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ANALÝZA:

Host si dokáže ugrilovat
i doma. Máme nápady,
jak ho přilákat do restaurace.

Lepší povídání s robotem
než s lidmi. Chatboty jako
dokonalá komunikace.

Každá sklenice vína s hořkým
nádechem. Vinaři mluví
o dopadech pandemie.

Fronty na banány?
Ne, na zmrzlinu! Spotřeba
ledového potěšení roste.

OD 1. 7. 2020 NOVĚ V DISTRIBUCI SPOLEČNOSTI KOFOLA A.S.

Kofola a.s., Za Drahou 1, 794 01 Krnov, Česká republika. Zákaznická linka 597 497 497, www.kofola.cz

Nové časy, těžké časy?
Restaurace a hotely své brány otevřely 25. května. Tedy ne všechny, jenom některé. Odhadu
je se, že až čtvrtina podniků krizi nezvládla a zůstanou natrvalo uzavřené.
Situace v pohostinství je vážná napříč kontinenty. V zemích, kde mohou být podniky ote
vřeny, mnoha podnikatelům spadl kámen ze srdce, ale jenom nakrátko. Lidí moc nechodí,
do restaurací trochu víc než do hotelů, ale pořád míň než loni stejnou dobou.
Mají alespoň otevřeno, v některých zemích restaurace a hotely otevřou až v průběhu červ
na. Například v takové Belgii byly podniky zavřené dlouhé tři měsíce. V Bruselu kuchaři
demonstrovali rozložením rondonů po celém náměstí. Ty mají symbolizovat jakýsi hřbitov
s pomníky padlých restaurací.
Všichni vyzývají k solidaritě. A ta je opravdu cítit. V každém článku, který jsem do tohoto
čísla psala, jsem se zmínila o různých iniciativách ať už pro restauratéry, hoteliéry či vinaře.
Zkrátka jsme v tom společně – není to klišé, je to tak.
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I my jsme pro vás připravili online setkání s ministry a panelovou diskusi k tomu. Stačí se
předem zaregistrovat na našich stránkách a v den konání akce (23. června) vám pošleme
odkaz, přes který se k nám připojíte. Otázky bude možné pokládat online. A ptát se budete
moci nejenom Karla Havlíčka a Aleny Schillerové, ale i Andreje Babiše.

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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ROZPALTE GRILY!
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Čtyři pětiny Čechů v létě grilují, nejčastěji na zahradě na klasickém grilu na uhlí.
Zpravidla připravují kuřecí maso nebo uzeniny. Hodně oblíbené jsou také krkovička a hermelín.
Vyplývá to z online průzkumu společnosti Seznam.cz.

FOKUS
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Vaši zákazníci tedy tento způsob
přípravy v oblibě mají, jejich způ
sob a výběr surovin je ale docela
konzervativní. Naučte je, že to,
co jim nabídnete v restaurační
zahrádce vy, si doma zkrátka ne
připraví.

Záleží nejenom co,
ale i na čem grilujete
Krkovička, kuře, hermelín – svatá
trojice grilování na uhlí je už ni
čím nepřekvapí. Naštěstí metodu
úpravy surovin ve formě grilo
vání si oblíbil celý svět, a vy tak
máte množství inspirace po ruce.
Na výběr máte například z několi
ka různých grilů. Zmíníme ty nej
běžnější.

Tři doporučení Petra
Stádníka na gril, která
hosta určitě překvapí

Otevřený GRIL
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Nejjednodušší ze všech grilů: ko
vová nebo kamenná nádoba s ho
řícím uhlím, dřevem nebo propa
nem v dolní části a jídlo umístěné
přímo nad ohněm.
Takhle nejčastěji vypadají severo
americké a evropské stolní grily,
jihoamerické parrily, italský fogolar,
balkánský mangal, indonéský saté
gril, asijské bucket grily atd.
Používají se pro přímé grilování
a nejvíce se na ně hodí: rychlá jíd
la jako saté, kebab, steaky, kotlety,
rybí filé, zelenina atd.

