy pozorovat pocti-
vou vrstvu smetany. Plnotučný jogurt by měl obsahovat okolo 3,5 % tuku, smetanový 
alespoň 10 %. Lidé často sáhnou raději po light výrobcích, protože se domnívají, že jsou 
zdravější než plnotučné. Často si ale spotřebitel neuvědomí to, že produkty z odtučně-
ného mléka musí být zahušťovány, nejčastěji škrobem. Škrob je ve své podstatě jen 
složitý cukr, takže i když se snížil obsah tuku v jogurtu, navýšil se obsah sacharidů.

JOGURT

Klasický plnotučný jogurt má okolo 3,5 % tuku. Oproti tomu nízkotučné se vyrábějí z odtuč-
něného mléka a obsahují naprosté minimum živočišných tuků, pozor si u nich ale musíte 
dávat na typ zahušťovadla, které ovlivňuje jak nutriční hodnoty jogurtu, tak jeho kvalitu a chuť. 
V regálech najdete i smetanové jogurty obsahující minimálně 10 % tuku. Ty jsou krémovější 
a plnější, bez nakyslé chuti klasického jogurtu. Zvláštní druh je řecký jogurt, který se vyrábí 
odkapáním smetanového, takže vznikne pevnější hmota, kterou můžete téměř krájet. Neliší se 
složením, ale způsobem výroby. 
Velký rozdíl je dále mezi jogurty zrajícími ve skleničkách (kelímcích) a v tanku. Jogurty zrající 
ve skleničkách bývají hrubší konzistence, pevnější, o něco kyselejší a mají výraznější chuť 
a aroma. Jogurty zrající v tancích mají jemnější konzistenci, protože jsou neustále mechanicky 
promíchávány. Mají méně výraznou chuť a aroma a bývají tekutější. Mohlo by se zdát, že 
ve skleničkách či kelímcích zrají jen farmářské výrobky, ale k této metodě se klaní i někteří 
velkovýrobci. 
Bílý jogurt by měl obsahovat pouze mléko a mléčné kultury. Kvůli zahuštění se někdy přidává 
i sušené mléko nebo mléčná bílkovina, což není nutně na škodu, potřeba ale nejsou. U ovoc-
ných je pak navíc ovocná složka, která obsahuje ovoce, pektin a cukr.

Poprvé
Lučina Nadýchaná
v jednoporcovém balení!
  neobsahuje éčka, barviva ani konzervanty
  hygienické jednoporcové balení

  nížší obsah soli - pouze 0,6 % × 
většina sýrů

  vhodné pro snídaňové hotelové bufety, 
nemocniční a sociální segment

  nadýchaná - lehce roztíratelná × 
máslu lehce stravitelná a méně kalorická

FS_Lucina_20g_inz_121x164_1.indd   1 16/04/18   13:03
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K
amna by měla být schopna vytvářet 
a  kombinovat klasickou suchou sau-
nu, vlhkou, parní nebo bylinnou.  Topit 
můžeme dřevem nebo elektřinou. Vý-

hodou elektřiny je, že k  nerušenému saunová-
ní stačí jediný stisk tlačítka. K  vybavení často 
patří regulátory přitápění. Moderním nechybí 
ani ovládání osvětlení, topidlo s parním vyvíje-
čem, u některých typů časovač na den či týden 
nebo přednastavení infratechnologie. Oblíbená 
saunová kamna na dřevo mají nízké náklady na 
provoz, i když to kompenzuje jejich vyšší poři-
zovací cenou.

Také vířivek je celá řada. Mají různé tvary se-
dáků, vybavení a jeho ovládání.  Liší se kvalitou 
a zpracováním akrylu, rozvržením a tvarem se-
dáků, uchycením trysek a ovládáním, spotřebou 
energie, filtračním systémem. Na výběr je buď-
to filtrace tlaková nebo spádová. Tlaková je sice 
dražší, ale bývá spolehlivější. Velkou roli hrají 
trysky, jejich typ, rozmístění a velikost. Zajišťují 
hydromasáž a jsou důvodem, proč si vířivku po-
řizujeme. Neplatí vždy, že čím více, tím lépe, dů-
ležité je, jak působí. Mohou se zaměřit na určité 
partie těla nebo být rozmístěny rovnoměrně. 
Dosud ojedinělý je JetPaks systém, který umož-
ňuje nakonfigurovat masáže podle představ. 

Pozornost si zaslouží i  obložení, které může 
být ze dřeva, ratanu nebo plastu. Plast bývá 
levnější, dřevo je zase originálnější a déle vydr-
ží. Obložení usnadní vstup do vířivky pomocí 
schůdku a vytvoří odkládací plochu. Třeba pro 
sklenku se sektem, která k  vířivce patří. Jeho 
součástí může být ale i menší skříňka, do níž lze 
uložit věci, které chcete mít po ruce.

Klíčem je kvalita výrobku i servisu
Venkovní hydromasážní vanu můžete dnes se-
hnat včetně DPH i za méně než 100 000 Kč. Ale 
pozor! Láce se může prodražit. Ondřej Hebký, 
jednatel společnosti EuroWellness, k  tomu 
uvádí: „Většinou jde o  čínské produkty, jejichž 
kvalita a  životnost zdaleka nedosahuje hodnot 
vířivých van z USA. Spotřeba energie je někdy 
i  dvakrát vyšší, záruky na technologie krátké. 
Pořizovací cena např. nového masážního čer-
padla se přitom někdy pohybuje v řádech dese-
titisíců. Jako příklad uvedu zákazníka, který si 
koupil u levného prodejce vanu za cca 130 000 
Kč. Po dvou letech odešlo jedno ze čtyř hydro-
masážních čerpadel. U svého prodejce objednal 
nové za 25 000 Kč… V  průběhu dalších pěti 
měsíců se mu ale postupně porouchala ostatní 
tři čerpadla. Po velikých investicích a měsících 

oprav se tento zákazník rozhodl u  nás koupit 
značkovou vířivou vanu Villeroy & Boch. Je s ní 
velice spokojený a lituje, že toto rozhodnutí ne-
udělal hned.“  

Pozornost je tedy třeba věnovat možnostem 
údržby i  tomu, jak dodavatel pečuje o  klienty. 
Nemělo by jít jen o  dodání vířivky s  manuá-
lem a  chemií.  Petra Rychetská, marketinková 
manažerka českého výrobce vířivek USSPA, 
k  tomu říká: „Naši klienti od nás získávají 
USSPA Premium Services, což je komplexní 
profesionální podpora po celou dobu životnosti 
spa a odráží se v ní naše 23letá tradice a zkuše-
nost. Tento proces začíná ještě dlouho před tím, 
než si začnete svou vířivku doma užívat. Mož-
nost prohlédnutí všech modelů s poradenstvím 
a vyzkoušení si jak vířivky, tak i celoročního pla-
veckého bazénu na vlastní kůži v  našich třech 
showroomech je pro nás standard. Důležitá je 
i  předinstalační podpora v  podobě vzorů sta-
vebních připraveností a  technických konzulta-
cí. U samotné instalace jsou klienti proškoleni 
o provozu a údržbě spa.“  Součástí péče je zá-
ruční a pozáruční servis, pravidelné preventivní 
prohlídky, služby servisních techniků o  víken-
dech a  svátcích, nabídka odzkoušené chemie 
a doplňků. 

Za požitky a zdravím 
do saun a vířivek
Nabídka saun a vířivek je dnes široká. Jsou určeny jak pro soukromé, tak i pro komerční využití, 
navenek i do interiéru. Základní pravidlo zní: je třeba znát své požadavky a možnosti, včetně 
těch finančních. A to nejenom ohledně samotné vířivky či sauny, ale i pokud jde o vybavení. 
Jaké budou v sauně lavice, podlahový rošt, saunová kamna či ochranný kryt topidla?
TEXT: FRANTIŠEK VONDERKA
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Firma zůstává s  klienty v  kontaktu i  formou 
každoročně vydávaného lifestylového časopisu 
Bublinky, jehož základem jsou informace o no-
vinkách ve firmě a v závěru také praktické infor-
mace pro uživatele spa. 

Roste chuť užívat si společně
Jak tedy? Pořídit si vlastní saunu či vířivku nebo 
před touto velkou investicí dát přednost zaříze-
ním, která je nabízejí? Napovědět mohou i růz-
né výzkumy ze států, kde je oblast spa dále než 
u nás. V Německu např. studie GfK Travelscope 
a nejnověji i dvě ankety, kterých se celkově zú-
častnilo 5 208 respondentů z řad uživatelů a po-
skytovatelů wellnessu. 

Každý třetí Němec tak považuje wellnesové 
pobyty za atraktivní, a ještě více si myslí, že jsou 
„in“.  Však také v posledním roce v Německu je-
jich počet vzrostl a navýšily obrat o 12,8 %. 

Nejčastějšími uživateli jsou lidé ve věku 65 let 
a více, po nich následuje skupina 50 -64letých. 
Na prvním místě jsou nadále páry, které už po 
léta tvoří více než polovinu hostů. I zde lze ale 
pozorovat velký pohyb.  Rodiny byly dlouho 
exoty ve wellnessovém hotelu. Ještě před dvě-
ma lety 59,1 % hostů uvádělo, že by si spa chtěli 
užívat bez dětí, nyní jsou ale právě rodiny nej-
více rostoucí skupinou a tvoří 17,5 % klientely. 
Bodují hotely, které nabízejí hlídání dětí, aby si 
rodiče dobu hlídání mohli sami nerušeně užívat 
třeba ve vířivce. 

Ať už s partnerem, přáteli nebo rodinou, well-
ness se stává vědomou součástí odpočinku od 
každodennosti.  Stává prostředkem socializace 
v  době moderní digitální izolace a  je součástí 
trendu boje proti osamělosti. A  to nejen well-
nessových hotelích (79%), ale také v  dalších 
zařízeních jako jsou lázně (53 %), zařízení pro 
fitness (30 %) či denních Spa (23 %). 

Obecná filosofie přitom zní, že programové 
atrakce, prostředí, poskytované služby i  záze-
mí by měly být pojaty komplexně a vzájemně se 

doplňovat. Martin Lakomý projektový manažér 
společnosti Frajt, která se zabývá tvorbou inte-
riérů a  zázemí pro spa, potvrzuje: „S  komfor-
tem zákazníka je spjato např. i vybavení šaten, 
uspořádání interiéru či přístupový a odbavovací 
systém. Na většině našich aplikací dostane či-
pové hodinky, s nimiž může zamknout skříňku 
s  osobními věcmi, projít do různých zón přes 
turnikety i  platit občerstvení v  bufetu nebo na 
baru. I  samotné zázemí by mělo návštěvníka 
motivovat k  tomu, aby se tam zase vrátil. Mů-
žete mít vybavený špičkově vybavené spa, ale 
i to se časem omrzí. Návštěvník se bude vracet 
hlavně tam, kde se cítí dobře. A  k  tomu patří 
i příjemné prostředí.“  

Potěšení pro všechny 
smysly

K pobytu v saunách a vířivkách kromě 
blahodárného působení vodního živlu patří 
také potěšení pro uši (hudba), oči (příjemné 
barvy) i čichové buňky (různé vůně nálevů).
Hudbu si každý jistě vybere podle svého 
vkusu a nálady. A co obecně platí o barvách 
a vůních? 

 Zelená  barva je optimistická, uklidňující 
barva přírody, barva růstu a naděje.

 Červená  barva je pro lidi dynamické, 
energické, veselé, nepřipouštějící si žádný 
problém.

 Modrá  barva bude nejspíš vyhovovat sníl-
kům, romantikům, možná nás trochu zklidní 
a vnitřně ochladí.

 Žlutá  je barvou slunce, teplo jeho paprsků 
hladí po celém těle, jeho energie dodává 
sílu a vyhání z duše starosti.

A jak působí na tělo 
a provětrání duše různé 
vůně nálevů v parní lázni?

Levandule a melisa: uklidňuje
Tymián: čistí
Rozmarýn: vzrušuje
Bříza: zbavuje škodlivých látek
Květ lípy: zvyšuje pocení
Růže: omamuje

Vysvětlete vašim hostům...

To, že návštěva parní lázně má dobrý vliv 
na tělo i na duši věděli naši předkové. Ať už 
to je římské kaldarium, finská parní suna, tu-
recký amam či ruská banja – parní lázeň je 
opravdovým tonikem pro zdraví i krásu. Při 
pocení v sauně se z těla vyplavují škodlivé 
látky a dochází ke spalování tuků. Novotvar 
SAUNAtorium  je i v této souvislosti zcela 
jistě na místě. Ve vířivce si dopřáváme kom-
fort a pocit lepšího životního stylu.  Masážní 
trysky stimulují prokrvení svalů v celém 
těle. Regenerují šlachy a klouby, dochází 
k odbourání napětí a stresu. Sauna i vířivá 
lázeň pozitivně působí na imunní systém 
a zotavují celé tělo.
Latinské „Sanus per aquam“ (ke zdraví 
vodou) v nich nachází jedno z nejpřesvědči-
vějších naplnění.  

Dovnitř nebo ven?

„Osobně bych, pokud je to prostorově 
možné, doporučil umístění venku v blízkosti 
domu.  Třeba na terasu. Plusem jsou čers-
tvý vzduch, výhled např. na noční oblohu, 
jednoduchá instalace. V interiéru se musí 
řešit mnoho technický i nepraktických 
problémů. Např. hluk vířící se vody, který  se 
odráží od stěn v místnosti, vlhko nebo zá-
pach chlorové desinfekce a musí nastoupit 
odvlhčovače nebo vzduchotechnika. Venku 
také nehrozí situace, kdy po zazdění vany 
do interiéru ji nelze vyndat ven či opravit,“ 
říká jednatel společnosti EuroWellness  
Ondřej Hebký.
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P
odniky, které se pro tuto cestu rozhod-
nou, musí nejprve vyřešit otázky pro-
vozní a  prostorové. Jen málokterá re-
staurace má volné, nevyužívané metry 

čtvereční, které může snadno postrádat. A když 
náhodou ano, nemusí to být napořád. To dobře 
ilustruje příklad pražské restaurace Jiná kra-
jina, která v  minulosti hosty lákala mimo jiné 
i na bylinky z vlastního skleníku umístěného ve 
dvoře činžovního domu. To už je ale minulostí, 
místo skleníku je dnes venkovní posezení. Zvý-
šení kapacity restaurace zkrátka dostalo před-
nost před příběhem o hyperlokálních bylinkách 
z Nového Města. Fakt, že to restaurace ve měs-
tech v  tomto ohledu nemají snadné, potvrzuje 
také „michelinský bylinkář“ Vít Janouš, který 
dodává jedlé květy a  další rostlinky do zhruba 
třicítky vyhlášených pražských podniků. Čas 
od času s  ním restauratéři také konzultují, co 
by se dalo na střechách a dvorcích pěstovat. Po-
dle Janouše se ale boom restauračních zahrad 
a skleníků nedá očekávat. „Jedna věc jsou am-
bice a druhá pak praxe. Mám pocit, že ve valné 
většině podniků je to nereálné z provozních dů-
vodů,“ říká Janouš.

Plochá střecha? Výhoda!
Ve výhodě jsou tam, kde disponují alespoň do-
statečně prostornou plochou střechou. Tako-
vou má například hotel InterContinental Pra-

gue. Na terase hotelové restaurace Zlatá Praha 
pěstují vlastní bylinky a na podzim 2013 se na 
střeše hotelu objevily i první úly. „Z vlastní vý-
roby pokrýváme hlavně snídaně, částečně med 
využíváme v kuchyni a na cukrárně. Med doku-
pujeme u  našeho včelaře, kterým je Augustin 
Uváčik,“ popisuje marketingová manažerka 
hotelu Simona Seidlová. V současné době mají 
nad ulicemi Starého Města šest úlů, což v  let-
ním období znamená více než půl milionu včel. 
Jak na hotelový med reagují hosté? „Jsou velice 
překvapeni, že v  centru metropole lze chovat 
včely a  vždy se vyptávají na detaily ohledně 
možnosti sběru medu. Vysvětlujeme jim, že Le-
tenské sady hned za řekou jsou pro včely ideál-
ním místem a přesun nasbíraného produktu je 
pro ně velmi krátká vzdálenost, která jim velmi 
vyhovuje. Dolet včel je běžný na vzdálenost tři 
až pět kilometrů,“ vysvětluje Seidlová. Hosté 
se mohou po předchozí domluvě se včelařem 
jít na úly také přímo podívat, z bezpečnostních 
důvodů to ale InterContinental běžně nenabízí 
a to i přesto, že si k chovu zvolil velmi mírné ple-
meno včel cíleně zvolené pro tuto konkrétní lo-
kalitu. Jedná se o rakouské plemeno Singer F1, 
které je nejen mírné, ale taky nerojivé a  navíc 
velmi pracovité.

Největším svátkem je pro každého včelaře 
medobraní a  byla by škoda nevyužít ho jako 
neotřelého marketingového nástroje. „Při kaž-

Buď te sví. Pěstuje 
si vlastní bylinky, 
mějte svůj med

Kvalitní potraviny s příběhem, to 
je, oč tu běží. Slova jako „lokální“, 
„regionální“ nebo „farmářský“ 
se stala zaklínadlem dnešní 
doby a i restaurace nebo hotely 
musejí na vlnu zájmu Čechů 
o farmářské výrobky reagovat. 
Ideální je, pokud si část surovin 
zvládnou vypěstovat, stále 
populárnější jsou restaurace 
přímo na farmách, kde se host 
nejenom naobědvá či navečeří, 
ale zároveň si maso vejce 
nebo zeleninu odveze domů 
do lednice. V menší míře lze 
něco podobného praktikovat 
také ve městech. Co zkusit pro 
začátek alespoň vlastní bylinky 
nebo, tam kde to budova 
dovoluje, třeba vlastní úl?!
TEXT: LIBOR HRUŠKA FO
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dém medobraní jsme zaznamenali velký ohlas 
ze strany našich hostů a  dětí, kterým jsme 
především při snídaních či nedělním brunchi 
čerstvý med servírovali,“ popisuje Seidlová. 
U hostů bodovala i ukázka stáčení medu nebo 
nabídka žvýkání celých plástů. Je známo, že 
med pocházející z města je stejně kvalitní jako 
ten z volné přírody. „Náš med odpovídá kvali-
tou medu ze Šumavy nebo Krkonoš,“ uzavírá 
Seidlová.

Zaklínadlo zní: Čerstvé a kvalitní
U  restaurace velikosti Zlaté Prahy je vlastní 
produkce samozřejmě pouze kapkou v  moři. 
Hotel se ale snaží část surovin odebírat ales-
poň od menších dodavatelů, ideálně ze střed-
ních Čech. Koncept, který tu rozjeli v  loňském 
roce, se jmenuje Farm to Table. Mezi dodavate-
le patří například Farma Bio Vavřinec Benešov, 
Statek Oblík, Farma Rašovice České Meziříčí, 
Mitrovský dvůr Mitrov nebo Farma Sedlčany. 
V kurzu jsou dnes samozřejmě také restaurace 
fungující přímo na farmách nebo s nimi alespoň 
úzce spojené. O  nedostatek hostů se nemusejí 
bát především v dojezdových vzdálenostech od 
velkých měst. Z výhodné polohy kousek za hra-
nicemi hlavního města těží například klínecká 
restaurace Pod Farmou otevřená v červnu 2016. 
„Vaříme výhradně z  kvalitních a  čerstvých su-
rovin   Nemalá část pochází z našich vlastních 

chovů, o  čemž se můžete sami přesvědčit, na-
vštívíte-li přilehlou Farmu Klínec,“ lákají hosty 
provozovatelé restaurace.

Zámecké bylinky
Ale nemusí to být hned farma, třeba vlastní by-
linky nebo zeleninu může poskytnout i zahrada 
kolem venkovského hotelu nebo restaurace, 
v případě středočeského hotelu Chateau Mcely 
pak dokonce zámecký park. Jak daleko to mají 
kuchaři zámecké restaurace Piano Nobile na 
záhonek? „Jen pár kroků, záleží na tom, o které 
části parku je řeč,“ směje se PR manažerka ho-
telu Eva Plchová a začíná vyjmenovávat, co vše 
může personál kuchyně v  parku sklízet. Jako 
první zmiňuje levanduli – tu kuchyně zpraco-
vává na sirup do nápojů i jídel, vyrábí se z ní ale 
i mcelská kosmetika a květy se suší do pytlíčků 
na hotelové pokoje. Z  dalších bylinek jsou to 
například majoránka, tymián, rozmarýn, máta 
nebo estragon. „V březnu se trhá medvědí čes-
nek, který se zpracovává na pesto a do jídel. Od 
května do listopadu pak fialky a jiné jedlé květy 
pro zdobení jídel,“ pokračuje Plchová. Z  rybí-
zu, třešní a malin se dělají marmelády a sirupy, 
děti v  parku mohou zobat lesní jahody. Hotel 
nabízí i pochoutky z vlastní hlívy ústřičné, šves-
tek, ořechů, cuket, rajčat, dýní nebo patisonů. 
Slovo „domácí“ tu má cestu na jídelní lístek 
volnou. 

Hotelový včelař

Hotel InterContinental není jediným, 
se kterým včelař Augustin Uváčik 
spolupracuje, o včelstva se stará i hotelu 
Hilton Old Town a dalším institucím, 
jako je Národní zemědělské muzeum na 
Letné nebo Česká filharmonie. Odborné 
zákroky provádí sám a je za ně zodpo-
vědný, pracovníci hotelů či institucí ale 
participují například na medobraní. Zpět-
ná vazba od hotelových hostů je podle 
něj veskrze pozitivní. „Někdy si jdeme si 
jen tak popovídat, někdy vzniknou nová 
přátelství či další vztahy. Mezi hosty se 
mnohdy objeví i významný člověk z řad 
byznysu, politiky či šoubyznysu,“ říká 
Uváčik. Hotel se do včelaření samo-
zřejmě může pustit i bez odborného 
dohledu jako každý jiný chovatel. Musí 
včelstvo nahlásit, dodržovat normy 
a v neposlední řadě vše domyslet tak, 
aby chov včel neomezil chod objektu.

21TÉMA
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S
voz gastroopadu je pro restaurační 
zařízení i  vývařovny často finančně 
náročný. Na vysoké faktury od svo-
zových společností mají vliv jejich 

velké dojezdové vzdálenosti do bioplynových 
stanic nebo také každoročně narůstající ceny 
pohonných hmot. „Pro gastroprovozy, které 
se chtějí vyhnout těmto vzrůstajícím pau-
šálním nákladům, je alternativou elektrický 
kompostér GreenGood. Ten dokáže zpraco-
vat gastroodpad přímo v prostorách stravo-
vacího zařízení a  přeměnit zbytky jídel na 
substrát do 24 hodin. Největším benefitem 
této technologie je redukce odpadu až o  90 
% objemu, během jednoho dne. Z deseti kil 
gastroodpadu vznikne kilo hygienizovaného 
substrátu, tento substrát již více není odpa-
dem,“ říkají zástupci firmy Dekos R, která 
tato zařízení dodává. Jídelny tak dokáží ve 
své režii zpracovat vlastní odpad a  nemusí 
být více odkázány na služby svozových firem. 
Jediným nákladem při běžném provozu zů-
stane už jen poplatek za elektrickou energii.

Zapojit se mohou i školy
Novou formu zpracování gastroodpadu za-
vedlo město Karlovy Vary. V  minulém roce 
zahájilo pilotní projekt na Základní škole Ja-
zyků, kde začali zpracovávat zbytky ze školní 

kuchyně a jídelny. Ve třídách zavedli speciál-
ní odpadkové koše s biologicky rozložitelný-
mi sáčky, do kterých mohou žáci vyhazovat 
zbytky svačin. Tyto sáčky se v  elektrickém 
kompostéru zpracují společně s gastroodpa-
dem. Město plánuje zavést elektrické kom-
postéry i  do dalších jídelen. Zvažuje i  větší 
kompostér na městskou kompostárnu, kde 
by svážel a  zpracovával gastroodpad také 
z komerčních restaurací. 

Dalším z příkladů dobré praxe nakládání 
s gastroodpadem je také Jídelna na Marjánce 
v Kostelci nad Labem, kde si majitel pan Vít 
zakoupil elektrický kompostér, který zpracu-
je denně až 82 kg kuchyňského odpadu. Jí-
delna již nemusí řešit paušálně placený svoz 
a má vyřešenou legislativu, protože kompo-
stér během jednotlivých cyklů kompostování 
dosahuje teploty nad 70° (teplota nutná  pro 
hygienizaci – odstranění veškerých nebez-
pečných a  patogenních látek) a  denně se 
odpad zredukuje až o 90 % s výsledným vý-
stupem.

Mnohá školská zařízení, ve kterých se již 
dnes nacházejí elektrické kompostéry, vyu-
žívají kompost na edukativní účely. V  rám-
ci školní výuky, jsou děti vedeny k  separaci 
všech druhů odpadů a  vzdělávány o  tom, 
jaká je jeho cesta od vzniku ke zpracování.  

Kompostujte!

Problematika gastroodpadu je pro stravovací zařízení 
známým tématem, které se nyní řeší více než kdy jindy. 
Obce a města již většinou znají řešení předcházení 
vzniku bioodpadů třeba prostřednictvím systému 
vlastního kompostování. Jako zřizovatelé školních či 
sociálních zařízení, které poskytují stravovací služby, 
mají povinnost postarat se také o gastroodpad. 
I v této oblasti se mohou obrátit na kompostéry.
TEXT: SVĚT H&G ZA PŘISPĚNÍ DEKOS R
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Jak na to na zahradě
KOMPOSTOVÁNÍ NA ZAHRADĚ U RESTAURACE

Pokud můžete kompostovat na zahradě a máte do-
statek prostoru, bude se vám pravděpodobně hodit 
tříkomorový dřevěný kompostér, s jehož kapacitou 
pohodlně zkompostujete jak zahradní odpad, tak 
odpad z odděleného sběru bioodpadů ve škole. 
Pokud máte k dispozici menší prostor, můžete vyu-
žít komunitní kompostér a nebo zateplený otočný 
kompostér, ve kterém se urychluje kompostování 
intenzivním provzdušňováním. V kompostérech 
lze kompostovat i zelený odpad z přípravy jídel ve 
školní kuchyni. Velmi se též osvědčila kombinace 
otočného kompostéru s kompostováním v dřevě-
ném kompostéru či na volné hromadě, kdy po 4-6 
týdnech se „mladý“ kompost z otočného kom-
postéru přesune na venkovní kompostér. Zbytky 
jídel včetně zbytků z jídelen jsou již plně rozložené, 
případné kosti jsou naprosto vybělené, zbavené 
veškerých zbytků masa. Ve venkovním kompostéru 
již tato zfermentovaná hmota nepřitahuje hlodavce 
ani jiná zvířata a má dostatek času na úplné vyzrání. 
Vždy je nutné předem promyslet, jaký kompostér 
pořídit, aby technologie kompostování a jeho kapa-
cita odpovídala potřebám. Zdroj: Kompostuj.cz

Co je dobrě vědět o gastroodpa-
dech a jaké jsou možnosti pro 
stravovací zařízení dle zákona

CO JE GASTROODPAD? 
Jde o biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stra-
voven, který je nazýván gastroodpadem. Řeč je 
zejména o odpadech ze zeleniny, ovoce, brambor, 
zbytků z jídel, odřezcích z masa, kostech, skořáp-
kách z vajec, odpadových tucích a olejích, prošlých 
potravinách apod. 
Ve skupině komunálních odpadů je zařazen ve 
druhu 20 01 08 - biologicky rozložitelný odpad 
z kuchyní a stravoven.

PROČ MŮŽE BÝT GASTROODPAD 
NEBEZPEČNÝ? 
Tento druh odpadu může obsahovat patogenní 
mikroorganismy, toxiny a další infekční patogeny, 
představující potencionální riziko pro zdraví lidí 
i zvířat. Často jsou také zdrojem zápachu a výskytu 
hmyzu a hlodavců. Správný způsob nakládání 
s gastroodpadem je důležitý zejména z důvodu 
bránění šíření infekcí.

Co všechno se může do 
kompostéru vkládat? 

Elektrický kompostér zpracuje syrové i vařené 
zbytky všech druhů jídel (maso, kuřecí a rybí kosti, 
vaječné skořápky, papírové ubrousky, atp). Je to 
inteligentní odpadkový koš. Elektrické kompostéry 
jsou plně automatické a své procesy si vyhodno-
cují zcela samy. Z uživatelského hlediska je tedy 
zapotřebí pouze odpad denně vkládat a díky 
redukci objemu až o 90 % jednou za 2-3 týdny 
odebrat vzniklý hygienizovaný substrát. Kompost 
má praktické využití. Vzniklý substrát z elektrického 
kompostéru lze vložit do klasického zahradního 
kompostéru s dalším bio odpadem (např. listí, tráva) 
a tím vznikne kvalitní kompost. Tímto postupem 
vracíte všechny živiny zpátky do přírody a uzavírá 
se koloběh odpadů. 
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D
o kolika podniků dnes 
bylinky a jedlé květy 
dodáváte?

Klientů mám dnes zhruba třicet.

Samá Praha?
Přesně tak.

Přibývá podle vašich zkušenos-
tí restaurací, které mají ambici 
pěstovat svou vlastní zeleninu 
nebo bylinky?
Jedna věc jsou ambice a druhá pak 
praxe. Mám pocit, že ve valné vět-
šině podniků je to nereálné z pro-
vozních důvodů. Zahrada na stře-
še je sice super, ale určitě to nelze 
brát tak, že se tím bude restaurace 
zcela samozásobovat.

Bude to ale další příběh pro 
hosty…
To ano, restaurace ho ale bude 
muset umět prodat a  takových 
podniků moc není. Řešil jsem to 
s  kuchaři velkých podniků, které 
by na to peníze měly, ale zatím ne-
vím o tom, že by to někde dotáhli.

U čeho by dávala smysl produk-
ce na vlastní pěst? Může se to 
u některých rostlin vyplatit?
Na rovinu, jakákoliv restaurace si 
všechno mnohem snadněji kou-
pí, než že by si to sama vytvářela. 
Je tu ale ještě estetické hledisko. 
Pokud mám v  restauraci volný 
prostor, snažím se, aby byl krásný 
a ne aby, když to přeženu, mi z něj 
létaly mšice do jídla. Náročné je 
to i  produkčně. Jak to udělat, aby 
péče o  skleník neohrozil chod re-
staurace. V  průběhu roku navíc 
kytky dlouho nejsou, pak jej jich 
najednou v  určitou dobu strašně 
moc a pak je zas skleník prázdný. 
Konzultovalo to se mnou několik 
restaurací a příliš jsem jim to nedo-
poručoval. Ne že bych se bál o svůj 
kšeft, ale prostě mi to nevycházelo.

Pořád restaurace zavážíte na 
kole?
Ne, předloni na podzim jsem si 
pořídil elektrokoloběžku, z  kola 
už jsem byl ušlapaný, musel jsem 

ujet třeba čtyřicet, padesát kilo-
metrů. Navíc jsem své kolo roz-
bil, a  tak jsem si pořídil jsem si 
nový dopravní prostředek, který 
kombinuji s  MHD, hlavně s  vla-
kem. Strašně jsem se tím zrychlil, 
dnes jsem schopný být od sebe ze 
skleníku v  Horních Počernicích 
v Dlouhé ulici za 32 minut.

Do Dlouhé dodáváte kam?
Je tam Naše maso a za rohem La 
Degustation Bohême Bourgeoise

Tam jste se svým podnikáním 
začínal, že?
Ano, to byla jedna z  prvních re-
staurací, i když úplně první místo 
kam jsem šel, byl RED Pif, který 
měl otevřeno teprve čtrnáct dní. 
Hned dalším místem ale byla La 
Degustation, kde jsem si domlu-
vil schůzku s panem Sahajdákem. 
Bylo to v  roce 2011 a  oni hned 
v březnu 2012 dostali tu první mi-
chelinskou hvězdu

I kvůli vašim bylinkám…
To ne. Ale je pravda, že když jsem 
mu pak s  odstupem gratuloval, 
tak mi - on je Sahajdák mimořád-

ně skromný- vysekl tuhle poklonu, 
že to bylo i  díky mým bylinkám. 
Musím říct, že jsem se nafoukl pý-
chou a bylo mi dobře.

Začal jste před sedmi lety, 
změnily se za tu dobu trendy? 
Mají restaurace zájem o jiný tip 
zboží?
Změna nastala hlavně v mém pří-
stupu. Když jsem se do podnikání 
vrhal, netušil jsem, že se budu za-
měřovat zrovna na „jedlou bižute-
rii“, to vykrystalizovalo až v  prů-
běhu. Ze začátku to byla hlavně 
klasické bylinky, trvalo několik let, 
než jsem se dopracoval ktomu, na 
co se zaměřuji teď – k ozdobičkám 
jídel.

Ozdobičky, jedlá bižuterie. Co 
přesně si pod tím představit?
Jsou to především jedlé květy, ale 
já nedodávám jen květy, tak jsem 
si tu kategorii potřeboval trochu 
rozšířit. Třeba o malé lístky řebříč-
ku, který musí být čerstvý, protože 
potom zhořkne. Další ze zelených 
ozdobných věcí, které prodávám, 
je žabinec ptačinec. Tuhle rostlinu 
budou znát všichni zahrádkáři, 

kteří s ním bojují jako s plevelem. 
Přitom je výborný do salátů.

Co klasické bylinky?
Když se otevíralo Naše maso,  
zkoušel jsem s nimi maloobchod-
ní prodej bylinek, tymiánu a  tak 
podobně. Bylinky jsou sice k  do-
stání kdekoliv, ale ty moje byly 
v  nesrovnatelně vyšší kvalitě, než 
jakou nabízejí supermarkety. Sa-
mozřejmě také dražší, ale Naše 
maso je místem, kde si vyšší cenu 
umějí uhájit. Chodí tam lidi, kteří 
chtějí kvalitu a tolik nekoukají po 
cenovkách. Ale ani tohle nedáva-
lo a  nedává smysl. Proč pěstovat 
mátu a bazalku na kila, když u nás 
rostou pomalu a dají se za hubič-
ku přivést z Izraele nebo z Itálie?!

Takže ve skleníku máte už jen 
onu „jedlou bižuterii“?
Mám tady osmiletý strom rozma-
rýnu, takže když si některý z mých 
klientů řekne, tak mu trochu roz-
marýnu pošlu. I  šalvěj mi zůstala  
a mám super meduňku.

Po vašich odběratelích prý 
požadujete, aby se váš skleník 
alespoň jednou navštívili?
Návštěva samozřejmě není povin-
ná, na druhou stranu s těmi lidmi 
se musíme trochu poznat, jinak by 
mě to nebavilo. Já k  nim jezdím 
několikrát týdně, takže považuji 
za férové, když si kuchař udělá 
jednou za pět let čas a  přijede se 
podívat ke mně do Počernic. Vět-
šina klientů je zvědavá, co je u mě 
nového, protože já ani nemám 
žádný seznam produktů, které na-
bízím. S většinou lidí jsme se takto 
dost sblížili a málokdy to skončilo 
tak, že by nezačali odebírat.

Máte v restauracích otevřený 
účet?
To, ne já do nich ani nechodím. 
A myslím, že to tak bude mít i větši-
na kuchařů, co v těch restauracích 
dělá. Samozřejmě, musí sledovat 
trendy. Ale rozhodně nemají na to, 
aby se mohli jít čtyřikrát do měsíce 
navečeřet k sobě do práce. 

Michelinský bylinkář dodává 
do vyhlášených podniků
Ve skleníku sám bydlí a svou „jedlou bižuterii“ dodává do nejlepších pražských restaurací. Není 
divu, že je to právě mladý zahradník Vít Janouš, s kým restauratéři konzultují své pěstitelské 
plány. Jedlé květy a další rostlinky dováží do zhruba třicítky vyhlášených pražských podniků.
TEXT: LIBOR HRUŠKA
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P
řed samotným plánováním výbavy kan-
celáře, si položte otázku, k  čemu má 
sloužit – pouze k práci vaší či vašich za-
městnanců na počítači, nebo bude mís-

tem setkávání. Pokud půjde o  první variantu, 
potřebujete dobrý stůl a  ergonomickou židli. 
Na místě je samozřejmě i vytvoření příjemného 
motivačního prostředí.  

„Nezdravé pracovní prostředí doprovázejí 
náklady, které si s  ním zaměstnavatelé hned 
nespojí. Nemocenské pramenící z vleklých pro-
blémů se zády nejsou žádnou výjimkou,“ říká 
marketingový specialista Petr Bořuta z  firmy 
Capexus specializující se na kancelářské pro-
story po stránce architektonické. 

Pokud plánujete v kancelářských prostorách 
i setkávání s klienty, musíte hrát více na efekt. 
„Zamyslete se nad tím, jak chcete, aby vaše fir-
ma na klienty působila, a pořiďte si sekundární 
vybavení. Nevypadá to dobře, když klientovi 
nabídnete kávu, a  nakonec mu uděláte 3 v  1 
a zalijete ho vodou z varné konvice,“ vysvětluje 
Tomáš Kolomazník z portálu Vkanceláři.cz.

Vliv na výkon i zdraví
Je důležité si uvědomit, že kvalita pracovního 
prostředí, respektive ergonomie pracovního 
místa ovlivňuje výkonnost i  fluktuaci zaměst-
nanců, a v neposlední řadě i jejich zdraví. „Tak 
třeba správně upravené místo musí umožňovat 
nejen pohyb a snadnou změnu polohy, ale také 
pohodlný přístup k  různým částem pracovní 
plochy. Například telefon by měl být umístěn 
na straně nedominantní ruky, často užívané 
předměty by měly ležet přímo před pracov-
níkem,“ říká Petr Bořuta a  dále dodává: „Pro 
pohyb do stran bychom měli mít dispozici ale-
spoň 50 cm, ideální pro pohyb vpřed a vzad je 

pak rozsah 70 cm. Důležitá je i výška prostoru 
pro nohy, která by měla dosahovat nejméně 60 
cm. Chodidla by celou svou délkou měla spočí-
vat na podlaze.“

Správné řešení samotného pracovního místa 
u počítače má další pravidla. Pro zdravá záda je 
klíčová možnost upravovat výšku a náklon moni-
toru. Platí také, že monitor a klávesnice by měly 
být umístěny přímo před vámi – umístění vpravo 
či vlevo od středu stolu je zcela nevhodné.

Dobře se posaďte
Pamatujte také na to, že záda mají být krytá. Po-
cit, že vám přes ně někdo kouká, není pro niko-
ho příjemný. Pokud není možné dostát umístění 
zády ke stěně, řešení nabízí vhodně rozmístěné 
květiny či třeba paravány.

U  židle je kritérií pro správnou ergonomii 
ještě více. „Pracovní židle by měla mít výškově 
nastavitelné opěradlo – důležité je, aby se opě-
radla dotýkala ramen. Výškově nastavitelná by 
měla být i  bederní opěrka, která při správném 
postavení podporuje přirozené zakřivení páte-
ře. Lokty a  předloktí je třeba mít položené po 
celé délce opěrek, aby paže a ramena relaxovaly. 
S tím souvisí i často opomíjený fakt, že u opěrek 
bychom měli mít možnost nastavit nejen výšku, 
ale i rozpětí, a že by měly být vyrobeny z měk-
kého plastu, který pruží,“ upozorňuje Bořuta.

Vybavení technikou
Když pomineme adekvátně výkonný počítač, 
vyvstanou otázky, zda si pořídit například řezač-
ku, skartovací stroj či laminátor. Musíte zvážit, 
zda uvedené dostatečně využijete. Každopádně 
výše vyjmenované přístroje udělají spoustu prá-
ce, respektive vám ušetří hodně času. Zvažte 
také, kolik místa daní pomocníci zaberou. 

Správné klima a světlo
Abyste si nezničili zrak, důležitý je dostatek denní-
ho světla. Stůl by tak vždy měl stát co nejblíže oknu 
– ovšem ne přímo pod ním. Je to z důvodu přímé-
ho dopadu slunečních paprsků. Nutné je také zo-
hlednit, zda jste praváci či leváci. Přímo proti oknu 
by pak neměla stát ani obrazovka počítače. Dobře 
promyslete i rozmístění stropních a stolních lamp.

„Kolik bude v místnosti světla, můžete ovlivnit 
i  pomocí barev. Pro stěny kanceláří se nejčastěji 
doporučuje neutrální béžová a  bílá, jež zároveň 
prostor opticky zvětší. Nic nezkazíte ani bledě 
modrou. Výraznější barvy jako je sytě žlutá nebo 
červená sice podporují chuť k práci a invenci, volte 
je však spíše pro detaily nebo v kombinaci se stu-
denějšími odstíny,“ radí Bořuta.

Kreativitu podpoříte i správnou výměnou vzdu-
chu. Vhodné je jednorázové, ale častější větrání, 
což platí zvláště v zimním období. Naopak v hor-
kých letních dnech to nepřehánějte s klimatizací, 
teplota uvnitř by měla být maximálně o 7 stupňů 
nižší než teplota venku.

I akustika je důležitá
Za zmínku stojí určitě i akustika. Přílišná hlučnost 
z okolí by jistě pro nebyla to pravé ořechové pro 
koncentraci na práci. Ještě předtím, než se pustíte 
do budování kancelářského prostoru, si tedy celý 
projekt dobře rozmyslete. „Počítat s  akustickými 
opatřeními by měla každá firma již v úvodu projek-
tu bez ohledu na to, zda se jedná o výstavbu nových 
kanceláří nebo o rekonstrukci stávajících prostor,“ 
popisuje Jan Kaňka, spolumajitel firmy SilentLab.

Hluk můžete omezit také položením koberce. 
Pamatujte ale na to, že v koberci se bude držet špí-
na, a tak je třeba jej pravidelně vysávat a tepovat. 
Vhodnější tak mohou být stropní či stěnové akus-
tické obklady.  

Jak vybudovat ideální kancelář?
Na některých věcech se zkrátka nevyplatí šetřit a o vybavení 
kanceláře to platí dvojnásob. Však na pracovišti budete trávit 
minimálně osm hodin denně. A je rozdíl, jestli je strávíte efektivní 
prací, nebo je jakýmkoliv způsobem budete „muset přetrpět“. Zkrátka 
a jednoduše, když ustoupíte a pořídíte si třeba neadekvátní kousek 
nábytku, který byl atraktivní pouze cenou, dříve či později to pocítíte.
TEXT: KAMILA FUCHSOVÁ
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„Akustické obklady snižují totiž dobu dozvuku 
v prostorech, čímž dochází ke snížení hlučnosti. 
Nejběžněji se používají stropní stěnové akustické 
obklady s pohlcujícím materiálem na bázi melami-
nové pěny nebo minerálních vláken. Stropy totiž 
bývají často jediné místo, kam se dají obklady 
umístit,“ dodává Jan Kaňka ze SilentLab.

Aha!
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Tak mají vypadat 
kanceláře

IT firma CA Technologies nechala vysta-
vět v Praze na Chodově nové kanceláře. 
Jsou vyjímečné skvělou kombinací 
funkčnosti a designu. Zaujímají plochu 
4000 čtverečných metrů. O podobu 
moderních kanceláří se zasloužili archi-
tekti z brněnské firmy jménem Kaplan 
architekti. Spoluautorem projektu je také 
Horalík ateliér. Kanceláře byly dokonče-
ny koncem letošního roku.
S nástupem průmyslu 4.0, se software 
postupně stává běžnou, každodenní ko-
moditou, která proniká do všech oblastí 
lidské činnosti. Softwarové produkty jsou 
vyráběny v obrovských množstvích, aby 
pokryly raketově vzrůstající poptávku. 
Návrh interiéru kanceláří přední globální 
IT firmy, CA Technologies, proto svým 
industriálním designem odkazuje na 
tovární budovy první průmyslové 
revoluce, ve kterých probíhala první 
masová produkce zboží. Zároveň jde 
o reminiscenci na „garážové“ začátky 
firem, které jsou dnes hlavními hybateli 
digitálního světa.

USPOŘÁDÁNÍ KANCELÁŘÍ
Půdorysné uspořádání místností je zá-
měrně v rozporu s obvyklým utilitárním 
kancelářským chodbovým schématem, 
které svou fádností demotivuje a také 
stěžuje přirozenou orientaci v prostoru.  
Koncepcí je sdružení několika místností 
do větších celků – „boxů“, které jsou pak 
celé obloženy v jedním z materiálů – dře-
vo, cihla, kov, beton. Díky různým velikos-
tem a vzájemnému rozposunutí, boxy 
mezi sebou nevytváří klasické chodby, 
ale spíše volný prostor, který plynule 
navazuje na otevřená pracoviště.
Střední část budovy je naopak v kontra-
stu s půdorysně jednoduchými boxy. Je 
výrazně tvarována a ponechána v bílé 
barvě, která slouží jako podklad pro 
sprejové grafiky. Jednotlivé materiály 
jsou vybrány pro svou osobitost, výraz-
nou strukturu a industriální symboliku.
Kombinace originálních kusů indus-
triálního retro nábytku a soudobých 
designových prvků, vnáší do interiéru 
záměrně provokativní atmosféru s cílem 
narušit obvyklou strnulost korporátních 
kanceláří. Zdroj: Kaplanarchitekti.cz

Jaké technologie mohou zlepšit spokojenost a efektivitu zaměstnanců?

• Nástroje pro spolupráci. Ty umožňují snížení potřeby cestování, urychlují komunikace a zlepšují efektivitu. I když osobní styk nelze úplně nahradit, některé zále-
žitosti lze bez problémů vyřešit pomocí videokonference. Pokud je navíc obraz i zvuk dostatečně kvalitní, videokonference se značně přiblíží zážitku z běžného 
osobního setkání.

• V kancelářích je nutné myslet na mnoho aspektů, které ovlivňují celkový dojem z videokonference. Patří mezi ně velikost místnosti, počet osob, jejich rozmístění 
osob v místnosti, osvětlení místnosti či akustika.

• Chytré systémy regulující automatické osvětlení, automatizace větrání (kvůli zdravějšímu prostředí a snížení únavy).
• Spokojenost jistě zvýší i vybavení, na které jsme běžně zvyklí z domácnosti, jako například kuchyňka s kvalitním kávovarem. I to je drobnost, která pokud není 

v pořádku, může některým zaměstnancům výrazně narušit jejich pracovní rytmus a výkon.