Krytý gril

Přidejte na otevřený gril víko,
které můžete zvednout a spustit,
a získáte zakrytý gril. Může to znít
jako jednoduchá inovace, a přesto
vám zakrytý gril umožňuje přidat
do vašeho repertoáru dvě další dů
ležité metody grilování na živém
ohni: nepřímé grilování a kouř.
Používá se zejména pro přímé gri
lování větších potravin, nepřímé

grilování a uzení. Z jídla se na něj
nejlépe hodí tlusté steaky – ho
vězí i tuňák – stejně jako dvojité
hovězí a telecí kotlety, větší nebo
tlustší kusy masa, jako celé kuře
a kachna, vepřové plece a zadní
žebra.

Keramické grily

1

.

Grilovaný steak z české zvěřiny nebo
vepřové Ibérico.

2

.

Griluji s oblibou košťálovou zeleninu,
zejména špičaté zelí, pak cibuloviny,
kořenovou či brukvovitou zeleninu.

3

.

Ty při grilování jídla spoléha
jí na sálavé teplo bočních stěn
stejně jako na přímé teplo z uhlí.
Někdy se jídlo připravuje přímo
na stěnách (chleby) nebo na svis
lém rožni umístěném uvnitř ohni
ště místo na roštu. Patří sem na
příklad indický tandoor, íránský
tanoor. Používá se pro pečení při
vysoké teplotě. Tady skvěle při
pravíte nejenom indické chleby,
ale taky kebab, kuřecí maso, rybí
steaky, jehněčí maso, papriky atd.
Petr Stádník, šéfkuchař Makro
Akademie, o keramickém grilu
říká: „Umožní vám skvělou vý
hřevnost v jakémkoli počasí, díky
regulaci vzduchu můžete lehce
udit steak kouřem bez zastřiko
vání vodou či jinými technikami,
které způsobují uvolňování vzlé
távajícího popela na maso. Navíc
má keramický gril opravdu bez

Mám-li gril – keramické vejce
Tarrington House, postačí i kvalitní kuře
z farmy, ostatní chuť dodá gril a uhlí.

pečně vzdálenou grilovací plo
chu od tepelného zdroje, tudíž
nedochází k té největší chybě při
grilování – tou je, že lidé maso
často přepalují vznikajícími pla
mínky. Díky těmto hlavním před
nostem se na něm velmi dobře
grilují ryby.“

Rotisserie Grill

Rotisserie přidává ke statickému
procesu grilování pohyb. Poma
lá jemná rotace otočného talíře
evokuje proces vaření, vypékání
masa a rozpečení tuku.
Grilovací mistři ho rádi používají
k výrobě řeckého gyrosu a turec
kého doneru.
Tento gril kombinuje přednosti
přímého a nepřímého grilová
ní. Nejlépe se hodí pro válcová
a/nebo mastná jídla, jako celá ku
řata, kuřecí křídla, kachny, pečená
žebra a celé prase.

„Grily“ ve stylu
otevřené jámy a ohně

Zpočátku se grilování neprová
dělo na grilu, ale nad táborovým
ohněm nebo u něj. Tato prvotní
metoda má stále velkou populari
tu, zejména v Americe.
Nejlépe se hodí pro potraviny
jako celé jehněčí, kozí, vepřové
a lososové maso, hovězí žebra
a rybí filé.

Tipy a triky
nejzkušenějších
Výslednou chuť určuje nejenom to,
jaký gril si zvolíte, ale také na čem
grilujete. Námi oslovení kuchaři se

iCombi Pro. iVario Pro.

Najednou společně
mnohem více možného.
Společně pokryjí více jak 90% běžných
způsobů vaření a tepelných úprav surovin.
Přesto vyžadují minimum prostoru, díky tak
široké škále možností, synergii a inteligentním
procesům. Ušetří Vám energii, suroviny a čas,
přitom s mnohem vyšší produktivitou.

Promyšleno. Přetvořeno.