Požadavky zaměstnanců na kancelářské prostory jsou čím dál vyšší. Mladší lidé mívají jiné standardy. Již se nechtějí spokojit s tím, že si v práci odsedí svých 8 hodin 
a pak mají klid. Pracovní prostředí je pro ně důležité a chtějí se v něm cítit co nejlépe. Za to zaměstnavatele odměňují maximálním výkonem, časovou flexibilitou atd.
Požadavky zaměstnanců se liší dle jejich věkové struktury – mladší skupina vyžaduje „zábavnou“ kancelář obohacenou o hrací zařízení a místa pro setkání, oproti 
tomu seniornější zaměstnanci chtějí klidné prostředí, ve kterém lze relaxovat.
Pro všechny je pak typické, že se nechtějí zdržovat používáním složitých komunikačních technologií– vše musí být na „jeden klik“. Zdroj: Kancelarsnu.cz
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L
idé bezesporu více cestují, a proto poptávka 
po kvalitním ubytování se špičkovým záze-
mím jednoznačně roste. Kvalitní hotelové 
fitness centrum může být vnímáno jako 

velmi důležitý parametr při výběru klienta pro 
jeho další dovolenou či služební cestu,“ přitakává 
Miroslav Jirčík, zakladatel, majitel a jednatel firmy 
3D FITNESS. Důkazem jeho slov je třeba fitness 
centrum hotelu MIURA v  Čeladné. „Právě naši 
hosté byli důvodem, proč se fitness dobudovalo. 
Na základě jejich poznatků jsme totiž zjistili, že 
právě fitness je služba, kterou u nás postrádali,“ 
říká sales manager Tomáš Závorka.

Touhu klientů po pohybu potvrzuje i  Martina 
Richterová, jednatelka pražského fitcentra FIT-
PULS, které je samostatnou provozovnou spolu-
pracující s hotelem Frýdl: „V současné době si lidé 
stále více uvědomují nutnost a  potřebu pohybu 
a na tyto životní potřeby reagují také hotely, které 
se snaží své klienty uspokojit ve všech oblastech. 
Mnoho hotelů již může poskytnout svým klien-
tům poměrně široké spektrum fitness zařízení.“ 
Ve FITPULSU mohou klienti využít služeb osob-
ního trenéra, výživového poradce i fyzioterapeuta, 
zajít si na masáž nebo se zvážit na speciální váze 
sloužící ke zjištění tělesných hodnot. „Najdete zde 
i dětský koutek a bonusem může také být možnost 
jednorázového zapojení dětí do dětských aktivit, 
pořádaných v rámci pravidelných kurzů,“ doplňu-
je Richterová.

Na klíč může být dnes nejen dům, ale i fitness
Zcela jedinečným je v tomto směru koncept „fit-
ness centra na klíč“, který u nás prezentuje třeba 
právě firma 3D FITNESS se sídlem v Žamberku. 
Pokud si jej spojíte s více užívaným slovním spoje-

ním „dům na klíč“, kdy dostanete klíč od komplet 
hotového a k žití zkompletovaného obydlí, nejste 
daleko od pravdy. S tím rozdílem, že 3D FITNESS 
klientovi nepředá hotové bydlení, ale fitcentrum. 
Připravené k okamžitému užívání. 

Komplexní proces činností provázaných v čase
A jak to probíhá? „Jedná se o komplexní proces 
činností provázaných v čase,“ ozřejmuje Miroslav 
Jirčík. „Celý projekt je třeba rozdělit na dílčí části 
a nahlížet na celý proces od konce. Je nutné si na-
definovat, co přesně má být výsledkem naší práce. 
Jak má prostor či zóna vypadat a jaké parametry 
má splňovat. Poté jdeme časovou osou zpět přes 
instalaci, realizaci zařizovacích či konstrukčních 
prvků, až k vlastní projektové dokumentaci a vizu-
alizacím prostoru od našich grafiků či architektů,“ 
vysvětluje dále. Čím kvalitněji a detailněji je zpra-
covaná projektová dokumentace, tím kvalitnější 
je výsledek a rovněž jsou minimální odchylky od 
původního rozpočtu celého projektu.

Komplexní řešení a realizace fitness center
Fitness centrum na klíč nezahrnuje „jen“ výstav-
bu a  vybavení fitcentra. 3D FITNESS pomůže 
kompletně se vším, co samotné výstavbě před-
chází i co po ní následuje. To znamená počáteční 
konzultaci, projektovou dokumentaci, vizualizaci, 
konzultaci s  externími dodavateli a  řemeslníky, 
instalaci zařízení, dodávku fitness strojů a kardio 
vybavení, zajištění softwaru pro provoz hotelové-
ho centra, podlahové krytiny a školení odborného 
personálu.

„Řešíme všechny části projektu a vzájemně tyto 
části propojujeme. Logicky vytváříme časovou 
shodu jednotlivých kroků a navrhujeme materiály 
o komponenty, které do sebe perfektně zapadají,“ 
říká Miroslav Jirčík. „Nejsme tedy zodpovědní 
jen za část například dodávky fitness strojů, kde 
následně řešíme, že je špatně připravená elektro-
instalace, high tech technologie či jiné,“ dodává. 
Při spolupráci s 3D FITNESS má klient k dispo-
zici jedno kontaktní místo, kde řeší všechny části 
či nachází odpovědi na své dotazy. Nemusí tedy 
obvolávat velké množství dílčích dodavatelů a pak 
mozaiku vlastními silami skládat dohromady. Tím 
šetří velké množství svého času, starostí a rovněž 
peněz, které může do projektu vložit.

Hotelové fitness má jasnou klientelu
Velkou výhodou hotelových fitness v tomto smě-
ru je, že mají předem danou klientelu. To umož-
ňuje hotelům již od počátku vlastní koncepci 
a  podobu fitcentra zaměřit jedním konkrétním 
směrem. Tato klientela je daná parametry hote-
lu a fitness centrum musí plně zapadat do kon-
ceptu hotelu. „Pokud je hotel 4hvězdičkový, tak 
i  fitness musí splňovat požadavky náročného 
klienta. Design, vybavení, čistota a  vše ostatní 

Vybavení fitness center v hotelech

Zlatý věk hotelových 
fitness center přichází

„Hotelové fitness“ je pojem, 
který v posledních letech 
nabývá na významu. Trend 
zdravého životního stylu si 
získává stále více příznivců. 
Lidé přemýšlí nad tím, jak je 
důležité se správně stravovat, 
hýbat se a relaxovat. Hotely, 
kde mnozí z nich tráví na 
cestách či dovolených velké 
množství času, se logicky 
chtějí aktuálním požadavkům 
klientů maximálně 
přizpůsobit. A tak na území 
celého Česka vznikají 
hotelová fitness centra, 
kde hosté najdou veškerý 
komfort a luxus, který od 
takového zařízení očekávají.
TEXT: KATEŘINA LUKÁŠOVÁ
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musí být v  absolutní symbióze s  očekáváním 
klienta i  profilem hotelového celku,“ informuje 
Miroslav Jirčík. „Design našeho fitness byl v re-
žii architektů/designerů, kteří stavěli hotel, a tak 
jeho interiér odpovídá designu hotelu,“ potvrzu-
je Tomáš Závorka, sales manager hotelu MIURA 
v Čeladné.

Koncepce fitcentra je předem dána parametry 
hotelu
Hotely mohou využít i vlastností prostředí, v němž 
se nacházejí. Třeba jako hotel Troyer v  Trojano-
vicích, jehož fitcentrum klientům nabízí krásný 
výhled na Pustevny, Radhošť a  Velký Javorník. 
„Naše fitness slouží jako doplňková služba, kte-
rou hosté uvítají. Ale i klient, který si chce zacvičit 
plnohodnotně, určitě ocení prostornou posilov-
nu, která splňuje vše, co dnes hotelová fitness 
posilovna má mít. Základem je kvalitní vybavení, 
velkoryse dimenzovaná kardiozóna a dobře odvě-
trávaný prosvětlený prostor,“ rozvádí manažerka 
hotelu Troyer, Mária Kociánová. Kouzelného hor-
ského prostředí využívá i  hotel MIURA v  Čelad-
né. „V MIURA fitness máme velmi kvalitní stroje 
firmy Technogym. Fitness je malé, ale nabízí vše, 
co host k dobrému cvičení potřebuje. Navíc hotel 
stojí uprostřed Beskyd, a tak je pro rozcvičku před 
tréninkem a protažení po něm možné využít okolí 
hotelu a strávit tak nějaký čas také v přírodě,“ říká 
Tomáš Závorka.

Malé, ale útulné fitcentrum nabízí horel Eme-
ran v Litvínově, který se jinak zaměřuje spíše na 
outdoorové aktivity. „Naše fitness je malé, větši-
nou zde ukazují tatínkové - ale i maminky - dětem, 
jak se posilovací stroje používají,“ říká jednatel-
ka Kamila Dlouhá. „Máme ale i stálé hosty, kteří 
k nám chodí pravidelně posilovat na strojích znač-
ky KETTLER,“ dodává. Služby hotelu, včetně fit-
ness, využívají i sportovní skupiny a kluby: „Ty si 
naše malé fitness pochvalují, hlavně při pobytech, 
kdy nepřeje počasí,“ směje se Dlouhá.

Ačkoliv obor fitness není hlavní náplní činnos-
ti brněnského hotelu Avanti a jedná se tedy více-
méně o  doplňkovou záležitost, nechal jej ředitel 
hotelu Roman Petřík realizovat společností 3D 
FITNESS, aby hostům poskytl komfortní cvičení 
na cestách.  „Naše fitness je doplňkovou záležitos-
tí, kde je vše v režii jednotlivých hostů. Ti zde mají 
k dispozici pár strojů a pomůcek na cvičení,“ říká 
k tomu. Do budoucna zvažuje individuální mož-
nost cvičení na terase s výhledem na Brno.  „Jsme 
rádi, že dané zařízení máme, je to i marketingový 
nástroj, sloužící pro ubytované hosty,“ uzavírá ře-
ditel hotelu Avanti.  

Mezi výstavbou fitcentra a jeho přestavbou je 
velký rozdíl
Samotný proces realizace fitness je pak vždy 
závislý na požadavcích a  potřebách klienta. „Je 
velký rozdíl v tom, zda se jedná o spolupráci při 

celkové stavbě nového hotelu či o realizaci fitness 
centra či studia v již fungujícím hotelovém zaří-
zení,“ vysvětluje Miroslav Jirčík. V 3D FITNESS 
jsou připraveni na obojí. I přesto však Miroslav 
Jirčík tvrdí, že i  když se jedná o  přestavbu již 
existujícího fitcentra, je každý projekt nový. Vždy 
je totiž nutná detailní analýza stavu. „Řešíme 
obě varianty. Nový projekt má obrovskou výho-
du, že s  limity lze pracovat a  lze je v projektové 
fázi upravit či vyladit, tak aby ve finále bylo vše 
perfektní,“ vysvětluje. Revitalizace stávajícího 
fitness nebo hotelového fitness má svou krásu 
a také svá úskalí. „Musíme se mnohem pečlivěji 
vžít do stávajícího života hotelu, do nastavených 
biorytmů a  pečlivě naslouchat potřebám pro 
změny. DNA stávající budovy či zóny je potřeba 
pochopit a dle potřeby upravit či povýšit na další 
úroveň,“ pokračuje.

Hlavní roli hraje špičkové vybavení
Klíčem k úspěchu je špičkové vybavení, za nímž se 
budou zákazníci rádi vracet. Podle zkušeností 3D 
FITNESS v tomto směru jednoznačně vedou ta-
houni jako značka MATRIX, pro posilovací a kar-
dio stroje, nebo ESCAPE FITNESS, pro funkční 
trénink či skupinové lekce. „U hotelového řešení 
je vždy potřeba sledovat náročnost vybavení či 
programu na prostor a na předpokládané potřeby 
klientů. Výše uvedení dodavatelé garantují špič-
kové produkty, výborný design a  nadstandartní 

Miroslavem Jirčíkem, zakladatelem, 
majitelem a jednatelem 3D FITNESS

Jak dlouho máte praxi v oboru?
„V oboru fitness se pohybuji téměř 20 let. Sedm 
let jsem pracoval pro největšího provozovatele 
wellness zařízení na světě, britskou společnost 
Steiner Leisure. V době mé činnosti jsme zajiš-
ťovali wellness a fitness služby pro více než 150 
výletních zaoceánských lodí a téměř 300 well-
ness center po celém světě. Součástí mé čin-

nosti bylo řešení nových realizací, a to zejména 
v oblasti fitness. Konzultoval jsem s dodavateli 
různého fitness vybavení výhody jejich řešení 
a  následně implementoval nové programy či 
produkty do našich provozů. Primárním para-
metrem pro implementaci bylo uspokojení po-
třeba našich klientů v návaznosti na parametry 
wellness centra či hotelového komplexu.“

Kde čerpáte inspiraci?
„Nejvíce inspirace objevuji při mých cestách 
do zahraničí, ale také rovněž při zajímavých 
realizacích v ČR. Investoři si vždy na svůj pro-
jekt vybírají špičkové architekty, kteří dokáží 
vdechnout novým projektům zcela jedinečnou 
identitu. Je pro mě vzrušující sledovat a  učit 
se chápat myšlení projektantů, architektů 
a dodavatelů. Je potřeba koukat “out of box”, 
sledovat tedy i stavby a realizace mimo sektor. 
Velmi často se rovněž účastním odborných 
konferencí v USA, Kanadě, Anglii či jiných de-
stinacích, které lze považovat za zdroj nových 
myšlenek a směrů.“

Proč by měl klient zvolit právě 3D FITNESS?
„Dovolím si říci, že máme opravdu velmi bo-
haté zkušenosti z  oboru. Máme přesah do 
wellness a  velmi dobře rozumíme vlastnímu 
provozu. Dokážeme se tedy plně vcítit do role 
provozovatele. Velmi široká paleta činností 
(projekce, realizace a dodávky vybavení, škole-
ní personálu a trenérů, atd), nabízí skutečnou 
platformu pro dlouhodobou spolupráci s  3D 
FITNESS.“

Petrem Čermákem, 
ředitelem hotelu 
Studánka, Rychnov 
nad Kněžnou

Jaká je vaše praxe v oboru?
„Mé názory jsou podloženy z pozice řízení čtyř tří 
a čtyř hvězdičkových hotelů za posledních 22 let 
v lokalitách: Krkonoše, Podorlicko a střed ČR.“

Co si myslíte o hotelovém fitness?
„Hotelové fitness je v  hotelu, a  to i  ve wellness 
hotelu, pouze doplňková služba, a to z několika 
důvodů.“

Z jakých důvodů?
„Ti, co chodí do fitness pravidelně, mají oblíbené 
své fitness se svými stroji ve svém mikroklimatu 
a nikdy je hotelové fitness neuspokojí plnohod-
notně - pouze v případě, že je perfektně profesi-
onálně vybaveno (vysoká investice). Ostatní hos-
té, kteří navštíví hotelové fitness nahodile, jsou 
absolutně v řádech jednotek hostů a je jim téměř 
jedno, na čem cvičí.  Z  výše uvedených skuteč-
ností vyplývá, že investice do kvalitních strojů 
ano, ale pouze do několika 
univerzálních strojů. 
Z  pohledu nabízené 
služby, její potře-
by, obrátkovosti, 
návratnosti atd. 
je hotelové fitness 
z  mého pohledu 
opravdu spíše okrajo-
vou záležitostí.“

Poznejte se s…  

PROVOZ
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INZERCE

MIROSLAV JIRČÍK, 3D FITNESS
„Letošní rok je bezesporu ve 
znamení technologií a tréninku 
s kvalifikovanými trenéry. Velké 
množství aplikací umožňuje rea-
lizovat přesně postavené trénin-
kové plány, a to pod dohledem 
vlastního trenéra, který může být 
vzdálen několik tisíc km nebo 
ve zcela jiném časové pásmu. 
Kvalitní fitness vybavení posky-
tuje díky online prostředí přesné 
informace o využití jednotlivých 
strojů či vybavení v hotelovém 
fitness centru.“

FITPULS, PRAHA 8, BŘEZINĚVES 
(spolupracující s hotelem Frýdl)
Ve sportovním centru FITPULS 
naleznete posilovací stroje 
značky GRÜN SPORT (český 
výrobce), kardiozóna je vybavena 
stroji True. Ve funkční zóně 
s doplňky: kettlebell, bosu, činky, 
různé posilovací drobné náčiní, 
step bedýnky apod. Dále jsou 
v nabídce kolektivní aktivity typu 
alpinning, indoor cycling, trx, 
bosu, velké míče, pilates, joga, 
kruhový trénink. Hoteloví hosté 
se k nim mohou kdykoliv připojit. 

HOTEL TROYER, TROJANOVICE
V hotelovém fitness se hosté 
mohou setkat s multifunkčním 
posilovacím strojem, který 
obsahuje horní a spodní kladku 
s dalším využitím. Dále zde 
najdou fitness lavici, jednoruční 
činky a další doplňkové věci 
pro potřeby cvičence. Velkory-
se dimenzovaná kardiozóna 
nabídne běžecký pás, spinningo-
vá kola a běžecký stepper, kde 
klienti nejvíce ocení výhled na 
panoramata Pusteven, Radhoště 
a Velkého Javorníku.

WELLNESS HOTEL VISTA, 
DOLNÍ MORAVA
Součástí hotelových služeb je 
moderně vybavené fitness cen-
trum. Špičkové vybavení, široká 
nabídka posilovacích strojů a po-
můcek, kvalitní fitness a kardio 
zóna. Fitness však není pouze 
o cvičení. Hosté nejvíce oceňují 
individuální přístup a mož-
nost účasti na doprovodných 
aktivitách jako je jóga, cvičení 
v bazéně, saunové ceremoniály, 
masáže, posilovací cviky. To 
vše je v kombinaci s wellness 

a fitness barem základem pro 
dokonalé zážitky z aktivního 
pobytu.

HOTEL EMERAN, KLÍNY, 
LITVÍNOV
Hosté hotelu Emeran mohou 
využít hotelovou finskou saunu 
nebo bio saunu, služby maséra 
nebo fitness, kde jsou posilovací 
stroje značky KETTLER. Každý 
návštěvník si cvičí a posiluje 
podle svých zkušeností, případně 
podle programů sestavených 
v profesionálních fitness centrech. 
Ti, kteří posilovny běžně nena-
vštěvují, si mohou nechat poradit 
od personálu, jak který stroj 
použít, jakou zátěž nastavit a jak 
dlouho cvičit.

HOTEL MIURA, ČELADNÁ
V hotelovém fitness je k dispozici 
toto vybavení: 2x běžecký pás, 
crossový trenažér, stacionární 
kolo, posilovací stanice, posilo-
vací lavice pro cvičení s činkami, 
posilovací lavice - břicho/ záda, 
gymnastický míč, balanční ploši-
na, činky (4, 6, 8, 10, 12, 14 kg).

záruční doby,“ dodává jednatel společnosti. Jeho 
slova potvrzuje Tomáš Drápal, marketing ma-
nager Wellness hotelu Vista na Dolní Moravě: 
„Výběr přístrojů byl u  nás důkladný, mimo jiné 
i  na základě referencí a  osobních zkušeností se 
všemi,“ říká k tomu a upřesňuje: „U nás najdete 
moderní vybavení, širokou nabídku posilovacích 
strojů a pomůcek, kvalitní fitness a kardio zónu.“ 
Klienti jistě ocení i téměř nonstop otevírací dobu 
od 7.00 – 22.00. 

V oblíbenosti vede kardio zóna a prostor pro 
strečing
Velmi častým základem hotelového fitness je kva-
litní kardio zóna a prostor pro strečing. Mezi do-
minantní vybavení v kardio zóně patří běhací pásy, 
elyptické trenažery či cyklo trenažery a  poslední 
dobou i schodišťové trenažery. U kardio strojů lze 
pečlivě vybrat ovládací konzoly. V poslední době 
se nabízí celé množství technologií, které klientovi 
umožňují sledovat jeho oblíbené televizní pořa-
dy, prohlédnout si aktuality na sociálních sítích 
či zkontrolovat firemní email. „Pokud to zázemí 
hotelu umožňuje, je velmi vhodné doplnit zónu 
o kvalitní posilovací stroje nebo vytvořit samostat-
ný prostor pro tzv. funkční trénink, který nabízí 
obrovskou variabilitu primárně využívající vlastní 
váhu cvičence nebo drobné vybavení jako je TRX, 
medicinbally, kettlbells či podobné nářadí,“ dodá-
vá Miroslav Jirčík. 

Na co se můžete těšit v roce 2018

Vector International uvádí na český trh novinku. 
Biologické kapsle pro bezvodné pisoáry!

T
yto biologické kapsle oproti 
klasickému proplachování 
pisoárů ušetří až 98 % vody 

a sníží náklady na jejich údržbu až 
o 75 %. Bakterie, které kapsle eco-
bug® obsahují, umí moč rozložit 
na vodu a  neškodné látky tak, že 
se nezanáší odpadní potrubí a pi-
soáry nezapáchají.

Výhoda ekologických kapslí 
ecobug® tkví i  v  tom, že bez ja-
kýchkoliv stavebních či technic-
kých úprav dokáží z  klasických 
pisoárů vytvořit bezvodé bezzápa-
chové. Stačí u nich uzavřít přívod 

vody nebo zakrýt fotočidlo a  do 
pisoárové mušle vložit kapsli eco-
bug®.

A  protože se jedná o  živé kul-
tury, nesmí se do kapslí ecobug® 
dostat klasická agresivní čistící 
chemie, která by mohla bakterie 
usmrtit, například Savo apod. 
Spolu s kapslemi ecobug®, popří-
padě s košíky na ně, proto k hygi-
enické údržbě bezvodých pisoárů 
firma Vector International dodává 
i biologicky šetrný čisticí koncen-
trát, který se k  použití naředí vo-
dou. PR

Prezentace Vector International

Extra silné pisoárové kapsle
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P
apír, nebo elektrický osoušeč rukou? Tohle 
dilema přichází hlavně u  toalet v  hotelo-
vých restauracích. Nejmodernější varian-

tou jsou bezdotykové osoušeče. Silný a  tenký 
proud vzduchu nedává žádnou šanci mikroor-
ganismům, pro které jsou klasické ručníky po-
myslným rájem na Zemi. S těmito osoušeči také 
odpadá nutnost častého doplňování papírových 
ručníků, které hlavně děti rády vytrhávají ve vět-
ším množství, než jaké je potřeba. Na druhou 
stranu, proud vzduchu z osoušeče vysušuje po-
kožku rukou. Lidé s citlivější kůží dávají před-
nost papírovým ručníkům. Navíc mnozí hosté 
využívají papírové ubrousky nejen k  osušení 
rukou ale i obličeje. A to je s pevným osoušečem 
problém.

Vlastní voňavé flakonky
Hotelová mýdla a šampony byly, jsou a budou 
pro hosty oblíbeným suvenýrem. Proč téhle 
lovecké vášně vašich klientů nevyužít a  nena-
bídnout jim speciální obrandovanou hotelovou 
kosmetiku. Například společnost Caretrade 
nabízí podnikatelům, že si mohou vybrat typ 
lahvičky, barvu a  typ uzávěru, barvu a  vůně 
náplně. Logo hotelu je samozřejmostí a  je už 
jen na hoteliérovi, zda bude kosmetiku nabízet 
hostům jako pozornost podniku zdarma nebo 
formou doplňkového prodeje. „Všechna naše 
kosmetika splňuje standardy podle norem EU, 
neobsahuje parabeny, silikon a je antialergická 
tudíž bez obsahu minerálních látek. V  nabíd-
ce je 14 komplexních kosmetických řad, kte-
ré tvoří nejenom základní kameny - šampon, 
sprchový gel, tělové mléko a  mýdlo, ale rov-
něž různé ubrousky, pilníky, koupací čepice, 
kosmetické sety a  další. V  širší nabídce u  nás 

naleznete dávkovače, kanystry pro efektivní 
využití v hotelu.“

Dávkovače mýdla
Pozornost by majitelé a provozovatelé ubytova-
cích zařízení měli věnovat i  výběru dávkovačů 
mýdla. S  těmi kvalitními mohou v  dlouhodo-
bějším horizontu ušetřit, bohužel jsou na toa-
letách a v koupelnách často k vidění dávkovače 
mýdla, ze kterých soustavně uniká tekuté mýd-
lo na umyvadlo nebo na zem. Většina dobrých 
dávkovačů je opatřena průhledítkem, kde si po-
hodlně zkontrolujete hladinu stávajícího mýdla. 
Zvláštní skupinou jsou integrované dávkovače, 
které se montují přímo do předem připravené-
ho otvoru v  desce. Zásobník s  mýdlem je tedy 
skrytý. Zde je možné si vybrat z varianty horní-
ho či dolního plnění. Dávkovače s  horním pl-
něním umožňují vyjmout vrchní pumpičku bez 
jakéhokoliv zabezpečení a mýdlo se jednoduše 
nalije do nádobky. Při variantě se spodním pl-
něním je nutno odšroubovat pod deskou spodní 
nádobku, po té jí dolít a zašroubovat zpět. Inte-
grované dávkovače zjednodušují úklid místnos-
ti stejně tak jako stále oblíbenější předstěnové 
instalační systémy, které jsou téměř neslyšitelné 
a zabezpečují v hotelových pokojích mimo jiné 
i maximálně tiché napouštění vany. I u sprcho-
vých baterií a toalet se dnes stále častěji využí-
vají podmítkové systémy.

Tekuté nebo pěnové?
Kdysi běžná pevná mýdla nahradila v prostředí 
veřejných toalet mýdla tekutá, ty zase v posled-
ní době vytlačují mýdla pěnová. Ta mají oproti 
klasickým tekutým mýdlům některé výhody – 
předně Především jedna dávka pěnového mýdla 

je levnější než dávka klasického tekutého mýdla 
a je také až pětkrát menší, přitom umyje stejně 
dobře. Pro jedno umytí rukou je zapotřebí pou-
ze 0,5 ml pěnového mýdla na rozdíl od tekutého 
mýdla, jehož dávka se pohybuje v rozmezí  2 – 
2,5 ml. Pěnové mýdlo vyžaduje trochu odlišné 
dávkovače, než mýdlo tekuté. Vypadají podob-
ně, liší se ale uvnitř. Ventil dávkovače na pěnové 
mýdlo současně dávkuje mýdlový koncentrát 
a  vzduch do společné trysky vytváří tak pěnu. 
Pěnové mýdlo nelze použít do dávkovače na 
tekuté mýdlo (a naopak). Nevýhodou pak je, že 
zatímco u dávkovačů na tekuté mýdlo už počet-
ná konkurence stlačila ceny výrazně dolů, takže 
začínají na hranici 200 korun., dávkovače na 
pěnové mýdlo jsou výrazně dražší – i kvůli men-
šímu množství výrobců pěnového mýdla.

Bidet je základ hygieny
Se zajímavým průzkumem přišla před několika 
lety Galerie koupelen Laufen. Svých návštěvní-
ků se pracovníci ptali, z jaké strany si sedají na 
bidet. Někteří odmítli odpovědět s  tím, že jde 
o příliš soukromou věc, většina však po mírném 
zaváhání přiznala, že bidet nevlastní. Jinak je 
tomu v  jihoevropských kulturách, kde se stal 
bidet už dávno neodmyslitelnou součástí každé 
koupelny. Představuje totiž spolehlivou garanci 
pohodlí a  maximální hygieny nejintimnějších 
tělesných partií. Očista proudem vody je mno-
hem zdravější, neboť kromě dokonalého umytí 
nezpůsobuje – na rozdíl od sebejemnějšího toa-
letního papíru – žádné oděrky či praskliny kůže 
a zabraňuje tak tvorbě hemoroidů. A pozor, toto 
je velmi slabé místo ubytovacích zařízení v celé 
ČR. Bidet se vyskytuje prakticky jen v těch s nej-
vyšším hodnocením. 

NEZAPOMÍNEJTE NA VYBAVENÍ

Osoušeč versus papír

PROVOZ
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U zmrzliny sledujeme složení 
a rádi si připlatíme za kvalitu

S
 příchodem teplého počasí 
začíná i  sezona zmrzliny. 
Na zákazníky čeká řada 
nových příchutí oblíbe-

ných značek, na své si přijdou 
i  vyznavači zdravého životního 
stylu, protože i v případě zmrzlin 
se snaží výrobci nabízet ty s méně 
kaloriemi. Zároveň roste obliba 
sorbetů.

Stejně jako v  případě běžných 
potravin, platí i  u  zmrzlin, že zá-
kazník daleko více sleduje slože-
ní a  čte etikety. „Zákazník si rád 
připlatí za kvalitu a skvělou chuť, 
roste zájem o  prémiové značky,“ 
potvrzuje Petra Vavro, nákupčí 
zmrzliny společnosti Tesco.

Na měnící se trendy a chutě zá-
kazníků se snaží reagovat výrobci 
i obchodníci. „Pro letošní sezonu 
se zaměřujeme především na mul-
tipacky, protože to je budoucnost 

z  hlediska rodinných nákupů,“ 
vysvětluje Petra Vavro. Na zákaz-
níky tak čekají nové příchutě nej-
oblíbenějších zmrzlin.

I  v  případě zmrzlin se zákazní-
ci snaží řídit zdravým životním 
stylem a  hlídat si kalorie. „Tren-
dem jsou zdravé zmrzliny s méně 
kaloriemi, sorbety a  proteinová 
zmrzlina,“ říká Petra Vavro. Co se 
příchutí týká, tak stále vedou va-
nilková, jahodová a čokoládová.

Výběr a  preference zákazníků 
se mění i  v  průběhu roku. Nanu-
ky jsou převážně záležitostí letní 
sezony, kdy se jedná o  impulsiv-
ní nákup na pokladně. Naopak 
v zimním období se více prodávají 
vaničky a  rodinná balení. Při sa-
motné výběru hraje stále podstat-
nou roli i  akční nabídka, až ná-
sledně se pak zákazník rozhoduje, 
jakou příchuť si zvolí. SVĚT H&G

Pe
ga

s P
remium Chocolate

Pe
ga

s P
re

mium Vanilla

Pegas PremiumLemon & Cheesecake

INZERCE

PREZENTACE ZNAČKY PRIMA

Pegas Premium - lahodné zmrzliny plné 
pravé smetany a bez rostlinného tuku
Zmrzliny Pegas Premi-
um si zamilují ti, kdo 
mají rádi smetanové 
zmrzliny. Na jejich 
nezaměnitelné chuti 
se podílí pravá smetana, 
mléko a poctivé suroviny 
jako mandle, ořechy, pravá 
vanilka a křupavá čokoláda. 
„Jedním slovem“ poctivá 
zmrzlina. 

Pegas Premium Vanilla
Křehký oplatkový kornout plný 
vanilkové zmrzliny s čokoládovým 
přelivem a oříškovým posypem. 
Díky sladké smetaně a pravým 
vanilkovým luskům je chuť zmrzliny 
jemná a zároveň plná.  

Pegas Premium Chocolate
Prémiová čokoládová 
zmrzlina obsahuje ty nejlepší 
ingredience. Kombinace 

dvou čokoládových zmrzlin 
zjemněné smetanou a čokolá-

dového toppingu s oříškovým 
posypem vytvořila krásný zážitek 

pro milovníky čokoládové zmrzliny. 

Pegas Premium  
Lemon & Cheesecake
Skvělá kombinace křupavého 
oplatkového kornoutu, smetany 
a citrónu. Spojení citrónové zmrzli-
ny, zmrzliny s příchutí Cheeseceke 
a příjemně nakyslého citrónového 
toppingu je skvělý osvěžujícím 
zážitkem v horkém létě.  PR
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L
ed je v českých barech, cukrárnách a re-
stauracích k dispozici především ve třech 
podobách: jako ledové kloboučky, ledové 
kostky (nebo nugetky či další příbuzné 

tvary) a ledová drť či tříšť. Kloboučky jsou jed-
nodušší na výrobu než kostky. Výrobníky na 
tento druh ledu jsou levnější, a  proto častější, 
a je příjemné, že přitom jsou tyto přístroje kva-
litní a spolehlivé. Kostky jsou trochu efektnější, 
pokud jde o to, jak vypadají ve sklenici či v mis-
ce, působí exkluzivnějším dojmem. Kvalitní 
výrobník kostkového ledu je oproti kloboučko-
vému výrobníku trošku dražší, proto ho nemají 
všude.

Kostky nebo klobouky – hlavně ať jsou čisté!
Většina zákazníků ovšem v  podstatě nerozli-
šuje, jaký tvar má led, který dostali v nápojích. 
Důležitější je, aby pocházel z  čistého a  dobře 
udržovaného výrobníku.

To je věc, kterou dobře vědí také pracovníci 
potravinářské inspekce. Ti často provozovate-
lům vytýkají, že výrobníky ledu prostě nečistí, 
a dobré přístroje jsou potom zbytečně ve špat-
ném stavu. S nedostatečným čištěním se kromě 

hygieniků setkávají pravidelně i  firmy, které 
poskytují odborný servis přístrojů (většinou jde 
o prodejce, kteří předtím vybavení provozoven 
dodali a nainstalovali a následně se o něj trvale 
starají).

„Provozovatelé neprovádějí čisticí údržbu 
pomocí speciální dezinfekční chemie (tak, jak 
jim to při instalaci či prodeji vysvětlíme a uká-
žeme), a pak ten výrobník uvnitř prostě – zples-
niví. Výrobníky ledu se musí čistit desinfekční 
chemií zhruba jednou za měsíc, podle typu pro-
vozu, jinak se v nich vytvoří mazlavá usazenina, 
která začne plesnivět,“ říká Pavel Prostřední ze 
společnosti Gastroform.

Je tento problém častý?
„Naše firemní statistiky ukazují, že když pro-
vádíme servis výrobníků, které jsme dodali, tak 
zhruba 7 z  10 je v  nevyhovujícím stavu. Když 
SZPI z  takových výrobníků odebere vzorek, 
často zaznamená plísně a  nepříjemné bakterie 
(nejčastěji je to Escherichia coli, enterokoky 
a koliformní bakterie). To se tam prostě nesmí 
vyskytovat,“ doplňuje konkrétním číslem Pavel 
Prostřední.

Chladicí stůl: praktický 
a krásný

Hodně se v posledních letech prodávají 
takzvané chladicí stoly. Jsou z nerezu a mají 
úplně nahradit klasické pracovní stoly při 
práci s potravinami, které alespoň v určitých 
fázích přípravy či úpravy potřebují chlad. 
Provedli jsme malý průzkum a zjišťovali jsme, 
jak jsou chladicí stoly oblíbené, zda se jedná 
o cenného pomocníka do profesionální 
kuchyně, anebo jen o další vcelku zbytečný 
luxus, který sice vypadá efektně, ale užitku 
moc nepřinese.

V čem jsou výhody tohoto speciálního 
kusu kuchyňského vybavení?
• Hygiena 

Provozovatelé, ale hlavně sami kuchaři opa-
kovaně zjišťují, že chladicí stůl je praktický, 
pokud jde o hygienu. Když totiž používají 
například klasický pracovní stůl a pod ním 
mají umístěnu chladničku, ukazuje se, že při 
provozu se jak v chladničce, tak okolo celé-
ho stolu a pod ním špatně udržuje pořádek 
a čistota, a také systém. 
Když si pak tentýž kuchař vyzkouší práci 
s chladicím stolem, uvědomí i ten rozdíl. 
Dobrý chladicí stůl má nerezovou pracovní 
plochu vybavenou promyšlenými prolisy 
a možná přihrádkami a nemá žádné spáry, 
kde by se mohla usazovat nečistota.

• Systém 
Ve spodní části není chladnička s přihrádka-
mi, ke kterým by se kuchař musel pokaždé 
ohnout nebo i přidřepnout. Místo toho je 
součástí stolu několik chlazených zásuvek. 
Když chce tedy kuchař vyndat cokoli 
z chladničky, prostě jen otevře patřičný 
„šuplík“. Jestliže jsou potraviny uloženy 
v zásuvkách, máte při pohledu shora 
okamžitě velmi dobrý přehled a celkově se 
takto daleko lépe udrží systém. V porovnání 
s malou přihrádkovou chladničkou stojící 
na zemi je to veliký rozdíl.

• Úspora energie 
Práce u chladicího stolu je snadnější, 
rychlejší a komfortnější (a také efektnější) 
než práce u běžného pracovního stolu. 
A protože je možné udržet v zásuvkách řád 
a rychle získat přehled, odpadá také plýtvá-
ní drahocenným chladem, které hrozí při 
použití běžné chladničky cudně zastrčené 
pod stolem.

Dej to k ledu, 
příteli!

Znalci dobré whisky ctí pravidlo, že k čisté whisky led nepatří. 
Ten se může dát jen k té „míchané“. Ovšem v horkém letním 
dni nejeden z nás tak zatouží po řádném ochlazení, že toto 
ušlechtilé pravidlo zkrátka poruší. A tak se s příchodem léta 
tradičně začne mezi lidmi z profese zasvěceně diskutovat 
nejen o chladicích vitrínách, chlazených pracovních 
stolech, ledničkách a chladicích vozících či boxech, ale 
hlavně – o výrobnících, zásobnících a dávkovačích ledu.
TEXT: EVA MUSILOVÁ
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Kámen a šlem
Při údržbě výrobníku ledu jde vždy o odstraňo-
vání tří typů nečistot: vodního kamene, vodní-
ho šlemu a prachu či jiných pevných nečistot. 

První dva druhy nečistot se musí odstraňo-
vat z potrubí, trysek, čerpadla a zásobníku, tře-
tí typ – prach a pevné částice – se objevují hlav-
ně ve ventilátoru a kolem přechodových míst, 
tedy tam, kde se vnitřní prostor stýká s vnějším 
prostorem.

V souvislosti s vodním kamenem je na místě 
připomenout, že hodně záleží na tvrdosti pou-
žívané vody. Zjistit ji je důležité pro to, abyste 
mohli stanovit ideální interval pravidelného 
čištění. Tím si zajistíte správnou funkci čerpa-
dla a  dokonalou průchodnost trysek. Jestliže 
máte interval správně nastavený a  jestliže se 
také údržbě a  dezinfekci výrobníku ledu pra-
videlně věnujete, můžete si být jisti, že vám to 
přinese hned několikerý užitek:
• Váš výrobník ledu vám dlouho vydrží a nebu-

de třeba ho opravovat.
• Jeho výrobní kapacitu využijete na maxi-

mum.
• Ušetříte elektrickou energii – ztráty jsou na 

zaneseném zařízení značné.
• Váš led bude dokonalý jak tvarem, tak čirostí.
• A  nakonec to nejlepší – nemusíte se bát ani 

připomínek od nespokojených zákazníků, 
ani nečekané návštěvy z  hygieny. Máte svůj 
výrobník v pořádku, a tak se rozhodně nepo-
hybujete po nebezpečně tenkém ledě! Retro, nebo futurismus?

Dnes je módní spíše design upřednostňující rovné linie, mnohdy 
bezrámové konstrukce vitrín, „trendy“ je futuristický ostrý čistý design. 
Například kavárny, které v současnosti realizuje společnost Gastroform, 
kombinují převážně sklo, dřevo a beton. Důležité je pěkné osvětlení 
a zmíněné čisté tvary. Co v provozovnách stále chybí, to jsou krásné 
chladicí stoly. A přitom mohou tolik ovlivnit celkový dojem z baru, 
restaurace či jiného gastro zařízení! Když je takový stůl dobře udělaný 
a vybraný, je to velký pomocník (který ovšem většinou nedocení ten, kdo 
si ho nevyzkouší). „Chladicí stůl, to je můj oblíbenec,“ říká Pavel Prostřední 
z Gastroformu. „Proto ho také všude navrhuji, kreslím. Do barů, do 
kuchyní, všude, kde by se využil.“

Ekologickým okem

Od roku 2020 bude platit nová norma upravující, která chladicí média 
se mohou nadále používat a v jakém množství. Jak jsou na tuto změnu 
připraveni dodavatelé chladicí techniky a jak jejich zákazníci? Společnost 
ALFATECH se specializuje na dodávání chladicích boxů. Jejich zákazníky 
jsou velké řetězce, a i když to možná někoho překvapí, oni s dodržováním 
norem a nařízení týkajících se chlazení nemají nejmenší problém: „Přesně 
vědí, co a jak má být, mají to nanormované. Máme ovšem i jiné zákazní-
ky, pro ně pak děláme práce na míru. Jedeme tam téměř vždy osobně, 
abychom si to sami změřili a viděli, co bude třeba. S ekologií je to takhle: 
Ti velcí zákazníci ekologický přístup vysloveně vyžadují, mají pak certifikát 
o ekologičnosti. Ti menší chtějí spíš nízkou cenu, a ekologickou stránkou 
věci se vlastně ani moc nezabývají.“

Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že ekologičnost jejich boxů vyplývá z jed-
né věci: V podstatě všechny stavěné boxy svou kvalitou vysoce převyšují 
klasické „stojací“ lednice. I Alfatechu se ovšem změny v legislativě dotýka-
jí: „Starosti nám dělá to, že když vyjde nové nařízení například týkající se 
plynů, které se smějí v chlazení používat, tak výrobci na to nejsou předem 
připraveni. Když pak nařízení vyjde, zaskočí je to. A to dělá problémy – my 
něco nainstalujeme, a výrobce není připraven. Věci pak nefungují tak, jak 
by měly. Samozřejmě to dokážeme řeštit, ono se to pak „vychytá“ během 
prvního měsíce provozu, případně během prvních dvou instalací. Ale je 
pravda, že vlastně to potom řešíme my za výrobce.“

S něčím podobným se musí vypořádat také ve společnosti LEDO F-M. 
Její jednatelka Michaela Guznar Růžičková situaci přibližuje: „Nejvíc se 
prodávají chladicí skříně a obslužné chladicí vitríny, ale klienti se většinou 
po ekologičnosti neptají. Je to tedy na výrobcích. A ti mají problém. Nové 
normy týkající se používaných chladicích médií jsou těžko splnitelné, 
pokud chce výrobce zachovat výkon toho kterého zařízení. V současné 
době existují nějaké náhrady dřív povolených látek, jsou jakoby ekologic-
ky trošku lepší, ale stále nejsou dostatečně dobré a výkon pak také není 
srovnatelný. Zatím tedy – tak jako jiné společnosti – dodáváme výrobky 
se starými chladivy a čekáme, jak co který výrobce změní. Zákazníci 
mnohdy o těchto věcech nevědí nebo je neřeší. Na to prý bude čas až 
v roce 2020.“

Zajímavosti

POŠKOZENÍ MRAZEM
Dobré maso se může poškodit mrazem při nedostatečném zabalení. 
Poškození způsobí sublimace, když se ledové krystaly na povrchu masa 
mění v suchém mrazícím vzduchu na páru bez toho, že by nejprve 
prošly kapalnou fází. Když ledové krystaly na povrchu masa sublimují, 
zanechávají v něm drobné dutiny. Ty potom zvyšují povrchovou plochu 
masa a vystavují vzduchu více tkáně. Tím se zrychluje oxidace, a když 
se přidá i oxidace přítomných tuků, výsledkem je nedobrá chuť masa.

TREND: NAKUPOVÁNÍ S DĚTMI
Supermarkety Merkur v Rakousku se snaží zpříjemnit nakupování 
rodinám s malými dětmi. Nabízejí přednostně regionální produkty 
a čerstvé potraviny „z trhu“, a přátelské zaměření na děti je vidět i na 
nevšedním designu obchodu. To se týká například možnosti posedět si 
s rodinou přímo v obchodě nebo speciální úpravy pokladen, kde se děti 
mohou aktivně zapojit… 

JE BUDOUCNOST V KRYOGENICE?
Při použití kryogenních mrazicích a chladicích řešení existují pro 
výrobce potravin významné výhody ve srovnání s použitím tradičních 
mechanických systémů. Především se zachová chuť, struktura 
a čerstvost potravin. To platí i u velmi citlivých potravin, jako jsou jahody, 
maliny a mořské plody. Například francouzská nadnárodní společnost 
Air Liquide vyvinula zcela nové, inovativní kryogenní roztoky určené 
pro zmrazení jakéhokoli druhu potravinářského výrobku, ať už je pevný, 
nebo kapalný.

JIŽ 25 LET PARTNEREM  
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
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V
elká část dodavatelů chladicí techniky 
poskytuje také služby, které s  nákupem 
této techniky souvisejí. To znamená ne-

jen servis, ale také konzultace, školení a  pro-
jekční práce. 

Návrhy a  projekty dodavatelů gastro zaříze-
ní nejsou něčím, co je sice „hezké na papíře“, 
ale v  praxi nepoužitelné, jak se to někdy stává 
u projektů, které zpracoval architekt. Ten je ve 
většině případů sice vystudovaný odborník, ale 
přece jen – nemívá žádné praktické zkušenosti 
s chodem gastro provozovny.

Pokud vám váš dodavatel techniky, té ohřev-
né i  té chladicí, může zpracovat celý návrh re-
konstrukce či nové kuchyně, využijte toho. Kro-
mě výrazných slev vám totiž nabídne skutečně 
fundovaný projekt, ve kterém budou zohledně-
ny všechny potřebné aspekty. Je to logické – tito 
lidé perfektně znají svůj sortiment i platné nor-
my, které je třeba dodržet, a co je hlavní – dobře 
vědí, jak to chodí v gastronomických provozech.

Dodavatelé, kteří projektují 
Projekty gastronomických provozoven se za-
bývají například ve společnosti NOSRETI. 
Zuzana Batková, která má v této ostravské spo-
lečnosti na starosti marketing, vypráví: „V  mi-
nulosti jsme měli vlastní projekční oddělení 
– projekty na klíč. Teď jsme zvolili jiný, moder-
nější přístup, totiž úzkou spolupráci s externími 
dodavateli, ale službu pro naše zákazníky jsme 
zachovali a  naopak ještě v  lecčems vylepšili. 
Když jsme dnes u  zrodu nějaké prodejny, vy-
pracujeme kompletní návrh, a  protože máme 
velmi široký sortiment, můžeme do něj začlenit 
vlastně veškeré vybavení tak, aby spolu ladilo, 
aby to všechno korespondovalo, a  když něco 
náhodou nemáme, tak to pak zase řešíme my 
s našimi obchodními partnery. Našim zákazní-
kům tak ušetříme hodně, opravdu hodně času 
i starostí.“

Pavel Prostřední ze společnosti Gastroform 
mluví o  obdobné činnosti a  soustředí se kon-
krétně na to, co je v  současnosti při projekto-
vání nejčastější: „Současným trendem jsou 
rekonstrukce, tedy vylepšování a  doplňování 
stávajících provozů; klienti už ovšem zároveň 
chtějí radikálně obměnit vybavení, chtějí dnes 
zařízení, která jsou postavena na moderních, 
kvalitnějších technologiích. Například: Kdysi 
nakoupili přístroje z Číny, z Turecka nebo i od-
jinud, ale byly to levné přístroje často se slabým 
agregátem. Při provozu pak zjistili, že jsou ta 
zařízení nejen poruchová, ale hlavně že nechla-
dí dostatečně spolehlivě a  dostatečně rychle 
a  podobně. Levnější zařízení tudíž neudržují 
kuchyni a  potraviny v  ní v  takových podmín-
kách, v jakých by měly být.“

Informovanost klientů
Nechat si zpracovat projekt gastro provozovny 
může však mít ještě další výhody. Zadavatelé 
samozřejmě vždy mají určitou představu, co ve 
své provozovně budou chtít, často ovšem nema-
jí dostatek informací: Neřeší například technic-
ké detaily nebo proveditelnost.