Zaregistrujte se
a zažijte více.
#MORE2020

FOKUS

Grilování podle Romana Čaníka
z Lagarta
Vepřový Tomahawk steak, grilované papriky, zeleninová
salsa, pečené brambory, telecí jus, citronový konfit
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PŘÍPRAVA
Masový jus:
z kostí, odřezků masa a bylinek uvaříme vývar, který následně zredukujeme do podoby husté
omáčky
Grilované papriky:
omyté papriky opečeme vcelku na grilu, necháme vychladnout a oloupeme. Rozřízneme napůl,
zbavíme semínek a půlky očistíme a rozřízneme na čtvrtky.
Pečené brambory:
brambory si předvaříme vcelku ve slané vodě a necháme vystydnout.
Citronový konfit:
Vodu s cukrem přivedeme k varu, vložíme do ní na tenká kolečka nakrájené plátky citronu
zbaveného pecek. Chvíli vše povaříme, pak sundáme ze zdroje tepla a necháme vychladnout.
Zeleninová salsa:
okrájené zbytky paprik nakrájíme nadrobno, přikrájíme jarní cibulku, pažitku a dochutíme
citronovým konfitem a kapkou balzamika.
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GRILOVÁNÍ
rozpálený gril namažeme kvalitním olejem, naložíme srolované papriky a nakrájené brambory
a položíme nasolený steak. Ten opékáme asi šest minut z každé strany. Přihřejeme jus, a když
máme opečené papriky i brambory, hotový steak servírujeme.
shodují na dřevě. „Osobně pre
feruji dřevěné uhlí. Plynový gril
má samozřejmě spoustu výhod,
ale autentickou chuť masa nebo
ryby grilované na dřevěném uhlí
nic nenahradí,“ vysvětluje Marek
Procházka, marketing manager
z Orkla Foods Česko a Sloven
sko. Roman Čaník, executive chef
sítě Lagarto, také nejraději griluje
na dřevě: „Mám to tak rád i pro
jeho typickou přírodní vůni, která
se samozřejmě promítá do chuti
jednotlivých pokrmů. Je jedno,
zda sáhnete po masu či zelenině.
Vše je báječné.“
A pak jsou tady ještě zaručené
triky jednotlivých šéfkuchařů.
Každý má svůj zaručený tip,
jak dosáhnout výjimečného vý
sledku. „Tipů je celá řada, ale
pro mne jsou zásadní tři kroky,“
říká Petr Stádník: „První je výběr
masa, druhý je původ masa (tzn.
US beef, Austrálie, Jižní Amerika,
druhově – Angus, Aberdeen, Cha
rolais…) a v neposlední řadě je
to vyzrálost masa. Kvalitní masa
nekořením, jen osolím mořskou

solí Maldon, ale až po ogrilová
ní. Je nutné si dobře připravit
čistou nepřilnavou grilovací plo
chu a teplotu grilu 220–230 °C.
Budu-li grilovat kuře či vepřové
maso, solím ho a případně koře
ním těsně po ogrilování, když tzv.
odpočívá.“ Roman Čaník dodává:
„Mým tipem je používání přepuš
těného másla namísto oleje. Když
k dřevu přidáte jehličí, vůně bude
absolutně bezkonkurenční.“
Kouzlo grilování spočívá vlastně
ve třech základních krocích: vhod
ný gril, správná technika a kvalit
ní surovina. Když se všechno spo
jí do nevídané souhry, může vás
to vynést do gastronomického
nebe třeba jako André Daguina.
Tento nedávno zesnulý francouz
ský šéfkuchař převzal v roce 1959
kuchyni Hôtel de France a téměř
okamžitě učinil odvážné rozhod
nutí. Až do té doby byla kachní
prsa málo používaná. Když už,
připravovala se dušením, on se
ale rozhodl položit je na gril. „V jí
delním lístku jsem pokrm nazval
grilovaným červeným masem

a lidé si ho objednali a mysleli si,
že je to hovězí maso,“ řekl v roz
hovoru pro The New York Times
v roce 1992. Zprávy o novince se
dostaly do širšího světa, když Ro
bert Daley, tehdejší zahraniční ko
respondent Times, popsal nové
tajemné maso na přední straně
novinové cestovní sekce. O pár
let později Daguin přidal ke grilo
vanému kachnímu prsu omáčku
ze zeleného pepře. Jídlo se ujalo
a dnes již grilovaná kachní prsa
nikoho nepřekvapí. Na tomto pří
běhu ale lze ukázat, jak vznikají ty
talíře, o kterých se mluví několik
let a rozšíří se po celém světě.