Příklady? Stává se třeba, že zákazník chce 
chladničku konkrétních rozměrů, ale zapomene 
se zamyslet nad tím, jak ji dostat na místo. Na-
konec se například zjistí, že v provozovně nejsou 
tak široké dveře, aby jimi právě tato chladnička 
prošla. Nebo když jde o chladicí vitrínu, nepočítá 
někdy zákazník s  tím, že u ní je nějaký chladicí 
agregát, který také zabere určitý prostor, že vitrí-
na musí mít nějaké konkrétní větrání kolem a tak 
podobně.

A  tady přichází ke slovu odborník na sorti-
ment. Ten v podobných případech může původní 
rámcovou představu svých zákazníků na místě 
dotvořit, a  když je to potřeba, může i  vymyslet 
zcela jiné (a mnohdy dokonce lepší) řešení. Je to 
logické. Vždyť kdo kromě odborníků má čas sle-
dovat, co všechno je k dispozici na trhu, který se 
tak rychle mění a vyvíjí? Hodně zákazníků vlast-
ně ani neví, jaké různé možnosti dnes mají, jaké 
různé varianty jednotlivých výrobků existují, co 
všechno se už dnes „dá“.

Normy… normy… normy…
Zajímavá je spolupráce na projektu, který se týká 
prostorů, kde mají problém splňovat hygienické 
normy, například v historických budovách. Stává 
se, že kuchyni a zázemí navrhne architekt, kte-
rý sice zná patřičné normy, ale když se snaží jim 
striktně vyhovět, je výsledkem provozovna, která 
má hodně daleko k ideálu a která je pro majitele 
a provozovatele gastronomického provozu zdro-
jem vrásek na čele. V takových případech může 
být dodavatel gastro vybavení, který umí zpraco-
vávat projekty, doslova zachráncem. Má už totiž 
své bohaté zkušenosti. Může tak zpracovat jiný 
návrh, dořešit všechno jak z  hlediska hygienic-
kých norem, tak z hlediska proveditelnosti i růz-
ných možných variant provedení. Normy totiž 
ani zdaleka nejsou tak striktní a omezující, jak si 
někteří lidé myslí. Mnoho vyhlášek je obecných, 
platí jak pro velkokapacitní provoz, tak pro ma-
lou kavárnu. A tam je potom potřeba řešit záleži-
tosti osobně, individuálně.

Pavel Prostřední objasňuje, v čem může tkvět 
problém a jak je možné ho vyřešit: „Stává se třeba, 
že zákazník se nedostatečně vyjádří, nevysvětlí 
hygienikovi dostatečně, jak se bude v provozov-
ně pracovat. Setkáváme se s tím, že zákazník má 
projekt zpracovaný od architekta a ten na hygie-
nu prostě jen odešle. Hygiena k tomu pak připíše 
a dopracuje to a ono, a celý projekt je narušen, 
a mnohdy pak vůbec nejde zrealizovat. Klíčové je 
tedy osobní jednání s pracovníky hygieny. Mnoh-
dy stačí vše vysvětlit, a oni jsou odborníci – proto 
když je vysvětlení logické, uznají, že to a to takhle 
nejde, že by to byl nesmysl, a  přinesou návrh 
nějakého přijatelného kompromisu. Když my 
spolupracujeme se zákazníkem na celkové nové 
koncepci provozovny, vycházíme z toho, co by si 
on představoval, zapracujeme do projektu hygie-
nické normy a jdeme s tím na hygienu. Sepíšeme 
podrobnou zprávu a probereme to s hygieničkou 
osobně. Vysvětlíme jí, jak provoz vlastně bude 
fungovat. Když zvolíme tento postup, vždycky 
uspějeme. Ještě se nám nikdy nestalo, že by nám 
projekt neschválili.“ 

Projekty a trendyŽádané novinky

Při rekonstrukcích fungujících provozů 
často zákazníci chtějí vybavení doplnit 
o zcela nový druh přístrojů. Nejčastěji chtějí 
nově začít používat šokové zchlazovače 
(shockery) a barové chladicí stoly.

SHOCKERY
Jsou velmi praktické. Tak například – kuchař 
může navařit dopředu více jídla, a když ho 
šokově zchladí, může ho uskladnit a vydat 
ho třeba příští den. Je to naprosto v souladu 
s platnou legislativou. Může tak perfektně 
využít čas, kdy má v kuchyni volněji, kdy 
není tolik práce. Může si dělat přípravu na 
další den a díky shockeru může připravené 
jídlo podávat i několik dalších dní. To by bez 
shockeru nebylo možné.

BAROVÉ CHLADICÍ STOLY
Velkým současným trendem jsou rekon-
strukce barů. Zákazníci při nich chtějí často 
nově do své provozovny instalovat chladicí 
barové stoly. Ty jsou speciálně upravené 
pro práci s alkoholem, s krájecími deskami, 
s prolisy.

NEJCHYTŘEJŠÍ SHOCKER
Naprosto převratné, super chytré jsou nej-
modernější shockery s rozšířenými funkce-
mi. K běžným funkcím shockerů mají navíc 
ještě kontrolu vlhkosti a mají i tepelnou 
funkci, umějí ohřívat až do + 60 °C. To má 
celou řadu využití. Chladicí shocker využije 
třeba kuchař, který si nachystá těsto a může 
ten shocker prakticky využít i jako kynárnu. 
Má své připojení na vodu a má i odpad. 

NEJŠETRNĚJŠÍ VITRÍNA
Společnost NOSRETI, stejně jako jiné spo-
lečnosti připravila pro letošní sezónu určité 
novinky. A při rozšiřování sortimentu se 
setkali s novinkou, kterou ani sami nečekali. 
Například začnou dodávat revoluční vitríny 
na maso, které mají dva zvláštní výparníky, 
díky nimž jsou velice šetrné k masu. Tato 
šetřící technologie není úplně běžná, na 
našem trhu vlastně zatím nic podobného 
k dostání není.

VZDUCHOVÝ KANÁL
Ideálním řešením mezi chladicími a mrazi-
cími skříněmi je zařízení se vzduchovým 
kanálem. Ten umožnuje ideální proudění 
studeného vzduchu po celé komoře a lepší 
využitelnost prostoru komory. Chladící 
a mrazící skříně značky RM mají navíc dy-
namické chlazení, které využívá monoblo-
kovou jednotku chladicího systému. Ven-
tilátor a výparník, který je součástí tohoto 
monobloku, je umístěn mimo komoru, a tak 
je poměr mezi hrubým a čistým objemem 
lepší než u klasického zařízení. Benefitem 
pro uživatele je, že lze do komory umístit 
více potravin. Monoblokovou jednotku oce-
níte i pro její způsob servisu, kdy ji můžete 
vyjmout a nahradit za novou, samostatná 
jednotka lze poté servisovat mimo samotné 
zařízení.

36 VYBAVENÍ



Profesionální cukrářské vitríny
pro lákavou prezentaci dezertů i dortů

www.cesk.czCESK – Pomáháme Vám s kompletním vybavením restaurací, barů a cukráren již od roku 1992

Ukažte ��é p�o��k�� záka��íkům

HIT
se ón

Vyberte si z široké nabídky malých i velkých vitrín od společnosti CESK
• panoramatické chladicí, mrazicí i kombinované vitríny různých velikostí

• konzervátory chladicí a mrazicí skříně

• chlazené stoly i pulty
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P
ečlivě zrestaurovaný palác 
s  impozantním vstupním 
mramorovým schodiš-
těm a  širokými chodbami 

s  klenbami je poctou římskému 
klasicismu, ale zároveň i  moder-
nímu výtvarnému umění, které je 
po celém hotelu vystavené a  pro-
měňuje hotelové chodby a pokoje 
na okouzlující, téměř soukromé 
výstavní prostory. Sbírka, kterou 
hotel provozuje ve spolupráci 
s  blízkou Galleria d‘Arte Russo, 
láká k  objevování nejrůznějších 
zákoutí hotelu a  umělecká díla 
jsou návštěvníkům v  případě zá-
jmu k dispozici k prodeji.    

Impozantní detaily
Veřejné prostory hotelu půso-
bí téměř intimně a  vyznačují se 
neoklasicistními prvky, neutrální 

barevností, svěžím bílým mramo-
rem a moderním nábytkem, který 
navrhlo architektonické studio 
Marincola a zhotovila firma Arre-
do Design. Palác disponuje kni-
hovnou a  velkým krbem, kde je 
příjemné trávit podvečer s knihou 
a sklenkou vína v ruce. Promyšle-
ný luxus a  vysoká kvalita služeb 
na nejvyšší úrovni nejsou pro Gi-
useppe Falconiereiho, který se sta-
rá o všechny provozní oblasti ho-
telu, žádnými prázdnými pojmy. 
Jeho dlouholeté zkušenosti v  ho-
telnictví a  zaměření na vytváření 
„zážitků pro hosty“ z  něj dělají 
dokonalého hostitele. „Luxus ne-
může být povrchní. Naopak. Jde 
o pochopení, hledání spokojenosti 
a  realizace do těch nejmenších 
detailů a  získávání inspirace na 
základě vynikajících služeb. Pobyt 

v našem hotelu je něčím naprosto 
mimořádným – spojuje starodáv-
nou historii, život v  přítomném 
okamžiku a  setkávání s  moderní-
mi nomády, “ vysvětluje Giuseppe 
Falconierei, chief inspiring officer. 

Úžasné výhledy
Většina ze třiatřiceti pokojů o roz-
loze 20 až 40 m² má výhled na ma-
lebnou ulici via del Corso. Interiér 
zaujme klenutými stěnami a  la-
kovaným dřevěným táflováním. 
Skutečným poutačem pozornosti 
je ručně zhotovená tapeta, která 
vkusně rámuje postel. Černobílé 
scenérie jsou replikou antických 
vzorů a představují typickou řím-
skou krajinu. Historii a  součas-
nost v  sobě spojují světlé dubové 
podlahy, luxusní závěsy, sametem 
potažené pohodlné pohovky, zlaté 
detaily a  doplňky, které dodávají 
pokojům luxusní nádech a  vyva-
žují výmalbu v  tmavé námořnic-
ké modré. Jedinečná koncepce 
pokračuje dalšími dekorativními 
prvky jako jsou různě velká zrca-
dla a moderní polokruhová desig-
nová svítidla. Také koupelny jsou 
plně vybavené mramorem, někte-
ré suity mají i  vlastní saunu. Vy-
bavení pro pohodlí hostů pochází 
z  tradiční voňavkářské manufak-
tury Laura Tonatto.  

Malé bistro a bar Bacharach se 
40 místy v  prvním patře hotelu 
vzdává hold americkému sklada-

teli Burtovi Bacharachovi a  jsou 
také pastvou pro oči. Elegant-
ní, útulné lavičky a  barové židle 
v  odstínech šalvějové zelené jsou 
barevným akcentem v  místnosti 
a kontrastují s bílošedou mramo-
rovou podlahou a  barem oblože-
ným dřevem z  vlašského ořechu. 
Nejen hoteloví hosté si mohou 
denně v  klidu vychutnat jednu 
z  nejlepších italských snídaní 
v Římě až do 14:30. Nabídka à la 
carte nabízí mezinárodní klasiku 
kombinovanou s  regionálními 
specialitami. Milovníci jídla mo-
hou vyzkoušet domácí pekařské 
a  cukrářské speciality, které se 
čerstvě připravují po celý den. 

Gastronomie na úrovni
Hotelový sommeliér Luca Maroni 
nabídne nejlepší italská vína, kte-
ré si lze vypít na baru, terase nebo 
v  idylickém atriu obklopeném 
městskou zahradou, v  níž převa-
žuje dřevo a kámen.  Lehká vůně 
jasmínu již jen umocňuje dokona-
lý zážitek z Říma. Hostům je k dis-
pozici kulturní manažer a historik 
umění v jedné osobě, který jim po-
máhá plánovat vlastní program, 
doporučuje výlety a poskytuje jim 
znalosti a  informace, které nelze 
najít v  žádném turistickém prů-
vodci. Pro nejmenší návštěvníky 
organizuje prohlídky virtuální 
reality, ve kterých se oživuje starý 
Řím.  

Na pěší zóně v centru Říma, jen pár minut od 
Španělských schodů, se skrývá nový luxusní 
pětihvězdičkový hotel Elizabeth Unique v paláci 
ze 17. století. Hotel je strategicky umístěn 
v klidné postranní uličce via delle Colonnette, 
hned vedle živé nákupní ulice via del Corso.  
Pro hosty je připraveno 33 pokojů a suit. 
U hotelu nechybí ani venkovní bazén, příjemné 
posezení nabízí zahradní terasa a atrium.
TEXT: JANA SOBOTOVÁ
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1. díl
Designové hotely 

v světě

ELIZABETH UNIQUE HOTEL V ŘÍMĚ

Hotel jako umělecká galerie

Komu patří

Elizabeth Unique hotel je 
členem skupiny Design Hotels™, 
která byla založena v r. 1993 
a v současné době soustřeďuje 
více než 300 hotelů po celém 
světě. Žádný hotel sítě Design 
Hotels™ není stejný, každý je 
unikátem vyznačující se určitým 
charakterem, historií a způso-
bem, jakým se začleňuje do 
svého prostředí. Společnost De-
sign Hotels™ sídlí v Berlíně a má 
pobočky v Londýně, Barceloně, 
New Yorku a Singapuru. 
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BARMANŮ
OFICIÁLNÍ ČASOPIS ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

SVĚT

Na Mattoni Grand 
Drink bude Česko 

reprezentovat

Jiří Boháč
CBA velkolepě otevře 
centrum ABZAC
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G
rand opening to bude velkolepý, od-
povídající významu situace. Zúčastní 
se ho majitelé Partner’s barů CBA, ze 
světa si přiletí zapřednášet v  součas-

nosti nejúspěšnější čeští barmani a uskuteční se 
zde i tradiční exhibiční Grand Prix CBA. „Bude 
to barmanská akce, auto nechejte doma,“ říká 
vzhledem k  omezeným možnostem parkování 
napůl vážně prezident CBA Aleš Svojanovský.

Je vlastní kamenné sídlo CBA ideou starou 
jako asociace sama?
Od roku 1992, kdy jsem do ní vstoupil, se přetřá-
saly myšlenky na pořízení prostor, kde se budou 
členové setkávat a vyměňovat si informace. To už 
dnes díky pokroku v on-line komunikaci není ak-
tuální, potřeba kamenného centra však zůstala. Už 
jen to, že budeme moci našim partnerům konečně 
odpovědět: Dejme si tedy příště schůzku u nás…

Kde se sídlo asociace nacházelo doposud?
Od roku 2008, kdy jsem se stal prezidentem 
asociace, to bylo u nás doma. A mít firmu v obý-
váku, jak jistě uznáte, nepůsobí příliš seriózně. 

Už tehdy jste při své kandidatuře jako jeden 
z desíti bodů uvedl pořízení či vybudování 
kanceláře CBA.
Na rozdíl od zbývajících devíti zůstal tento bod 
v mém prvním funkčním období nesplněný. Po-
stupně se nám ale dařilo střádat finanční pro-
středky, následovaly dlouhé roky hledání vhod-
ného objektu. Po dohodě prezídia a  partnerů 
disponujících svými pražskými vzdělávacími 
prostory vznikla myšlenka vybudování centra 
v Brně, které je dobře dostupné z Ostravy, Brati-
slavy, a má-li člověk na dálnici či železnici trochu 
štěstí, tak i z Prahy. Naše centrum v místní části 
Líšeň leží sedm minut od ostravského i pražské-
ho dálničního sjezdu, ihned vedle zastávky MHD.

Od prosince 2015, kdy asociace dům koupila, 
jsme si zvykli mu říkat národní vzdělávací 
centrum CBA. Vy jste jej ale nedávno pojme-
novali ještě jinak…
Vymysleli jsme název Abzac, který je pro naši 
komunitu snadno zapamatovatelný. Člověk 
s  gastronomickým vzděláním moc dobře ví, 
k čemu v podniku abzac slouží, a že v něm najde 
vše důležité, co zrovna potřebuje. To samé se 
v přeneseném významu dá říct o našem Abzacu.

Proč je logem šestiúhelník?
Tento motiv se objevuje na stropě velkého sálu ve 
formě designového osvětlení a na několika dal-
ších místech. Je to promyšlený, geometricky pro-
pracovaný tvar vyjadřující dokonalost přírody.

V půlce dubna, kdy vedeme tento rozhovor, 
to tady ještě nevypadá úplně dokončeně.
Zbývá dotáhnout spoustu detailů od přívodů 
vody ke spotřebičům po lepení okenních fólií. 
Co si budeme povídat, zajistit finalizaci centra 
při minimálním personálním obsazení pro mě 
bylo velmi náročné. Vzhledem k již danému ter-
mínu slavnostního otevření jedeme nadoraz. 

Není tajemstvím, že Abzac je vybavený špičko-
vými technologiemi. Jak je možné, že si je CBA 
může se svým omezeným rozpočtem dovolit?
Původní plány zdaleka nevypadaly tak velkolepě. 
Se začátkem stavby jsme však postupně pozná-
vali naše produktové partnery a navázali s nimi 
osobní přátelské vztahy. Ještě mezi hromadami 
suti mi tady zástupci první firmy přislíbili, že 
nám Abzac na partnerské bázi vybaví centrálním 
řídícím systémem, zajistí veškeré jeho kompo-
nenty a dům následně využijí jako promo svých 
možností. Další společnosti je postupně následo-
valy s pocitem, že pomohou dobré věci a nebu-
dou litovat vynaložených prostředků. My na ně 

Přepište dějiny! V květnu se 
otevírá Abzac, sídlo CBA

Přichází okamžik, o němž 
v Česku snily generace 
barmanů. V pátek 25. května 
se v Brně slavnostně otevírá 
vzdělávací a společensko-
kulturní centrum České 
barmanské asociace. CBA se 
tak konečně po třiceti letech 
fungování dočká vlastního 
kamenného sídla.

TEXT: MICHAEL LAPČÍK
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na oplátku nezapomeneme a budeme povědomí 
o jejich produktech a značkách šířit dál. Na tom 
je celé naše partnerství založené. Jen díky partne-
rům máme Abzac osázený špičkovými technolo-
giemi a prémiovými řešeními.

To zní zajímavě. Můžete uvést pár příkladů?
Pouhé umytí rukou na toaletách je zážitkem, 
a  to díky bateriím se zabudovanými vysoušeči 
rukou značky Dyson. Patří k nejpropracovaněj-
ším technologiím na světě – pod tou samou ba-
terií si ruce umyjete i osušíte. Díváte se při tom 
do polopropustného zrcadla se zabudovanými 
monitory, na nichž se zobrazuje předpověď 
počasí, momentální energetický odběr budovy, 
nebo třeba program v  hlavním sále. Vodu na 
umývání nádobí upravujeme reverzní osmózou 
a  změkčovači, disponujeme nejkvalitnějšími 
myčkami na trhu. Celá budova je řízena systé-
mem Foxtrot od společnosti Teco. Z  jediného 
místa nebo mobilního telefonu jsem tak scho-
pen pro celou budovu či jednotlivé místnosti 
ovládat osvětlení a větrání, monitorovat pohyb 
osob nebo nastavit různé topné plány tak, aby 
byly místnosti pro konkrétní akci vytopeny 
v pravý čas na optimální teplotu. Systém je pro-
pojen s kamerami, ozvučením a projektory.

Co se vlastně bude s Abzacem dít po jeho 
otevření, kromě provozu kanceláře CBA?
Leccos. Primárně máme v  plánu umožňovat 
vzdělávání a setkávání lidem z branže. Druhým 
pilířem pak bude využívání prostor našimi part-
nery, kterým se tu velmi líbí a už teď se těší, jak 
tady budou pořádat své akce. Kromě toho objekt 
nabídneme i ke klasickému komerčnímu a spole-
čensko-kulturnímu využití prakticky komukoli.

Pro jaký typ akcí se Abzac hodí?
Dokážu si představit konferenci pro 180 lidí, 
menší workshopy pro 35 účastníků, párty pro 
400 až 500 hostů, jednání 10členných pracov-
ních skupin, meetingy jakéhokoliv charakteru, 
vystoupení menšího hudebního tělesa, promí-
tání filmu, divadlo, výstavu… Všechny prostory 
jsou vybaveny špičkovou audio-vizuální techni-
kou, v kterémkoliv tedy můžete jednat, prochá-
zet prezentace, diskutovat nad strategickými 
plány. O  uspořádání akcí má zájem celá řada 

našich partnerů, někteří z nich již v tomto roce. 
Snad se nám podaří vše zvládnout.

Původně se počítalo, že opravy domu zabe-
rou zhruba rok. Nakonec vše trvalo dva a půl 
roku. Proč takové průtahy?
V  gastronomii jsme zvyklí řešit problémy oka-
mžitě, aby se event nezasekl a host zůstal spoko-
jený. Jenže ve stavebnictví to chodí úplně jinak 
a  naše naivní představy o  jakémsi „oprášení, 
vybroušení a natření“ centra se brzy rozplynuly. 
Ukázalo se to hned při první členské brigádě, 
kdy jsme škrabali starou malbu a brali s ní zá-
roveň i kusy omítky. Tehdy jsem si uvědomil, že 
opravy budou muset být mnohem důkladnější, 
než se na první pohled zdálo.

Například jaké?
Dbali jsme na to, abychom nepřetvářeli dům 
z roku 1921 v supermoderní objekt. Zachovali 
jsme maximum původních prvků – restaurovali 
jsme štuky v  hlavním sále, přestože byly velké 
kusy již odlomené. Zvedli jsme o půl metru pro-
padlý strop, vyměnili jedenáctimetrové dřevěné 
trámy. Vždycky jsme si poradili, i když to někdy 
bylo o nervy.

Kdy nejvíc?
Při opravě suterénu. Očistit zdivo tam byl pro 
amatéry nadlidský výkon. Nakonec jsme raději 
povolali specialistu. Před domem hučel týden 
v kuse obří kompresor, suterén pískoval člověk 
ve skafandru a  nad Líšní se vznášel oranžový 
hřib cihlového prachu. Takže průtahy jsme za-
žili značné, ale výsledek stojí za to, a  já dnes 
nelituji jediného stavebního rozhodnutí, které 
jsme zde učinili. 

CO JE UVNITŘ ABZACU?

• velký sál pro 150-200 posluchačů s ocho-
zem a pódiem

• malý sál pro 35 posluchačů
• klubovna baristů s pěti kávovary
• klubovna teatenderů s vybavením
• tréninková místnost flairových barmanů
• zasedací salonek
• kanceláře CBA

KDO VYSTOUPÍ NA 
GRAND OPENINGU?

• Grand Prix desítky barmanů 
z Partner’s barů CBA

• Přednášky českých barmanských 
osobností působících v zahraničí

• Roman Foltán: Na vzhledu nezáleží
• Robin Kolek: Týmová práce v baru
• Wendy Stoklasová: Jak šéfovat 

zdravému baru
• Ondřej Pospíchal: Scéna, růst a lidské 

zdroje
• Zdeněk Kaštánek: online přenos ze 

Singapuru
• Alex Kratěna: Paradox klasických 

cocktailů
• Přednáška odborníka na etiketu Daniela 

Šmída: Faux pas killers
• Zpěvačka Lena Yellow s kapelou

VZÁCNÝ BAR

Jednou z dominant velkého sálu je masivní 
barový pult o třech pracovních pozicích, 
který sem věnoval viceprezident CBA 
Roman Uhlíř ze své kultovní barmanské 
školy v Karlíně. Jsou na něm obtisky dlaní 
významných osobností, jež se zasadily 
o porevoluční obrodu barové kultury v Čes-
ké republice. Patří již zmíněnému Romanu 
Uhlíři, dále Michaelu Tretterovi a Václavu 
Vojířovi. Další budou postupně přibývat.

10. 5. 2018  Žatecký Cup – JCC, JBC, JMK

25. 5. 2018  GRAND abzac OPENING – Brno

25. 5. 2018  Grand Prix CBA – PCC

16. 6. 2018  Mattoni Grand Drink 2018 – mistrovství světa

4. 8. 2018  Summer Bartenders Competition – JFC, PFC

VYSVĚTLIVKY: 
JCC – junior cocktail competition, JFC – junior flair competition, JMK 
– junior mistr kávy, JBC – junior beer competition, PCC – professional 
cocktail competition, PFC – professional flair competition

Plán akcí České barmanské 
asociace na nadcházejí období
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P
o chvíli je však čas projít zpět vstupní 
branou přes padací most, pomalu smě-
řovat zpátky do hotelu a oddat se po ce-
lodenním cestování několika hodinám 

odpočinku. Přece jen jsme sem nepřijeli obdi-
vovat pamětihodnosti, i  když tenhle hrad, se 
svou rozlohou 5,5 hektaru jeden z vůbec nejroz-
lehlejších v celé západní Evropě, by si více naší 
pozornosti jistě zasloužil. 

Do srdce normandského departmentu Calva-
dos jsme ale zavítali za místní jablečnou pálen-
kou a světovým finále barmanské soutěže Cal-
vados Nouvelle Vogue International Trophies. 
Do jejího dvaadvacátého ročníku se zapojilo 
patnáct zemí, letos mezi nimi poprvé figuruje 
i Česká republika.

CBA od pořadatelů obdržela pět pozvánek 
– pro viceprezidenta Romana Uhlíře, vítěze 
národního profesionálního kola Jana Lukase, 

vítězku národního juniorského kola Kateřinu 
Vymazalovou, její doprovázející pedagožku Pe-
tru Reslerovou, a novinářskou vstupenku jsem 
si jako PR zástupce asociace vysloužil já.

Od café calva k prémiovému destilátu
Soutěžní den začíná novinářskou snídaní s nej-
vyššími představiteli pořádající calvadosové 
asociace IDAC. Hovoří se o  různých detailech 
historie a výrobního procesu pálenky. Žurnalis-
té si rozšiřují portfolio informací, které získali 
návštěvou působivé multimediální expozice 
moderního muzea calvadosu při včerejší ces-
tě do Caen. „Jaký druh destilátu zažívá nyní 
ve vaší zemi boom?“ ptá se mě viceprezident 
IDAC Jerôme Dupont. Odkazuji se na součas-
nou ginovou vlnu, s čímž vedle sedící německá 
novinářka pohotově souhlasí.

Zástupci calvadosového sdružení sympatic-

ky přiznávají, že s obecnou kvalitou jablečného 
destilátu to u nich ještě v poměrně nedávné his-
torii nebylo nijak valné. Zhruba do 70. let minu-
lého století se calvados ve Francii pil nejčastěji 
k ranní kávě – říká se tomu café calva. „Pokud 
se zeptáte starších lidí na calvados, odpoví vám, 
že je to velmi agresivní alkohol. V  posledních 
několika desetiletích se naštěstí výrobci zamě-
řili na kvalitu a  dnešní calvados je díky tomu 
jemným destilátem často spadajícím do prémi-
ových kategorií a  vhodným k  mixologickému 
použití,“ dodává Jerôme Dupont.

Páté místo není k zahození
Odpolední program je věnován stěžejnímu 
bodu celého eventu – světovému finále calvado-
sové soutěže. Pravidla všem účastníkům určují 
užití minimálně 3 centilitrů calvadosu jako báze 
a vzhledem k letošnímu tématu „Zelenina“ také 
alespoň jedné zeleninové složky. Domácí ingre-
dience jsou povoleny.

Jako první soutěží na pódiu kongresového 
centra města Caen junioři. Kateřina Vymaza-
lová, studentka SOŠ a SOU Polička, připravuje 
koktejl pojmenovaný jako Dračí dech. Calvados 
v něm kombinuje se šťávou z pečených paprik 
a cibule, limetovým likérem, meruňkami a ber-
gamotem. „Baví mě jeho specifická chuť a vůně 
právě po pečené paprice,“ podotýká Kateřina, 
která je v účasti na juniorských soutěžích velmi 
aktivní a už má za sebou také první mezinárodní 
úspěch v  podobě loňského vítězství koktejlové 
kategorie na Tea Masters Cupu v Číně. „Soutě-
žení mi pomáhá v sebezdokonalování a učení se 
stále nových a nových věcí. Jednou bych chtěla 
být výbornou barmankou a pracovat v prospe-
rujícím podniku, kde v  žádném případě nesmí 
chybět dobrý čaj,“ odhaluje své dlouhodobé 
cíle.

S  blížícím se startem novinářské kategorie 
se mi na stage samozřejmě chce čím dál míň. 
Když nesu tácek se všemi proprietami chodbou 

CBA na soutěži v Normandii: 
skvělá technika, zrádné chutě
Odtud jej vidíme jako na 
dlani. Stověžaté město plné 
gotických památek – pro našince 
přivyklému spíše na baroko 
je to velká vzácnost. Chladný 
březnový večer se blíží k půlnoci, 
stojíme na ochozu majestátního 
hradu založeného v 11. století 
Vilémem Dobyvatelem 
a pozorujeme normandské 
město Caen, jehož ulice, 
náměstí a parky se před námi 
rozprostírají.
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spojující přípravnu s pódiem, to už cítím oprav-
dovou nervozitu. Ta se naštěstí rozplyne v záři 
reflektorů osvětlujících jeviště a já si můžu užít 
své první a  zároveň pravděpodobně i  poslední 
barmanské vystoupení. Vysvětlím technickým 
komisařům, proč je podle mě právě kombinace 
calvados – artyčokový shrub – Zázračná Cream 
Soda tou nejlepší na světě, smíchám všechno ve 
sklenicích, a je šlus.

Jedním z úplně posledních soutěžících celého 
programu je Jan Lukas z  českokrumlovského 
Apotheka baru, který publiku i  hodnotitelům 
předvádí technicky i  komunikačně bezchybný 
výkon. Jeho drink Normandy obsahující kro-
mě calvadosu ještě petrželový fresh, celerový 
cordial, solný roztok a  jablečnou sodu vypadá 
nádherně také díky ozdobě, jejímž autorem je 
kuchař z pražské michelinské restaurace Field. 
Z toho, co jsem na pódiu v kategorii profesioná-
lů viděl, začínám nabývat dojmu, že by Honza 
mohl být naším nejžhavějším medailovým želíz-
kem v ohni.

To se bohužel na večerním vyhlášení nepotvr-
zuje. První místo v  profesionálech i  juniorech 
bere polská výprava, nejlepší z novinářů je Es-
tonka. CBA z  Normandie odjede bez umístění 
na bedně. Později se ze získaných hodnotících 
tabulek dozvídáme, že v  bodování techniky 
přípravy nápojů nám všem třem patřily přední 
příčky. Ztratili jsme ale u chuťových komisí.

„Jsem trochu zklamaný. Chuťový profil drin-

ku asi komisi nezaujal. Holt sto lidí, sto chutí, 
k  mixologii tady přistupují trochu jinak než 
v  Česku a  některé z  prezentovaných drinků by 
u nás nezaujaly tolik jako tady. Na druhou stra-
nu jsem skončil celkově pátý, a to ve světovém 
finále také není k zahození,“ hodnotí Jan Lukas 
výsledky svého snažení po utichnutí celého sou-
těžního frmolu.

Podobně mluví i  vedoucí české výpravy Ro-
man Uhlíř. „Jiná země, jiné chutě. Jelikož se 
chuťová komise skládala z barmanů, barových 
hostů a  výrobců calvadosu, připodobnil bych 
odhadování chuťových preferencí jejích členů 
ke koupi losu do loterie,“ konstatuje viceprezi-
dent CBA, jenž také rozhodoval v jedné z tech-
nických komisí.

Rajčata si nakonec oblíbil
Šampionem mezi profesionálními barmany se 
stal dvaadvacetiletý Robert Piasecki se svým 
koktejlem Garden of Childhood, v  němž pou-
žil calvados, maliny, rajčatový džus, citronový 
fresh a  medový sirup. Při jeho tvorbě mu in-
spirací byla příhoda z dětství. „Jako malý jsem 
miloval maliny a nenáviděl rajčata. Ta jsem na-
prosto odmítal. Až se mě máma jednou při ve-
čeři zeptala, jestli nechci zkusit rajče malinové, 
v Polsku mimochodem docela běžnou odrůdu. 
Ochutnal jsem, načež se stalo jedním z  mých 
nejoblíbenějších jídel. Doteď mi tenhle zážitek 
připomíná zásadu, že člověk má zkoušet nové 
věci a rozšiřovat si obzory,“ vypráví mi Robert 
dalšího dne v autobuse na zpáteční cestě z Caen 
do Paříže, odkud nám poletí letadlo.

Na svůj nízký věk toho má tenhle rodák od 
Krakova hodně za sebou. Sbíral zkušenosti 
v baru i pětihvězdičkovém hotelu poblíž domo-
va, odjel za kopečky do Manchesteru a Londý-
na, v  současnosti podniká v  barovém consul-
tingu a  spolupracuje například s  koktejlovým 
mistrem světa Wojciechem Urbańskim. Po 
krátkém rozhovoru opět usíná – včerejší něko-

likachodová pozdní galavečeře s mnoha příbory 
totiž trvala dle dobrých francouzských zvyků tři 
a půl hodiny, takže do postelí jsme se dostali až 
nad ránem.

Družme se
Do Prahy přilétáme sice bez pohárů, ale zato 
s ještě cennějšími zkušenostmi a kontakty – re-
alita, nebo pouhá fráze a výmluva? „Podle mě je 
seznamování a vzájemné přidávání se na face-
booku prioritou těchto mezinárodních soutěží. 
Já jsem například na základě loňského Mattoni 
Grand Drink navázal spolupráci s finskou aso-
ciací a za týden tam díky tomu poletím na první 
guest bartending,“ pochvaluje si Honza Lukas.

Nabízí se ještě jedna perspektiva, kterou lze 
dobře ilustrovat osobou francouzského barma-
na Sylvaina Audouarda. Sympatický chlapík 
ve středních letech se k  výpravě CBA přihlásil 
hned na zahajovacím večeru s tím, že jeho man-
želka pochází z Prešova, a celou našeho pobytu 
dobu živě konverzoval roztomilou českosloven-
skou angličtinou. „Někdo sedává jen se svými. 
Já vždycky sedávám i s ostatními, tak by to pře-
ce mělo být,“ vysvětloval u večeře.

V dnešní době, kdy v Evropě sílí různé radi-
kální proudy a  nacionalismus, znamená každý 
takový zážitek vítanou dávku optimismu… 

Asijský ambasador

Zvláštní cenu převzal z rukou pořadatelů na 
závěrečném ceremoniálu Tomoaki Wasai, 
majitel baru Stag, který najdete v japon-
ském městě Kitakjúšú. V tomto podniku si 
totiž díky entusiasmu Tomoakiho Wasaie 
mohou hosté vybírat z více než sto lahví 
calvadosu od velkých i malých výrobců, což 
je naprosto unikátní kolekce.
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J
ednadvacátý ročník národního kola se 
uskutečnil v úterý 10. dubna v českobudě-
jovickém baru Žlutá ponorka, v příjemné 
domácí atmosféře podpořené perfektním 

moderátorským výkonem oblíbeného Petra Ná-
rožného ml.

Jiří Boháč zaujal hodnotící komisi temně 
tyrkysovým drinkem nazvaným IQ Mattoni. 
Ten obsahuje 5 cl výluhu z  oregonské sladko-
vodní řasy klamath, 5 cl čaje White Anastasia 
od Kusmi Tea, 2  cl mateřídouškového sirupu, 
0,5 cl limetového freshe a 12 cl minerální vody 
Mattoni.

„Klamath je jednou z  prapůvodních slad-
kovodních řas. Vyskytuje se endemicky, tedy 
pouze na jednom místě na světě, v oregonském 
jezeře. Těží se odtud šetrným a  trvale udržitel-
ným způsobem. Jako jediná superpotravina je 
schopná regenerovat i mozkové buňky,“ rozpo-
vídal se Jiří Boháč o své nejzajímavější surovině.

Pro tuto výraznou osobnost českého čajového 
světa jsou nealkoholické koktejly domácím hři-
štěm. „Baví mě vytvářet funkční drinky a praco-
vat při tom s čajem či superpotravinami. Dlou-
há léta se těmito tématy skrze sebeléčitelství 
zabývám, takže vím, že těchto doplňků existuje 
velké množství a  že v  koktejlech fungují,“ vy-
světlil Jiří Boháč s tím, že klamath se nejčastěji 
používá pro 21denní očistnou kúru, která odky-
seluje organismus.

Letošní vítěz se národního kola soutěže 
Mattoni Grand Drink zúčastnil už popáté. Prv-
ního místa se však dočkal až tentokrát, dle svých 
slov i díky tomu, že zkrátil slovní projev a hlídal 
si časový limit. „Jednou jsem vystoupení přetáhl 
o čtyři minuty, protože jsem se zakoukal do očí 
hodnotitelky Kateřiny Kluchové při jejím dota-
zu, co to je goji. Pak jsem místo míchání drinku 
básnil o kustovnici čínské,“ zavzpomínal.

Hodnotící komise ve složení Achim Šipl, 
Roman Uhlíř a  Petr Kymla ocenila na vystou-
pení Jiřího Boháče kompletní zvládnutí všech 
soutěžních aspektů. „Použil netradiční a velmi 
kreativní ingredience, předvedl zajímavý servis, 
povedla se mu barmanská práce i komunikace. 
Byl zkrátka nejlepší,“ zhodnotil výkon vítěze 
Achim Šipl, světový šampion Mattonky z roku 
2013.

Podle něj je v této soutěži úroveň prezentova-
ných drinků rok od roku vyšší. Obecně je letos 
shledal zajímavými. Některé se mu zdály chuťo-
vě nevyvážené, převážily však ty, jejichž nápadi-
tost jej velmi překvapila.

Kreativitou při vymýšlení drinků se ve Žluté 
ponorce skutečně nešetřilo. Například Niki-
ta Abramenko použil čaj z  klitorie ternatské, 
Lukáš Konečný smrčkový sirup či chmelový 
extrakt, Petr Špák opunciový čaj infuzovaný 
hořcem a Jan Zlámaný fresh z řapíkatého celeru 
a kokosový cukr.

Osmý ročník Mistrovství světa v míchání ne-
alkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink, 
na němž bude Jiří Boháč reprezentovat Českou 
republiku, se uskuteční v rámci Světového dne 
nealkoholických koktejlů 16. června na praž-
ském Staroměstském náměstí. „Ambice pro 
světové finále mám ty nejvyšší. Mířil jsem dlou-
ho, teď je důležité trefovat,“ dodal Jiří Boháč.  

Mattoni Grand Drink: zvítězil koktejl se superřasou
Vítězem českého nominačního kola soutěže v míchání 
nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink se stal Jiří Boháč. 
Vedoucí čajové sekce CBA Czech Teatenders nenašel přemožitele 
v 13členném startovním poli a bude tak 16. června reprezentovat 
Českou republiku ve světovém finále této barmanské soutěže. Na 
druhém místě se umístil Robert Weis, třetí skončil Jan Lukas.
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K
  účasti se odhodlalo de-
vět soutěžících převážně 
z pražských a jihočeských 
barů. Jejich úkolem bylo 

namíchat čtyři porce drinku ka-
tegorie Old Fashioned za použití 
minimálně dvou centilitrů whisky 
Johnnie Walker Red Rye Finish, 
přičemž celkový obsah alkoholic-
kých složek nesměl přesáhnout 
7  centilitrů. Komise ve složení 
Robert Weis starší, Tomáš Toka 
a  Miloš Danihelka kladla zvlášt-
ní důraz na to, aby soutěžící při 
tvorbě skutečně splnili parametry 
naplňující danou koktejlovou ka-
tegorii.

Hodnotitelé nakonec první 
místo přisoudili Robertu Weisovi 
mladšímu z  Baru Neuf v  rakous-
kém Linci. Jeho drink nazvaný 
Let’s meet in the middle obsahu-
je kromě soutěžní whisky ještě 
hruškovo-vanilkový sirup, pome-
rančovo-kávové bitters, citronové 
oleo saccharum, badyánovo-hře-
bíčkový kouř. Zdobený je mak-
ronkou plněnou krémem z  bílé 
čokolády, mandlí, a  popsaného 
koktejlu.

„V  konceptu drinku jsem chtěl 
zohlednit propojení dvou různých 
světů, Skotska a  Ameriky, které 
se ve whisky Johnnie Walker Red 
Rye Finish potkávají. Tento blend 
je totiž skotskou whisky finišo-
vanou v  sudech po žitné, což jej 
zjemňuje. Na vývoji této edice na-
víc pracoval blender s blenderkou, 
to opět představuje spojení dvou 
protikladů, stejně jako kombinace 
jemného hruškovo-vanilkového 
sirupu s chlapskými bitters,“ pro-
zrazuje myšlenku svého drinku 
Robert Weis, jenž koktejl serví-
roval ve speciálních nádobách na 
kávu.

Na druhém místě se umístil 
Jan Lukas z  pražského baru L’-

Fleur a  třetí skončil Jan Zlámaný 
z pražského podniku Crazy Daisy. 
Pořadí se započítává do celkové-
ho hodnocení celoročního seriálu 
České barmanské asociace o Bar-
mana roku.

Dívčí nadvláda v juniorech
V juniorské kategorii téže soutěže 
bojovalo o  body do seriálu Bar-
man roku 14 studentů středních 
hotelových a  gastronomických 
škol. Ti nemíchali Old Fashined, 
ale fancy koktejl, jak jinak než na 
bázi skotské whisky Johnnie Wal-
ker Red Rye Finish.

Podle hodnocení komisařů se 
nejvíce dařilo Elišce Valáškové ze 
SOŠ a  SOU Trutnov. Ta ve svém 
drinku Gold Ferrari použila whis-
ky Johnnie Walker Red Rye Fi-
nish, likér Baileys Original, sirup 
Teisseire Passionfruit, ananasový 
džus Cappy a  kakao, mochyni 
a vanilkový lusk na ozdobu.

Druhá skončila Barbora Koci-
ánová (SSŠG Svídnická Praha) 
a třetí místo obsadila Nikola Von-
drášková (SŠ a  VOŠ CR České 
Budějovice). Zajímavostí je, že 
nejlepší chlapec se umístil až na 
sedmém místě. Dívky tak tuto 
soutěž zcela ovládly.

Flairoví barmani poprvé on-line
Návrat krále. Po dvouleté pauze 
se letos vrhl do soutěžení součas-
ný nejlepší český flairový barman 
Václav Abraham. Na Havana Club 
Flair Cupu, flairové soutěži pořá-
dané Českou barmanskou asocia-
cí v rámci programu veletrhu Top 
Gastro & Hotel, nenašel přemoži-
tele.

Úkolem soutěžících bylo před-
vést dvě disciplíny a při každé na-
míchat jeden koktejl. Ve working 
flairu to byl drink složený z rumu 
Havana Club a energetického ná-

poje Red Bull, v  disciplíně exhi-
bition flair pak účastníci míchali 
volný fancy koktejl za použití mi-
nimálně 2 centilitrů rumu Havana 
Club. Při tom všem samozřejmě 
předváděli triky s  lahvemi, šejkry 
a dalším barovým náčiním.

V juniorské věkové kategorii se 
za pětičlenné účasti nejlépe vedlo 
dvěma hostům z  Polska. Z  vítěz-
ství se radovala Ada Nadolska, 
z  druhé příčky Michal Trabicki. 
Pohár za třetí místo si odnesl Lu-
káš Musil z ISŠ Slavkov u Brna.

Profesionální kategorii, do kte-
ré se přihlásilo devět účastníků, 
ovládl šestinásobný flairový Bar-
man roku ČR a  vicemistr světa 
Václav Abraham. Ten zajel nejlé-
pe hodnocenou exhibiční sestavu 
a  ani v  bodování jakosti drinku 
nenašel přemožitele – jeho kok-
tejl se skládal z  rumu Havana, li-
metkového freshe, sirupu Monin 
Spice Mango, ananasového džusu 
a barevného pepře. Druhý skončil 
Michal Těžký, třetí příčku obsadil 
Michal Novák.

Poprvé v historii flairových sou-
těží v  Česku použili pořadatelé 
on-line přenos, aby výkony bar-

manů mohl na dálku a v reálném 
čase hodnotit jeden z technických 
komisařů. Byl jím průkopník ex-
hibičního barmanství v  Česku 
Martin Baťha, jemuž zdravotní 
stav neumožnil dorazit na místo 
soutěže osobně.

Baristé použili nápadité suro-
viny
Na Top Gastru se konaly také ba-
ristické soutěže – Baileys Profes-
sional Mistr kávy 2018. V profesi-
onální kategorii se zúčastnilo šest 
baristů z českých kaváren a barů, 
kteří seřizovali kávový mlýnek 
a připravovali po čtyř porcích es-
pressa a kávového fancy koktejlu, 
jenž musel povinně obsahovat mi-
nimálně 2 centilitry irského likéru 
Baileys a espresso.

Se zadáním si dle komisařů nej-
lépe poradil Kamil Hégr z Jesení-
ku. Ten svůj volný drink sestavil 
z  2  centilitrů Baileys, 2 centilitrů 
rumu Capitan Bucanero infuzo-
vaného kávovými zrny, 1 centilitru 
Cointreau, zástřiku Fee Brothers 
Aztec Chocolate Bitters, pome-
rančové spirály a pěny ze šlehačky 
a kakaového likéru Monin. Servis 
na břidlicové desce ještě dekoro-
val zapáleným provázkem omoče-
ným v likéru Grand Marnier.

Mezi devítkou juniorských ba-
ristů si nejlépe vedla Nicola Ca-
rajiová ze SHŠ Bukaschool Most. 
Zároveň přebrala zvláštní cenu za 
největší množství projevené kre-
ativity. Její koktejl pojmenovaný 
jako Brunch se skládá z likéru Bai-
leys, espressa, likéru Amaretto, 
pomerančových bitters a  popcor-
nového sirupu. Drink servírovaný 
na konstrukci z měděných trubek 
dekorují sýry, slanina v čokoládě, 
šalotka v moučkovém cukru a va-
ječná pusinka připravená pomocí 
tekutého dusíku. 

Nejlepší Old Fashioned 
na Top Gastru namíchal 
Robert Weis
Koktejl, skrze nějž se můžeme nahlížet staletími 
do hluboké historie míchaných nápojů, tedy 
Old Fashioned, byl hlavním tématem soutěže 
profesionálních barmanů JOHNNIE WALKER 
RED RYE FINISH CUP. V polovině února ji na 
holešovickém výstavišti v rámci veletrhu Top Gastro 
& Hotel pořádala Česká barmanská asociace.