Nezapomínejte
na přílohy
A co k tomu? Domácí zahradní
grilmistři sáhnou po chlebu s hoř
čicí, maximálně se někde objeví
nějaká ta kukuřice či jiná grilova
ná zelenina.
Právě zde je další moment, kdy
můžete hosta překvapit. Napří

klad společnost TITBIT má celou
řadu Beze zbytku, která je určena
pro grilování. „Všechny produk
ty se hodí i pro gastro segment
a umíme je vyrobit ve větších
baleních, nicméně v HoReCa
segmentu jsme zatím měli nej
větší úspěch s pracnou harissou
a exotickým mangovým čatní.
Přece jen cibulové čatní či peče
nou zeleninou ve stylu ratatouille,
které mají úspěch v retailu, zvlá
dají všichni po svém,“ popisuje
Vojtěch Havránek, managing
partner ze společnosti TITBIT.
Marek Procházka zase rád dochu
cuje: „Mám moc rád pálivá jídla
a velmi často používám grilované
např. habanero nebo jalapeňo pa
pričky do různých typů salsy, které
si připravuji. Ale grilovat se dá téměř
cokoliv, včetně pak choi. Za naši
společnosti máme celou řadu gri
lovacích omáček z řady Chef Club.
Nejoblíbenější je originál BBQ. Rád
bych zmínil náš nejnovější přírůstek
– Sweet Chilli omáčku.

GRILUJTE S VÁŠNÍ!

ryby
maso
koření
drůbež
omáčky

... prostě kompletní
sortiment objednávejte na:

ANALÝZA

w
Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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POTĚŠENÍ,
		 NA KTERÉ SE STOJÍ FRONTY
Češi v roce 2018 slízali 41 milionů litrů zmrzliny. Polovinu ze
všech prodejů tvoří ledové potěšení v kornoutku a nanuky.

N

Na každého Čecha v průměru
připadají čtyři litry zmrzliny roč
ně, evropský průměr je však šest
litrů. Nejvíce jí zkonzumují No
rové, ročně spořádají skoro 10 li
trů zmrzliny na hlavu. „Spotřeba
servírované zmrzliny se odehrává
z 85 % v období duben až říjen.
Ostatní měsíce zmrzlině moc
nenahrávají a jedná se o několik
vnitřních provozoven, které serví
rování zmrzliny udržují po celý

Zdaleka ale nejsme zmrzlinová velmoc.

rok,“ popisuje Eva Šachová z mar
ketingového oddělení společnos
ti BOHEMILK.

Nízkokalorická
zmrzlina jako
propadák
I přesto, že nepatříme k největším
konzumentům, se na našem úze
mí objevuje stále více zmrzlinář
ství. V celé republice jich máme
více než 7400. A objevují se také

nové příchutě. Klasikou jsou čo
koláda a vanilka, ty ve spotřebě
stále vedou. „Naši zákazníci jsou
konzervativní, tj. více než polovi
na z nich preferuje mléčné a kré
mové příchutě, čtvrtina si oblíbila
ovocné mléčné zmrzliny, dále ná
sledují sorbety. O veganské zmrz
liny ze zajímá minimum spotře
bitelů (asi 2%),“ říká projektový
manažer Zmrzky Milan Svejkov
ský ze společnosti Hollandia.