TEXT: MICHAEL LAPČÍK

FO
TO

: C
B

A



46 květen–červen 2018WINE SERVICE

P
ři výběru dobrého vína 
rozhoduje pochopitelně 
jeho kvalita a  také pří-
ležitost, pro kterou víno 

vybíráte. Čím je víno kvalitnější, 
tím je odrůdově „čistší“ a na láh-
vi o  něm najdete mnohem více 
informací. „Zjednodušeně platí, 
že čím obecnější je popisek na 
etiketě, tím „obyčejnější“ vína 
můžete očekávat. Naopak jsou-li 
informace takřka vyčerpávající, 
vězte, že vínu, které držíte v ruce, 
byla věnována adekvátní pozor-
nost. Dále bych se určitě věnoval 
vínům s přívlastkem, kde můžete 
očekávat vyšší kvalitu, i  když sa-
mozřejmě i tady mohou existovat 
výjimky,“ vysvětluje David Král, 
hlavní sommelier společnosti Bo-
hemia Sekt. 

Určitou známkou kvality je také 
zatřídění vína do některého z ape-
lačních systémů. „Jsem ráda, že 
se v  posledních letech prosazují 
vína s označením VOC (víno ori-
ginální certifikace), tuto známku 
vnímám, jako první krok pro do 

budoucna doufejme i  na Moravě 
častěji využívaný apelační systém. 
VOC spolků přibývá, kvalitu vní-
mám především u  těch aktivních 
a  historicky starších jako je VOC 
Znojmo, VOC Mikulov či VOC 
Modré hory. Ani toto zatřídění 
však není stoprocentní, obávám 
se, že jednoduchá rada není, 
nejlepší variantou je znalost sa-
motného vinaře, ale taky daného 
ročníku, odrůdy a  způsobu zpra-

cování, jen tak nás víno nepřekva-
pí,“ říká Dagmar Fialová ze spo-
lečnosti Sonberk.

Radim Heča ze společnosti 
Pavlovín pak upozorňuje, že kaž-
dý by měl mít hlavně jasno v tom, 
zda chce víno suché, polosuché, 
polosladké či sladké. To je zá-
kladní parametr, který je mnohdy 
„kamenem úrazu“ a  případné-
mu následnému zklamání s  vína. 
„Ještě také určitě upozorním na 

to, že je třeba brát v  potaz účel 
výběru vína, to znamená, zda jej 
chcete například ke slavnostnímu 
přípitku, doplněk ke gastronomii, 
kde se jistě vhodně hodí i silnější 
a  aromatická vína nebo pro celo-
večerní popíjení, kde bych zvolil 
spíše ne příliš aromatické. Mohu 
ale zodpovědně říci,  že lidé se 
již ve vínech vyznají, poznávají je 
a  chtějí jim rozumět, což je dob-
ře,“ dodává Heča.  

Jak poznat kvalitní víno 
na první pohled?

Co se „prvního pohledu“ týče, barva 
dobrého vína bývá obvykle jasná až prů-
zračná, žádné kaly, prostě víno má jiskru. 
Už samotná barva vína dokáže napově-
dět, jak bude víno chutnat a k jakému 
pokrmu se bude nejlépe hodit.

Červená vína obsahují více tříslovin díky 
dlouhé maceraci vylisovaných modrých 

hroznů, navozují vážnější atmosféru 
a jsou doporučována hlavně k masitým 
pokrmům, například ke steakům či 
k vepřovému.

Růžová vína se také vyrábějí z mod-
rých hroznů. Pouze rmut, tedy namleté 
hrozny, se maceruje kratší dobu, a do 
vína proto nepřejde tolik tříslovin a barviv 
ze slupek jako u červených vín. Díky 
tomu mají vína, která také označujeme 
jako rosé, svěží chuť a skvěle doplňují 
zeleninové saláty a pokrmy z ryb.

Bílá vína se zase pro svou lehkost a ky-
selinku hodí k salátům, bílému masu, 
mořským plodům nebo k sýrům. A jak 
se taková bílá vína rodí? Tvrzení, že bílá 
vína vznikají z bílých hroznů, není tak 
úplně přesné. Bílá vína se totiž vyrábějí 
také z hroznů modrých. Přitažlivou 
záležitostí a chameleonem mezi víny je 
klaret. Ačkoli se lisuje z modrých hroz-
nů, výsledkem je víno bílé. To proto, že 
hrozny se po sběru namelou stejným 
způsobem jako u červeného vína, 
ovšem nenechávají se macerovat.

Vinaři radí: jak poznat 
kvalitní víno

Dobré jídlo a víno, nerozlučná dvojice – jedno doplňuje druhé. Správná kombinace dokáže gurmánský 
zážitek pozvednout, ale platí to bohužel i naopak. Jak poznat kvalitní víno a co a k čemu tento rok ochutnat 
či nabídnout hostům? Ptali jsme se povolaných.

TEXT: KAMILA FUCHSOVÁ
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SLADKÉ VERSUS SUCHÉ
O sladkosti vína rozhoduje především 
zbytkový cukr, tedy cukr, který ve 
víně zůstane po celém procesu jeho 
výroby. Jeho podíl pak rozděluje vína 
na suchá s nejmenším podílem cukru, 
polosuchá, polosladká a sladká.

PODMĚT, PŘÍSUDEK, PŘÍVLASTEK
Víno přívlastkové, hodnocené už 
jako velmi kvalitní, zaručuje, že 
nebyla uměle navýšena cukernatost 
a bylo vyrobeno výhradně z odrůdy 

zapsané ve Státní odrůdové knize, a to 
z 85 procent. Řadíme sem například vína 
kabinetní, výběr z hroznů a pozdní sběr 
atd.

BARRIQUE – VÍNO ZRAJÍCÍ 
V DUBOVÉM SUDU
Chcete-li nabídnout skutečnou specialitu, 
zvolte víno barrique. Takové víno zrálo 
v dubovém sudu minimálně po dobu tří 
měsíců a absorbovalo do sebe to nejlepší 
z použitého dřeva. 

Co si nenechat ujít?

David Král, hlavní sommelier společnosti Bohemia Sekt 
Já osobně nevynechám příležitost, kdy si mohu dát Bohemia 
Sekt Prestige 36 brut (číslovka v názvu znamená 36 měsíců 
ležení na kalech), zejména díky jejímu vyzrálému charakteru 
a plnosti v chuti. Co se týká vín, mým oblíbeným v posled-
ním době se stalo Chardonnay z Vinařství Pavlov pozdní 

sběr ročníku 2015, vynikající víno které se skvěle snoubí 
s pečenou drůbeží nebo se smetanovými omáčkami. Vyniká 

zejména okouzlující vůní a neuvěřitelně komplexní chutí.

Dáša Fialová, sales & marketing director Sonberk
Doporučuji ochutnat víno aktuálně vstupující na trh – jedná 

se o sonberské cuvée Chardonnay & Pinot gris, z ročníku 
2015, začínáme s ním pracovat až v této době, protože jsme 
mu dali čas a prostor prokvasit a zrát na francouzských du-
bových sudech typu „barrique“, jedná se o krásně elegantní 

suché víno, na nose s máslovo-smetanovými tóny, lískovým 
oříškem, náznaky kávy a bílé čokolády, v chuti plné, velmi 

strukturní a dlouhé, výborně funguje v gastronomii při párování 
s rybami a mořskými plody – kupříkladu steak z tuňáka, krevety či mušle 
sv. Jakuba bývají skvělým partnerem. Víno se ale výborně hodí také k ma-
sům, lehčí úpravy vepřového i telecího masa například s gratinovaným 
bramborem dokáže doprovodit skvěle. Je to takový „burgundský“ styl 
Chardonnay – tedy velmi suchý, elegantní, s dobrým potenciálem zrání.

Bohdan Špička, obchodní a marketingový ředitel, 
Templářské sklepy Čejkovice

Rozhodně bychom doporučili nově vyšlechtěné odolné 
odrůdy obhospodařované bez používání chemických 
přípravků, průmyslových hnojiv, hormonů a umělých látek. 
Jsou to například odrůdy Solaris, Hibernal, Cabernet Cortis, 

Johanniter. Vína jsou krásná, plná s výraznou chutí.

Radim Heča, jednatel a generální ředitel společnosti 
Pavlovín, Vinařství Velké Pavlovice

Horkou novinkou pro letošní rok je Pálava ve výběru z hroz-
nů, panenská sklizeň z vinařství Pavlovín. Toto víno pochází 
z viniční tratě Ostrá v Kloboukách u Brna a milovníci 
této odrůdy by si ji jistě neměli nechat ujít. Vůně je velmi 

expanzivní, podmanivá, bohatá na tóny citrusových plodů, 
medu a rozkvetlých květin. V chuti je plné, mírně kořenité 

s tóny vyzrálých hroznů a mandarinek. Ze zahraničních vín jsem 
osobně zvědavý na vína z jižní Afriky, kde panovalo teplé a dost suché 
počasí. Uvidíme, jak se sluneční paprsky promítly do vyzrálosti hroznů 
a následné kvality vína, i když z hlediska kvantity tam asi moc radosti mít 
nebudou.

Pavel Gavlas, manažer marketingu, Zámecké vinařství 
Bzenec
Kolekce vín Terroir Moravia ze Zámeckého vinařství 
Bzenec umožňuje poznat, jak se odlišné typy půd a různé 
mikroklima dokáží promítnout do samotného charakteru 

vína. K hroznům ve vinicích, k jejich samotnému zpracování, 
výrobě a školení vín se přistupuje každý rok naprosto stejně. 

Tato péče Vám tak dává jedinečnou příležitost srovnání odrůd, 
ročníků a tratí mezi sebou.
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Marie Mlynaříková 
Barva koroptvího oka s cihlovými odlesky a velmi 
dobrou viskozitou. Vůně je plná, intenzivní a har-
monická. Připomíná červené lesní ovoce, přede-
vším čerstvě natrhané jahody a maliny, v závěru 
až smetanové tóny. Chuť je dobře strukturovaná, 
má ovocný charakter s  tóny čerstvých jahod se 
smetanou až šťavnatých višní. Delší šťavnatý zá-
věr. U tohoto příjemného vína se můžeme potěšit 
nejen typickým odrůdovým projevem, ale také 
novým designem etiket v řadě Flower Line, který 
působí velmi elegantně.

Petr Gondáš 
Jednoduše identifikovatelná jahodová barva. 
Vůně je jemně zastřená, směřující do smetanové-
ho červeného ovoce, ale není jednoduché ji jasně 
pojmenovat, nejvíce připomíná třešňový kom-
pot. Objevuje se v ní i nádech kouře. Chuť vína 
koresponduje s vůní, v dochuti jsou znát nezralé 
jahody. Víno je mírně uzavřené. Při konzumaci 
jej doporučuji otevřít malinko dopředu, ales-
poň hodinu, aby se projevily všechny jeho krásy 
a kouzla. Je to víno, které není prvoplánové. Chce 
se nechat objevovat a příjemně se zlepšuje v čase 
konzumace. Nejlépe by doplnilo déle zrající tvrdé 
sýry alpského typu bez výrazného aroma. 

Petr Holeček 
Ukázalo se, že tohle víno chce při pití svůj čas, jak 
píše i Petr Gondáš, vyplatí se ho před pitím nechat 
chvíli vydýchat. Pak se ukáže jeho krása, která se 
zprvu zdála až moc, řekněme, tíživá. V  průběhu 
pití se víno mění. Vinařství DeVino se dříve jme-
novalo DeguVin a jde o malé rodinné vinařství ze 
Znojemské podoblasti – Chvalovic. Každý rok tu 
postupně zvyšují produkci. Specializují se na malé 
šarže vína nanejvýš 400 litrů. Nabídku nejčastě-
ji červených vín doplňují likérovým vínem typu 
portského. Víno vyrábí ve více než 200 let starém 
sklepě, který koupili v roce 2011, kompletně zre-
konstruovali a postavili novou budovu před skle-
pem, která nabízí posezení v moderní degustační 
místnosti s krbem a od roku 2017 s ubytováním.

Marie Mlynaříková 
Intenzivní malinově růžová barva a  velmi dobrá 
viskozita. Vůně je svěží, plná a harmonická ovoc-
ného charakteru. Mě osobně vůně tohoto vína 
vrátila do dětství, protože voní téměř stejně jako 
domácí malinovo rybízový sirup, který dělávala 
moje babička. V chuti je lehce pikantní se šťavna-
tou kyselinou a výrazným projevem černého rybí-
zu, který je pro tuto odrůdu typický. Delší závěr. 
Vyzkoušejte k bagetce s čerstvým kozím sýrem.

Petr Gondáš 
Do barvy tohoto rosé se musíte zamilovat, pokud 
máte rádi přezrálé meruňky, přesně takovou-
to barvou oplývá tato Frankovka. Vůně je velmi 
hravá, svěží a  ovocná bez jogurtového náznaku. 
Nejvíce jí vévodí jahody, maliny, třešně v  závě-
ru granátové jablko i  červený rybíz. Tak nějak si 
představuji nejlepší tuzemská vína rosé, to proč 
patříme v této disciplíně na špici Evropy a nebojím 
se říct i světa. Ta hravost a svěžest mě neskuteč-
ně baví. Chuť je velmi šťavnatá s dokonalou har-
monií hry jemného zbytkového cukru a kyseliny. 
Když přemýšlím o  kombinaci s  jídlem, napadlo 
mě jen, proč si jej rušit jakoukoliv kombinací, ale 
mou manželku, proč si jej nezpestřit čokoládovým 
fondantem s meruňkovou zmrzlinou. Je to nejve-
selejší víno z nabízených rosé. Při popisu jsem se 
přistihl, že se usmívám... 

Petr Holeček 
Velmi milé víno, s  krásnou jemnou lososovou 
barvou a  typickou vůní – příjemně ovocnou, 
s  tóny červeného zahradního ovoce a meruněk. 
Chuť je plná s  výraznou stopou jahod, vodního 
melounu a  třešní. Závěr vína je šťavnatý s dob-
ře vyváženou kyselinou a  cukrem. Skvělé bude 
k  paštikám, polotvrdým sýrům nebo drůbeži. 
Vinařství Kořínek se od roku 2016 jmenuje Tráv-
níček a Kořínek, se změnou přišla modernizace 
výroby, vysazování nových vinic, pokusy s kvevri, 
započala výstavba velkého vínoturistického areá-
lu s novou výrobou. Vína z toho vinařství z Podyjí 
jsou cenově dostupné, což je také velmi příjemné. 

Marie Mlynaříková 
Intenzivní malinově růžová barva s  jemným 
elegantním perlením. Plná a šťavnatá vůně láká 
svým ovocným nádechem po zralých malinách 
a  dalším lesním ovoci. Bohatá ovocná chuť je 
v harmonii se šťavnatou kyselinou. Delší závěr. 
Toto víno je přesně určeno pro zahradní par-
ty, dobře doplní tvrdé sýry i grilované pokrmy, 
nebo poslouží jako elegantní welcome drink. 

Petr Gondáš 
Oku lahodící korálově růžová barva. Ve vůni to-
hoto perlivého vína je cítit opečený máslový to-
ast se smetanovým ovocem s dominancí malin. 
Velmi jemné perlení s drobným zbytkem cukru 
provází chuť tohoto lahodného vína. Najdeme 
v  ní hlavně čerstvé jarní třešně. Frizzante má 
slušnou perzistenci. Víno je technologicky do-
konale čisté. Právě čistota chuti je to, co charak-
terizuje technologa vinařství Pavla Buriánka. 
Po jarním či letním grilování si umím předsta-
vit, že by mi toto rosé doplnilo čerství ovocný 
sorbet, který by byl krásnou tečkou povedeného 
večera. Velmi podchlazené bych jej pil rád i sa-
motné. Většina tuzemských perlivých vín trpí 
na předávkování zbytkovým cukrem, tohle však 
nikoliv, a je okouzlující.  

Petr Holeček 
Ano, tohle je víno, které se dá pít jako samot-
né, jen tak. Ideálně naladěné ze všech stran, 
ideálně perlivé, krásná barva, vyvážená chuť 
i  vůně. Výrazná aromatika domácích malin 
a  jahodového pyré. Svěží suché víno s  har-
monickou kyselinkou. Krásná je i  cena za ta-
kový kousek – pouhých 120 korun. Vinařství 
v  Němčičkách má bohatou historii - první 
zmínka o  obci z  roku 1348, která pojednává 
o prodeji vinice. K rozvoji vinařství zde zřejmě 
zasáhli také Habáni, kteří měli v  obci kolem 
roku 1560 svůj společný dům. V  dnešní době 
ZD Němčičky obhospodařuje celkem 250 ha 
půdy, z čehož je 92 ha vlastních vinic, 118 ha 
orné půdy a 40 ha sadů.

Ochutnali jsme šest vzorků českých růžových vín. Hodnotí Petr Gondáš 
z Národního vinařského centra, sommelierka Globusu Marie Mlynaříková 
a své poznatky zaznamenal i šéfredaktor Světa H&G Petr Holeček.

 Cabernet Sauvignon rosé 2017, 
Rodinné vinařství DeVino, 
moravské zemské víno

Frankovka rosé, Trávníček 
a Kořínek 2017, polosuché, 
kabinetní víno

Zweigeltrebe rosé, Frizzante, 
ZD Němčičky 2017, moravské 
zemské víno 

Šest skvělých 
růžových

Svět H&G degustuje

VÍTĚZ
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Marie Mlynaříková 
Cabernet Moravia, odrůda vyšlechtěná Lubo-
mírem Glosem v  Moravské nové vsi křížením 
odrůd Cabernet Franc x Zweigeltrebe, v  sobě 
kombinuje to nejlepší ze svých odrůdových 
předků.. Malinově růžová barva s  cihlovými 
odlesky a velmi dobrou viskozitou. Intenzivní 
harmonická vůně připomíná červené zahradní 
ovoce, jako jsou maliny a  rybíz. Plná chuť je 
ovocná s patrnou stopou vyššího alkoholu, což 
víno předurčuje ke snoubení s  masitými po-
krmy. Růžová vína obecně jsou velmi dobrým 
společníkem pro letní grilovací sezonu, a proto 
je neváhejme využít. 

Petr Gondáš 
Říká se, že růžová vína se mají pít hlavně mladá. 
Ze své zkušenosti vím, že je to předsudek, který 
již mnozí moravští vinaři několikrát vyvrátili. 
Toto víno barvy cibulové slupky voní řezanými 
květinami, přezrálým jablkem s  jemným do-
tekem zakysané smetany. Chuť je stále svěží, 
podpořená pikantní kyselinkou zcela korespon-
dující s vůní vína. Je zajímavé, že jeho degustaci 
jsem si představil doplnit nějakým z oblíbených 
doutníků. Určitě by krásně doprovodilo jehněčí 
maso s bylinkami nebo grilované ryby.  

Petr Holeček 
Velmi důstojný zástupce českých růžových vín. 
Víno je jemně růžové barvy s vůní černého ry-
bízu, maliny, medové plastve v pozadí s jemnou 
červenou paprikou. Vůně se prolíná i  v  chuť 
tohoto vína s dominující chutí černého rybízu, 
josty, jemnou jogurtovostí, plností a  dochu-
tí červeného grepu a  hravé kyselinky. Víno je 
vhodné k masu s bílou omáčkou, těsrovinovým 
a letním salátům a k letnímu osvěžení na terase. 
Sídlo společnosti je v obci Blatnice pod Svatým 
Antonínkem, v  kraji s  mimořádně příznivými 
podmínkami pro pěstování vinné révy. Je jed-
ním z nejseverněji položených vinařství v rám-
ci České republiky i Evropy. Víno se v této obci 
pěstuje na rozloze 284 hektarů.

Marie Mlynaříková 
Meruňková barva s bronzovými odlesky a vel-
mi dobrou viskozitou. Středně intenzivní vůně 
připomíná červené zahradní ovoce společně 
s  nádechem papriky. Chuť je středně plná, 
ovocná s  výraznějším zbytkovým cukrem. 
Středně dlouhý závěr.

Petr Gondáš 
Rulandské modré je v  hodnocení vín jednou 
z  nejtěžších červených odrůd. Uvidíme, jaké 
bude toto rosé barvy koroptvího oka. Vůně je 
nádherně ovocná plná šťávy z  černých třešní 
a  rebarborové marmelády. Až se vůně otevře, 
ucítíme medovicový (lesní) med. Vůbec bych zde 
nehádal starší ročník. Víno je ve skvělé kondici 
a lehce by si zavdalo s kdejakými rosé víny roč-
níku 2017. V chuti, mimo zmiňovaného ovoce je 
lehký dotek kouře, který je velmi příjemný, a dává 
vínu krásný třetí rozměr. Dochuť je středně dlou-
há. Víno by se snoubilo s čokoládami s ovocem. 
Višně v čokoládě mají sice sílu, ale toto rosé by ji 
bez problémů zvládlo. Moc hezká práce. 

Petr Holeček 
Skvělé růžové na letní grilovačku nebo prostě 
jenom tak. Mikulovský region. Má čistou loso-
sovou barvu. Malinová vůně s krémovou stopou 
se ve skleničce příjemně rozvíjí. Chuť je vyváže-
ná, ovocná, se svěžími tóny lesních jahod a bo-
růvek. Dlouhá dochuť s  příjemnými tóny les-
ního ovoce se smetanou. Má velmi příjemnou 
perzistenci. Vinařství Mikrosvín sídlí v Mikulo-
vě, sklepy má v Dolních Dunajovicích. Vinařství 
Mikrosvín Mikulov se řadí k prestižním butiko-
vým vinařstvím, jehož největším pokladem jsou 
viniční tratě v  těch nejšpičkovějších lokalitách 
mikulovské podoblasti.

Marie Mlynaříková 
Vinařství Trávníček&Kořínek poznáme na první 
pohled díky etiketám se zvířaty, které žijí v  NP 
Podyjí. Mladistvá Frankovka z  ročníku 2017 má 
tělově růžovou barvu se světle oranžovými odles-
ky a velmi dobrou viskozitu. Plná svěží vůně při-
pomíná zralé jahody. V chuti dominuje vyšší zbyt-
kový cukr, který je ale v příjemné harmonii se svěží 
kyselinou. Tóny lesních jahod a  malin příjemně 
doprovází až ke středně delšímu závěru. Toto víno 
bude skvělým společníkem ke grilovaným pokr-
mům, ať už drůbeži, rybám, tak k zelenině.

Petr Gondáš 
Bez mučení se přiznám, že pojmenovávání růžo-
vých barev je velmi těžká disciplína, ve které mi při 
této degustaci pomohl plakát Honzy Stávka a Jož-
ky Balíka, který vznikl na Zahradnické fakultě 
Mendelovy Univerzity a nabízí jej Národní vinař-
ské centrum. A  s  klidným svědomím tedy mohu 
říct, že barva tohoto rosé je cihlově červená. Ve 
vůni poznáme jednoduše odrůdu, ze které je rosé 
vyrobeno. Cabernety mají často jemný nádech 
čerstvé papriky a Cabernet Moravia obsahuje ve 
vůni  mák a bobulového černého ovoce. Všechny 
tyto vůně jsou zde jednoduše rozeznatelné. Při 
delším otevření se objeví příjemný vodní meloun. 
To stejné najdeme i v chuti. Příjemně mě překvapi-
la delší dochuť vína. Pokud máte rádi ovocný salát, 
vezměte velkou sklenici na víno, nakrájejte do ní 
čerstvé hrozny, vodní meloun, mandarinky, jaho-
dy a zalijte tímto rosé. Budete se tetelit blahem.

Petr Holeček 
Sytě růžové, možná až červené víno od Vinařství 
Roman Komarov je velmi zajímavé. Pěkná vůně 
jahodového a malinového pyré. V chuti příjemně 
letní, ovocné a podbízivé, bez rušivých kyselin, ale 
neunavující a svěží. Ideální víno k ovocnému řezu, 
nebo ke zralému ovoci. I  Vinařství Komarov se 
řadí spíše k malým rodinným vinařstvím. Obdělá-
vají 7,2 hektarů vinic ve znojemské podoblasti, vi-
nařské obci Ivančice a v trati Pod Jakubem. Kopec 
Svatý Jakub je stará viniční hora. 