Zároveň platí, že chutě zákazníků
se mohou lišit podle typu pro
vozovny. „Pistáciová zmrzlina je
bezkonkurenčně nejprodávanější
a výrobně také nejdražší. Myslím
si, že o toto všestranné prvenství
jen tak nepřijde. Dále mají lidé
velmi rádi čokoládu, ale i třeba
exotické mango a v poslední
době také slaný karamel a slané
arašídy. Stále větší oblibě se také
těší veganské neovocné zmrzliny,
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které většina konkurenčních pod
niků ve svých nabídkách nemá,“
popisuje zmrzlinář a majitel sítě
zmrzlináren Crème de la Crème
Jan Hochsteiger. Jan se přitom
nových chutí nebojí. Do vyhláše
ných pražských restaurací, jako
je třeba Ambiente, dodává zmrz
liny s příchutí, jako jsou například
kefír s estragonem, jalovec, peče
ná hruška nebo jogurt s medem
a ořechy. V jídle se u zákazníků
stále častěji objevují dietologické
požadavky anebo se vyhledáva
jí varianty bez cukru. „Popravdě
nesledujeme trend nízkokaloric
kých zmrzlin. Právě naopak, stá
le lépe se prodávají smetanové
zmrzliny Pegas Premium a Haa
gen Dazs. Zákazníci jsou čím dál
ochotnější si za kvalitnější zmrzli
nu Pegas připlatit. Co se týče lep
ku, skoro všechny naše zmrzliny
jsou bezlepkové, ale trend zvý
šené poptávky po bezlepkových
zmrzlinách neregistrujeme. Opro
ti tomu nízkokalorické zmrzliny
Alpro, které jsme minulý rok pro
dávali, byly propadákem sezony
stejně jako třeba Magnum Vegan,“
přiznává Prokop Volf, vedoucí di
vize zmrzlina ze společnosti Bid

food. Společnost si všimla napří
klad toho, že zákazníci v HoReCa
preferují kvalitnější zmrzliny vy
robené ze smetan a odmítají ná
hražkové rostlinné tuky.

Z mrazáků
vedou nanuky
Ve většině restaurací vlastní vyro
benou zmrzlinu nenajdete. O dů
vodech píšeme v dalším odstavci.
Zmrzliny pro segment on-trade
zajišťuje několik dodavatelů, kro
mě zmrzlin nabízejí i kompletní
servis včetně POS materiálů či za
hradního vybavení pro posezení
nad chlazeným potěšením. Spo
lečnost Bidfood potvrzuje, že zá
kazníci HoReCa v České republice

nejvíce vydělávají na impulsních
zmrzlinách. „Dále sledujeme ros
toucí poptávku HoReCa zákazní
ků po českých výrobcích, a to ne
jen ve zmrzlinách. Zmrzliny Prima
vyrábíme v naší továrně v Opavě,
a dokážeme tak rychle a flexibilně
reagovat právě na české chuťové
preference, a proto máme pro
letošní sezonu v nabídce třeba
zmrz
linu Pribináček,“ vysvětluje
Prokop Volf. „Na teplé letní dny
jsme pak připravili dva kelímky
Mrož v oblíbených příchutích Ja
hoda a Malina s neobvykle vyso
kým podílem ovocné složky 60 %,
což je benefit, který nově komuni
kujeme koncovým zákazníkům již
na obalech výrobků.“

Po celé republice můžeme také
vidět stánky s opočenskou toče
nou zmrzlinou: „Pro letošní sezo
nu jsme připravili v sortimentu
točené zmrzliny vynikající mléč
ný slaný karamel, novou příchuť
černé zmrzliny a další novinkou
v letošní sezoně budou nové ře
meslné sorbety s příchutěmi čer
ný rybíz, malina, jahoda a mango
k přípravě zmrzlin s vysokým
podílem ovoce,“ dodává Eva Ša
chová. Společnost Hollandia pro
letošní sezonu připravila nové
sorbetové Zmrzky Hollandia
s příchutí mango a s příchutí ma
lina. Jak už název napovídá, jde
o kombinaci voňavého manga
a maliny a jogurtového mražené
ho krému.

Zmrzlina
na dezertovém menu
Stále více kuchařů také s přícho
dem teplejších dnů sahá po zmrz
lině jako jednoduchém dezertu,
o který je ze strany zákazníků zá
jem. A na první pohled se může
zdát, že vyrobit zmrzlinu je
lehké. Mléko, cukr, příchuť a je
to… A někdy to vypadá jako
z příběhů A je to! Mně osobně
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se několikrát stalo, že domácí
sorbet z místní kuchyně sice
chutný byl, ale podával se tuhý.
Musela jsem počkat několik mi
nut, než mi do něj lžička zajela
a mohla jsem si nabrat své první
sousto. „Tady je každá rada dra
há. Já obecně opravdu dobrým
šéfkuchařům doporučuji, aby si
kvalitní zmrzlinu raději kupovali
u dobrého zmrzlináře. Myslím
si, že každý dobrý šéfkuchař je
mistrem svého oboru a ten umí
opravdu skvěle. Ovládat ale
skvěle celou gastronomii včet
ně specifické přípravy zmrzliny
je stejně složité, jako kdybych si
například já chtěl sám vyrábět
mléko, cukr nebo pěstovat ovo
ce. Lepšího výsledku jistě do
sáhnu, pokud se budu věnovat
čistě svému oboru a na dodávku
surovin se spojím s odborníky,
kteří zmrzlině třeba vůbec ne
rozumějí, ale zase umějí skvěle
vyrábět něco jiného – chápe
te, kam mířím,“ vysvětluje Jan
Hochsteiger. Takže se vším opa
trně. Pro výrobu vlastní zmrzliny
v menším množství si mnoho
kuchařů vybere přístroj Pacojet,
jeho cena se ale pohybuje od sto
tisíc korun výše. Ten doporu
čuje i Jan Hochsteiger: „Jinak je
potřeba profesionální vybave
ní. Běžný domácí zmrzlinovač
prostě nemá sílu, aby zmrzlinu
zmrazil dost rychle, zmrzlina
nedokáže nabrat správné množ
ství vzduchu a zbavit se volné
vody, která pak krystalizuje – to
je špatně.“ Zájezdní hostinec
Na Štěpáně ale letos rozhodně
nešlápl vedle. Od května nabí
zí vlastní točenou zmrzlinu a je
o ni zájem. Sama jsem ochutnala
vanilkovou, protože dětem dru
há příchuť – čokoládová sušenka
– nějak nevoněla (to jsou ti kon
zervativní zákazníci). Pořídili si
vlastní zmrzlinový stroj od spo
lečnosti Frigomat a na oblíbené
trase pro cyklisty zavedli zmrz
linové okénko. Takže pokud
chcete mít vlastní zmrzlinu, jde
to, jen je potřeba vše si dobře
promyslet.

Když už, tak
s fantazií!
I zmrzlinářské umění se ale
postupně dostává do kuchyně
a několik kuchařů na špičko

Zmrzlinářství
za časů pandemie
vé úrovni jeho kouzlu podleh
lo. Takový Jordi Roca začínal
v slavné El Celler de Can Roca
a tam si poprvé zkusil zmrzli
nu infuzovanou cigaretovým
dýmem. Tento tříhvězdičkový
michelinský šéfkuchař nyní
provozuje zmrzlinářství Rocam
bolesc a říkají mu Willy Wonka
španělské gastronomie. Jeho
zmrzliny se vyrábějí ve vlastní
laboratoři, kde se kombinují
tradiční a avantgardní techniky.
Nabízí 36 různých polev, které
můžete na své zmrzlině kom
binovat, a celou řadu různých
forem zmrzliny včetně zmrzliny
horké.
Jordi Roca je velký fanoušek
filmových seriálů na Netflixu,
a tak se u něj zpravidla objevují
zmrzliny a nanuky inspirované
úspěšnými seriály, například
Hrou o trůny. V jeho zmrzlinář
stvích můžete ochutnat nanuk
ve formě Jordiho nosu. A pří
chuť – jahoda a růžová voda. Se
zmrzlinou si můžete hrát přesně
jako s jídlem. Místo krále ledové
kuchyně v České republice ješ
tě není obsazeno!

Jan Hochsteiger provozuje vyhlášené zmrzlinářství Crème de la Crème, nyní již se čtyřmi
pobočkami. Novou cukrárnu zákazníci naleznou od 1. května ve Francouzské ulici v Praze.
I jeho podnikání ale výrazně zasáhla koronavirová krize.