Merlot rosé 2016, pozdní sběr 
Víno Blatel polosuché

Rulandské modré rosé, 2016, 
pozdní sběr, Mikrosvín Mikulov, 
suché

Cabernet Moravia rosé 2017, 
polosuché, Vinařství Roman 
Komarov

Co znamenají hvězdy:  

 Bezchybné víno, vřele doporučuji

 Vynikající víno, ale s lehkou vadou   

 Průměrné víno s výhradami   

 Víno s hrubými vadami   

 To víno nepijte, ale vylijte

MARIE MLYNAŘÍKOVÁ
Nákupčí vína a nápojů pro  
on-line supermarket Rohlik.cz.  
Vínu se věnuje přes deset let. 
Své zkušenosti čerpala v po-
sledních letech ve společnosti 
Globus ČR

PETR GONDÁŠ
Devět let působí v Národním 
vinařském centru ve Val-
ticích. Je držitelem osvěd-
čení specializovaný expert 
posuzovatel pro senzorickou 
analýzu vín.

PETR HOLEČEK
Šéfredaktor magazínu Svět 
H&G. V testu zastupuje spíše 
veřejnost. Ačkoli není somme-
lierem, má s vínem za dobu 
své praxe v gastronomickém 
titulu bohaté zkušenosti.

KDO HODNOTIL
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N
abídka ciderů se v ČR každým rokem 
rozšiřuje. Ať už v  podobě importova-
ných ciderů, tak z  tuzemských cide-
rů, kde velké značky neustále inovují 

a přinášejí novinky a zároveň vznikají stále nové 
české značky craft ciderů. „Jablko je v ČR nej-
oblíbenějším ovocem vůbec a proto věříme, že 
kategorie ciderů má obrovský potenciál,“ říká 
Veronika Hořáková, marketing manager ze 
společnosti Plzeňský Prazdroj. Ohledně příleži-
tostí se obecně cidery spojují primárně s chvíle-
ma pohody, pak zde máme ale i například i Fris-
co, které je určené pro party.

Mládí vpřed
Kategorie ciderů je v Česku stále relativně nová 
a  primárně zaměřená na mladé lidi, kteří vy-
hledávají inovace a  požadují variabilitu. Nyní 
se tak daří segmentu ochucených ciderů, který 
je tažen primárně růstem Frisca. „Když se ale 
podíváme do Anglie, odkud cider pochází, tak 
je zde jasná dominance jablečných ciderů, a to 
je to, co zde chceme budovat – tradiční jablečný 
cider. V letošním roce zároveň očekáváme růst 
Rosé ciderů, které jsou substitutem růžových 
vín a  jsou čím dál populárnější i  v  zahraničí. 
Proto přinášíme nově upravený Kingswood 
Sweet Rosé,“ uvádí Hořáková.

Jak vybrat cider? Bez konzervatů 
Je to vždy o  preferencích spotřebitele. Někdo 
preferuje sušší jablečné cidery, někdo je milov-
níkem sladkých ochucených ciderů. „Za nás by 
měl cider být rozhodně čistě přírodní, jsme za-
stáncem toho, že do cideru nepatří žádné umělé 
konzervanty, a proto také žádné v našich výrob-
cích nenajdete. Zároveň doporučujeme čepova-

nou variantu cideru, kterou nabízíme u našeho 
Kingswoodu. Čepovaný cider je pro spotřebitele 
velkým lákadlem, což nám vychází i ze spotře-
bitelských testů, a proto je pro nás i prioritou,“ 
prozrazuje Hořáková.

Kateřina Veitová, PR Manažerka Heineken 
Česká republika, k  tomu říká: „Konzumentům 
doporučím samozřejmě produkty z  portfolia 
společnosti Heineken, je z čeho vybírat. Z cide-
rů určitě Strongbow, který je pro zákazníky na 
českém trhu zastoupen v  5 příchutích. Pokud 
hovoříme o ochucených pivech, na léto bych do-
poručila také novinku od Zlatopramenu – Radler 
herbal 0,0%, je skvělým osvěžením na léto bez je-
diné kapky alkoholu, konzervantů a barviv. 

Léto? To jsou zajímavá     piva a také cidery
Češi stále raději objevují nové 
chutě. Cider je u nás čím dál 
více populárnější, vypije se ho 
u nás zhruba 5 milionů litrů 
ročně. A každý rok jeho „výtoč“ 
stoupá. Mohou za to i každoroční 
novinky výrobců, kteří se snaží 
trefit do chutí tuzemských 
zákazníků. Jaké cidery se budou 
letos ucházet o přízeň zákazníků? 
A co se týče pivních trendů 
a novinek pro letošní léto, vypadá 
to, že před několika lety tolik 
populární radlery už své pozice 
definitivně opouštějí, byť ne zcela, 
a na trhu se ještě nějakou dobu 
se slušným odbytem udrží. 
TEXT: KAMILA FUCHSOVÁ A MICHAEL LAPČÍK 

VĚDĚLI JSTE?

Hruškový „cider“? Správně 
je to perry 

Někdo jej označuje jako hruškový cider, 
nápoj se však správně nazývá Perry. Jde o al-
koholický nápoj vyráběný kvašením hrušek. 
Nápoj má své kořeny ve Velké Británii, pak 
také ve Francii v Normandii. Perry byl rovněž 
vyráběn v USA. 
Plody hrušní – v době než byly vyšlechtěny 
odrůdy s plody vhodnými i k přímé konzu-
maci – byly používány výhradně k výrobě 
nápoje perry.

Co je cider

Cider vzniká jednoduchou fermentací 
jablečné šťávy. Ta zraje ve starých dubových 
sudech ve vhodné teplotě a pak se stáčí, čistí, 
pasterizuje a ředí na požadovaný obsah alko-
holu. O původ cideru se přou tradiční rivalové, 
Angličané a Francouzi. Dlouhou historii má 
ale cider i v severním Španělsku a německém 
Hessensku. Tradice ciderů v Česku V ČR je 
velmi krátká, přesto již existuje několik desítek 
českých ciderů.  
„V celé Velké Británii se ročně vypije kolem 
500 milionů litrů cideru (v ČR pro srovnání 
zhruba 5 milionů litrů ročně). Už v dobách Kel-
tů se na území Británie dostala jablka vhodná 
k moštování, pravděpodobně ještě před pří-
chodem Římanů, ovšem první záznam o vý-
robě cideru se objevil v Norfolku roku 1205. Již 
o sto let později byl tento postup známý po 
celé jižní Anglii,“ uvádí web Ciderclub.com. Ochucená piva 

Vedle ciderů mají mezi ovocných mírně alkoho-
lických nápoji své místo i radlery, tedy piva ochu-
cená ovocnou limonádou. První radler uvedly 
na český trh již v roce 2002 Krušovice pod 
taktovkou Heinekenu. Až do roku 2009 je prodá-
valy prakticky bez zájmu veřejnosti. Následně byl 
v roce 2011 za mohutné marketingové podpory 
uveden na trh Staropramen Cool Lemon. Obliba 
začala strmě růst, za první pololetí 2012 v mezi-
ročním srovnání vyrostla na 219 procent.
Radlery neubírají zákazníky klasickému pivu – 
na 90 procent těch, kteří si je kupují, by si pivo 
normálně nedalo. Oblíbené jsou u žen, také 
však u mladších mužů. Prodávají se nyní dobře 
po celý rok. Radlery tak vyplnily mezeru na 
trhu, který pro ně již „dozrál“.  Jinak řečeno do-
rostla nová generace spotřebitelů, která nemá 
předsudky a nebojí se ochutnávat nové věci.
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Cidery jsou svěží alternativou osvěžení, především v letních měsících, oblíbe-
nou mezi mladšími konzumenty, ale čím dál tím více si získávají oblibu i u tra-
dičnějších spotřebitelů. Spotřebitelé rovněž stále více zkoušejí různé příchutě 
a nezůstávají jen u klasického jablka.
Kategorie tak stále roste, nyní meziročně o přibližně 12 procent, tudíž trend je 
stále velmi pozitivní. Dynamika růstu však postupně zpomaluje. Výrobci jsou 
nuceni neustále lákat nové konzumenty.  Určitou cestou jsou nové varianty 
a příchutě. 
Například Plzeňský Prazdroj letos přichází s upraveným portfoliem Kingswoo-
du, s nímž chce budovat segmentaci celé kategorie – od suššího cideru (Dry 
varianta) přes vyváženou kombinaci jablek (Original varianta) až po sladký 
profil (Sweet Rosé). „Zároveň u ciderů vidíme velký přeliv z lahvového do 
plechovkového segmentu, a tak přinášíme Frisco nově i v plechu,“ vysvětluje 
Veronika Hořáková.
Společnost Heineken pak již v loňském roce jsme na trh uvedla cider Lišácké 
jablko, který se prodává kromě plechu 0,5 také v klasické pivní lahvi, v letošním 
roce doplňuje nabídku o novou příchuť – Lišácké jablko – hruška.
V kategorii ochucených nealkoholických piv uvádí na trh novinku Zlatopramen 
Radler herbal 0,0% bez jediné kapky alkoholu, konzervantů a barviv, a to hned 
ve dvou originálních příchutích – Citrón, bezový květ a máta a také Černý rybíz 
a levandule. „Všechny uvedené novinky jsou vhodné právě pro letní období 
jako skvělé osvěžení. Radler herbal navíc díky 0,0 % alkoholu bude skvělým 
společníkem například při sportu či práci,“ uzavírá Kateřina Veitová, PR Mana-
žerka Heineken Česká republika.

Letní teploty a dlouhé večery jsou za dveřmi a právě
k nim se hodí osvěžující drink. Proč tedy nesáhnout 
po cideru, skvělé alternativě k alkoholickým nápojům, 
autentickém drinku, který vzniká kvašením jablečného 
moštu a následným zráním?

Strongbow, celosvětová jednička mezi cidery, nabízí 
příjemné jablečné perlivé osvěžení hned v 5 oblíbených 
příchutích, z nichž každá má svůj nezaměnitelný charakter: 
Strongbow Cider Apple Gold, Red Berries, Elderfl ower, 
Dark Fruit a Honey. Hodí se ke stejným příležitostem jako 
pivo, má však sladší chuť a obsah alkoholu 4,5 %.

Kategorie ciderů je výrazně rostoucí a populární hlavně
u mladších spotřebitelů, kteří rádi vyzkouší i něco jiného
než klasické pivo nebo víno. Strongbow je na českém 
trhu jedna z největších, dobře známých vybudovaných 
značek a každým rokem ho pije více a více spotřebitelů. 
Lidé si ho oblíbili především proto, že nabízí 
širokou škálu příchutí.

ÚPLNĚ NEJVÍC PŘÍRODY

V CIDERU STRONGBOW

#PRIRODUDOMESTA
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Léto? To jsou zajímavá     piva a také cidery



52 květen–červen 2018BEVERAGES

P
odle Mojmíra Prokeše ze zá-
padočeského pivovaru Cho-
dovar naopak světlé zítřky 

čekají nealkoholická piva. „Je to 
trend, poptávka po nich roste. 
Příčinou může být nejen zodpo-
vědnější přístup k životu v čím dál 
větší části společnosti, ale také 
časté řízení. Auta, kola, nebo i pla-
vidla – běžní vodáci v kánoích byli 
zákonem pasováni na vůdce pla-
vidla, tím pádem se také oni musí 
zdržet konzumace alkoholu,“ při-
pomíná Mojmír Prokeš loňskou 
legislativní úpravu.

Rozmanitá piva
Dlouhodobě také stoupá obliba 
rozmanitých pivních stylů, stej-
ně jako zastudena chmelených 
piv. Přestože jsou vítaným zpes-
třením, zůstává Česká republika 
nadále velmocí klasického ležáku. 
„Pokud umíme něco tak dobře, 
že se to od nás chce celá Evropa 
učit, měli bychom se toho držet 
a snažit se, aby se k českému pivu 
přistupovalo se zodpovědností 
při výrobě, skladování i  servisu. 
Měli bychom se snažit o  osvětu 
a  propagaci produktu a  v  nepo-
slední řadě bychom na něj měli 
být patřičně hrdí,“ argumentuje 
Mojmír Prokeš s  tím, že historie 

českého chmele a piva je neuvěři-
telná – o skutečné slávě a rozma-
chu chmelařství a  pivovarnictví 
v českých zemích můžeme hovořit 
minimálně od doby Karla IV.

Návrat k českému ležáku
V  meziročních srovnáních pak 
v Česku dochází k poklesu spotře-
by piva. Zatímco předloni Češi vy-
pili 16,4 milionů hektolitrů piva, 
loni už to bylo pouhých 16 milio-
nů hektolitrů. Děje se tak na úkor 
čepovaného piva, což není dobrou 
zprávou pro hospodské – aktuální 
poměr mezi zkonzumovaným če-
povaným a  baleným pivem je 38 
ku 62.

Po několika desítkách let opět 
převládl prodej jedenáctek a  dva-
náctek nad výčepními pivy. V loň-
ském roce zaznamenala spotřeba 
na domácím trhu v  této kategorii 
meziroční dvouprocentní nárůst 
na 48,8 procenta. Výčepní pivo si 
drží 46,5procentní podíl. „Jsme 
konzervativní a stále více z nás se 
vrací k  tradičnímu českému ležá-
ku. Jeho většinový podíl znamená, 
že se více přibližujeme pivovar-
nickým zemím, jako jsou Němec-
ko, Rakousko či Belgie,“ uzavírá 
předseda Českého svazu pivovarů 
a sladoven František Šámal. 

Pivní turistika

Obrovským současným fenomé-
nem v Česku je rozvoj pivní turis-
tiky. Potvrzuje to průzkum, který 
loni nechala zpracovat Asociace 
malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR. Z něj vyplývá, že Češi 
si oblíbili poznávání tuzemských 
minipivovarů, jichž nyní napočítá-
me už kolem čtyř stovek.
„Skutečnost, že regionální pivo-
vary se stávají turistickým hitem, 
dokazuje i to, že 41 procent dotá-
zaných bylo alespoň jedenkrát 
na prohlídce malého pivovaru 
a devět procent se tak chystá 
učinit,“ uvedl ředitel výzkumu 
Tomáš Macků pro podnikatelský 
portál BusinessInfo.cz. 
Třetina turistů dokonce minipi-
vovary vyhledává jako cíl výletů. 
Polovina zákazníků pak přiznává, 
že je ochotná si za lokální 
pivo připlatit. Což napomáhá 
nynějšímu rozkvětu minipivovar-
nictví v Česku, kdy zde prakticky 
každým týdnem vznikne jeden 
minipivovar.
„Pivní turisté nemají primárně 
za cíl zkonzumovat co největší 
množství piva, ale spíše se zajímají 
o historii, kulturu a rozmanitost 
českého pivovarnictví. Ruku 
v ruce s tím jde i rozvoj ostatních 
aktivit s pivem spojených – festi-
valů, slavností, wellness programů, 
degustačních setkání a dalších 
akcí,“ doplňuje Mojmír Prokeš, 
jenž je členem pivní sekce CBA – 
Czech Beer Specialist.

Pivo neztrácí dech

Také se už vaše 
chutě na pivo 
probudily ze zimního 
spánku? Zkušenosti 
pivovarníků praví, 
že až dvě třetiny 
celkové spotřeby 
piva lidé vypijí právě 
v letních měsících.



Ochutnej neskutečný 
 čepovaný cider
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S
polečnost McDonald‘s  UK 
zahájí v  květnu testovací 
fázi, kdy se v cca 1 300 brit-

ských restauracích budou k nápo-
jům nabízet papírová a nikoli plas-
tová brčka. Sdělil to Paul Pomroy, 
předseda představenstva McDo-
nald‘s  UK, pro britskou televizi 
Sky News. Kromě toho se během 
zkušební fáze budou brčka vydá-
vat pouze na vyžádání za pultem 
a  ne jako dřív v  rámci samoob-
sluhy. Britský fastfoodový řetězec 
navštíví denně 3,7 mil. zákazníků. 

Podle odhadů spotřebují každo-
ročně cca 8,5 mld. jednorázových 
plastových slámek. „Někteří zá-
kazníci už v  minulosti brčka od-
mítali, tak na to reagujeme,” vy-
světluje Pomroy. „Cílem je vzdát 
se veškerých plastových obalů 
a přeorientovat se na recyklovatel-
né a biologicky odbouratelné oba-
ly. Dosud jsme nenašli řešení pro 
plastové víčko na zakrytí kelímku, 
ale pracujeme na tom společně 
s výrobci. Doufáme, že do příštího 
roku nové řešení nalezneme.” 

H
osté při návštěvě restaurace očekávají pro-
myšlený koncept prostoru a  odpovídající 
food design. Vyplývá to z  aktuálního prů-

zkumu online rezervačního portálu Bookatable 
by Michelin, kterého se zúčastnilo víc jak 1  800 
návštěvníků restaurací v  německy hovořících ze-
mích. 80 % návštěvníků restaurací klade velký dů-
raz na interiér a vybavení. Pro 29 % respondentů je 
vzhled restaurace důležitý, protože je to její vizitka 
a  pro 52 % je dokonce velmi důležitý promyšle-
ný koncept prostoru. Jen pro 18 % respondentů 
není interiér a  uspořádání prostoru nijak zvlášť 
významné. Pro 1 % respondentů to dokonce není 
vůbec důležité, pokud je jídlo chutné. 

Na otázku, jaký styl zařízení se hostům zvlášť 
líbí, se většina respondentů shodla: 80 % dává 
přednost přírodním materiálům jako je dřevo, 
sklo a kámen. 31 % respondentů vyznává vkus-
ný a luxusní styl, to znamená hodně skla, stříbra 
a  bílé ubrusy na stolech. Stejně tolika respon-
dentům se líbí industriální design interiéru. 26 
% účastníků ankety dává přednost modernímu 
skandinávskému designu. Mezi další oblíbené 
styly se umístil vintage styl (25 %) a shabby chic 
(18 %). Kromě toho se někteří účastníci prů-
zkumu shodují, že vybavení prostoru by nemělo 
působit příliš chladně a mělo by harmonizovat 
s konceptem stravování.   

Co se týká nábytku, jakému dávají hosté 
přednost, pro 52 % respondentů není důležitý 
designový nábytek, i když jej považují za krásný 
a atraktivní. 14 % respondentů naopak považuje 
designový nábytek za důležitý, protože dodává 
restauraci individuální ráz a  vypadá zajímavě. 
Dobré třetině respondentů je to jedno, hlavně, 
aby se mohli pohodlně usadit. 

Umění na talíři 
Většina respondentů klade velký důraz na profe-
sionální servírování jídel v restauraci. Pro 37 % je 
obzvlášť důležité, aby pokrm byl pěkně naaran-
žovaný, protože oči jí také a vizuální dojem tomu 
musí odpovídat. Jedna třetina považuje food de-
sign za umění a rádi obdivují, co kuchaři dokáží 
vykouzlit na talíři. 30 % účastníků ankety posta-
čuje, když je jídlo na talíři vkusně naaranžováno. 
Pouhá 2 % respondentů považují food design za 
zbytečný, s kterým se dělají zbytečné cavyky.  

Otevřené kuchyně a sdílené komunitní stoly 
Otevřené tzv. show kuchyně se stále více integru-
jí do interiéru restaurací. 43 % dotázaných hostů 
považuje tento prvek za zajímavý, protože mo-
hou přímo sledovat přípravu pokrmů. 16 % na-
opak otevřenou kuchyni v restauraci neoceňuje, 
protože se tam mísí různě vůně připravovaných 

jídel. Na tzv. komunitní stoly, to znamená dlouhé 
stoly, kde sedí bok po boku hosté vůči sobě cizí, 
se 51 % hostů dívá spíše kriticky, protože dáva-
jí přednost určité vzdálenosti mezi sousedními 
stoly, aby se vzájemně nerušili při soukromých 
hovorech. Naopak pro 30 % návštěvníků restau-
race je tento koncept zajímavý a  tento způsob 
sezení v  pořádku, pokud mají alespoň trochu 
odstup od sousedů. Na pivních slavnostech Ok-
toberfest je např. pro 13 % respondentů takový 
společný stůl v naprostém pořádku.

Portál Bookatable by Michelin pomáhá re-
stauracím a hostům nalézt to, co potřebují. 
Ať už prostřednictvím počítače nebo mobilního 
telefonu s  interaktivní mapou si hosté mohou 
najít správnou restauraci, seřazenou podle 
města, stylu kuchyně, popularity nebo cenové 
úrovně. Při výběru pomáhají i další důležité in-
formace, jako jsou otevírací doby, jídelní lístky, 
fotky atraktivních jídel a  interiérů a autentické 
recenze od ostatních uživatelů. Vedle svého 
hlavního sídla v Londýně má společnost Book-
atable by Michelin také zastoupení v  Hamb-
urku a  ve Stockholmu. Je partnerem více než 
20  000  restauracím ve více než 40 zemích, 
a zprostředkovává návštěvy více než tři milionů 
hostů měsíčně. 

O
tevřením kavárny Blue 
Box se proslulá luxus-
ní klenotnická firma 

Tiffany & Co. poprvé uvedla 
do oblasti gastronomie. Ve své 
vlajkové lodi na Fifth Avenue 
v  New Yorku otevřela v  nově 
rekonstruovaném čtvrtém patře 
s  luxusními bytovými doplňky 
Home & Accessories kavárnu 
v  typických korporátních bar-
vách. Servírují se tu klasická 
americká jídla nejvyšší kvality 
a  regionálního původu. Jídelní 
lístek se přizpůsobuje sezóně. 
„Kavárna a nový design podla-
ží s  bytovými doplňky přispívá 
k  modernímu zážitku luxusu,“ 
sdělil Reed Krakoff, chief artis-
tic officer u společnosti Tiffany 
& Co. Mobiliář vyzařuje tradici 
a  vysoce kvalitní uměleckoře-
meslné zpracování. Inspirativní 
interiér zahrnuje průmyslové 
detaily, které evokují Tiffany-
ho uměleckořemeslnou tradici 
a  dědictví. Hravé a  nečekané 
akcenty harmonizují s  elegant-
ním povrchem jako je mramor 
a  tyrkysově zelený amazonit. 
Ikonická barva Tiffany Blue® 
se objevuje v  celém interiéru 

a zvlášť vyniká v designu kavár-
ny Blue Box Café. To vše nyní 
mohou ocenit hosté, kteří vždy 
snili o snídani u Tiffanyho. 

Společnost Tiffany byla za-
ložena v  r. 1837 v  New Yorku, 
vlastní víc než 300 obchodů 
v cca 20 zemích světa.  

Britský McDonald’s nebude 
nabízet plastové slámky 

Snídaně u Tiffanyho  
v Blue Box Café 

Jíst stylově – jak důležitý je design v restauraci
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 obchodní 

   příležitosti?

www.svethg.cz

Využijte opakovanou inzerci 

v titulech Svět H&G a Svět HORECA

•	 pro společnosti, které svými produkty 
zásobují trh horeca (hotely, restaurace, 
kavárny, bary, školní jídelny) 

•	 pro dodavatele služeb a technologií 
určených pro výrobní závody

•	 pro firmy zásobující kanceláře

•	 pro zaměstnavatele, kteří hledají  
nové pracovní síly

•	 pro majitele nemovitostí, výrobních 
hal, skladů jenž nabízejí své volné 
kapacity k prodeji či pronájmu

•	 pro oborové organizace a školství 
nabízející vzdělávání v oboru

Pro koho je inzerce vhodná?

Hledáte nové
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