Jak pandemie zasáhla chod podniku?
Docela znatelně. Tržby klesly až o 80 %. A naši první nejstarší provozovnu jsme museli dočasně zavřít. Nyní se situace pomalu stabilizuje, ale zejména v centru má ještě hodně daleko
do stavu před pandemií. Zahraniční turisté, kteří v centru Prahy tvoří velkou část klientely,
zde nejsou a asi jen tak nebudou.

Spustili jste i rozvoz, jaký o něj byl zájem?
Spustili jsme doslova, co se dalo. Spolupracujeme s několika rozvozovými společnostmi
(Wolt, Dáme jídlo) a snažíme se prodávat, jak se dá. Zatím nám to tvoří ale pouze do deseti
procent celkových obratů.

Vaše pobočky jsou v centru Prahy, očekáváte znatelný
pokles tržeb kvůli uzavření hranic?
V centru Prahy určitě ano, na tom budeme asi všichni podobně. Vláda vyhlašuje, jak po dobu
omezení všem podnikům pomůže, ale pro nás nebudou nejhorší dva měsíce, kdy bylo
skoro nebo úplně zavřeno, ale právě další období bez turistů, kdy se nikdo ani neodvažuje
odhadovat, jak dlouhé bude. Problém centra Prahy je samozřejmě hlavně ten, že nájmy byly
kalkulovány právě s ohledem na rozkvetlý turismus, přitom dnes máme tržby v centru často
třetinové oproti zmrzlinárnám na Vinohradech nebo ve Strašnicích, ale nájmy jsou víc než
trojnásobné. Už při letmé kalkulaci je jasné, že to moc nevychází.

PODPOŘÍME VÁŠ RESTART
ALIMPEX FOOD a.s.
Váš dodavatel na chlazené, mražené
a koloniální potraviny

Naše značky:

ALIMPEX FOOD a.s.Českobrodská
ALIMPEX FOOD a.s.
1174, Praha 9 - Kyje

Ceny na míru
198 00 Česká republika
Váš
dodavatel
na
chlazené,
mražené
Vám připraví naši
tel: 731 141 117
a koloniální potraviny
obchodní zástupci.
e-mail: zmrzliny@alimpex.cz, alimpex@alimpex.cz
web:

www.alimpex.cz

w

ANALÝZA

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA

HOSPITALITY BUSINESS NEWS - N° 121

14

HOROR,

KTERÝ PROBRAL SPOLEČNOST

N

Dlouhých 73 dnů trvalo uzavření
vnitřních prostor restaurací.

Následky budou jejich majitelé
pociťovat ještě dlouho, pokud
tedy jejich podnik přežil.

Nejprve nastal jakýsi mezikrok. Psal
se 11. květen a na většině českého
území vládlo nepříznivé počasí,
na mnoha místech zely venkovní
prostory prázdnotou. V pondělí 25.
května se znovuotevřely vnitřní pro
story restaurací, bister a barů. Čtvrti
na podniků ale zůstala uzavřená, jak
vyplývá z dat společnosti Storyous.
Ať už bylo, jak bylo, ti šťastnější, kteří
své dveře hostům opět otevřeli, s na
pětím očekávali, za jakých okolností
budou moci svou živnost provozo
vat. A dlouho mohli o podmínkách
jenom polemizovat či pokukovat

po tom, co se děje v zahraničí.
První pohledy mířily do Číny, kde
od poloviny března nebylo v Pekin
gu povoleno sedět tváří v tvář v re
stauracích a jídelnách. Pekingský
městský obchodní úřad také provo
zovny požádal o umístění jídelních
stolů ve vzdálenosti nejméně jedno
ho metru. Restaurace musely také
přísně omezit počet hostů a kont
rolovat jejich teplotu u vchodu, dez
infikovat stoly, kliky a další zařízení,
kterých se zákazníci pravidelně
dotýkají. Majitelé například museli
každé dvě hodiny vyklidit celé re

staurace za účelem plné dezinfekce
na některých místech. A to už u nás
sílily obavy.

Solidarita zvítězila
Navíc, jak se ukazovalo ze zahrani
čí, hosté se do restaurací po uvol
nění restrikcí nijak nehrnuli.
Na druhou stranu nebyla Česká
republika naštěstí pandemií zasa
žena tak těžce jako například Čína
či Itálie. Obavy ale namístě jsou.
„Z našich průzkumů vyplývá, že
až třetina lidí má kvůli strachu z ná
kazy koronavirem obavy chodit

horeka facebook: KOMUNITA A ZÁBAVA

Zaměstnanci i hosté se musejí cítit bezpečně
Karel Doubek, spolumajitel Restaurace U Pinkasů

Na rozdíl od řady předchozích vládních rozhodnutí jsme měli předem možnost přispět svými náměty, jak měla být pravidla nastavena. V tuto chvíli nepovažuji za klíčové, zda s něčím zcela souhlasím či nesouhlasím – klíčové je podle mě to, abychom pokud možno jak na straně provozovatelů restaurací,
tak na straně zaměstnanců a zejména na straně hostů pociťovali v dané situaci přiměřenou míru bezpečí a zároveň komfortu, která umožní naše podniky
provozovat a navštěvovat. Děláme tedy vše pro to, abychom pravidla dodržovali a našim hostům vysílali jasný signál: u nás se můžete cítit bezpečně.
do restaurací,“ říká Igor Třeslín,
ředitel společnosti Storyous.
Solidaritu s nejvíce zasaženým
odvětvím ale projevili i samot
ní zákazníci. V době uzavření
restaurací iniciativa Zachraň
hospodu, kterou na začátku
dubna spustil Český svaz pivo
varů a sladoven ve spolupráci
s pivovary a dalšími partnery,
dosáhla milníku – lidé jejím pro
střednictvím poslali hospodám
už 10 milionů korun. Zúčastně
ní hospodští se shodují, že jim
iniciativa usnadnila poslední
týdny a pomohla jim s úhradou
nezbytných nákladů.
Přilákat lidi se snaží i samotní
hospodští. Například největší

Budete muset kvůli předepsaným rozestupům snížit počet míst v restauraci? O kolik míst přijdete?
Jedenáctého května jsme otevřeli restaurační zahrádky. Jejich kapacita se kvůli stanoveným pravidlům snížila téměř o polovinu. V prvních dnech
po otevření nám i snížená kapacita dostačovala (ostatně bylo chladno a pršelo), návštěvnost však den ode dne roste, a tak se těšíme, až budou naši
hosté moci i do vnitřních prostor, kde redukce míst nebude tak markantní.

Ve směrnicích se mj. píše: Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné
vzdálenosti menší než dva metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny
restaurace. Myslíte, že je toto v silách obsluhujícího personálu?
Každá směrnice se naplňuje nikoliv tím, že ji někdo napíše, ale tím, že ji komunita, které je určena, akceptuje. To, že nyní neustále všichni sledují, jak
se situace s pandemií vyvíjí, přispěje k tomu, že hosté budou mít sami zájem stanovené podmínky naplňovat a nenechají to jen na nás.

Museli jste se během pandemie rozloučit s některými kolegy?
Zaplaťpánbůh nemuseli.

InterGast a AfterCovid program
Známý dodavatel profesionálních kuchyní během pandemie začal klientům nabízet i pomocná řešení v podobě bezkontaktních dávkovačů mýdel a dezinfekcí. Na otázky odpovídal
Tomáš Pištora, InterGast skilled leader.
Kdy nápad vznikl a jak velký je zájem restauratérů?
Nápad vznikl v momentě, kdy bylo vydáno státní nařízení o uzavření restaurací. Od prvního dne jsme hledali způsob, jak chránit zákazníky a zároveň
zaměstnance našich klientů. Prvních 14 dní jsme nebyli ani schopni pokrývat celou poptávku. Rychle jsme se však adaptovali na nastalou situaci
a dnes máme dostatečné skladové zásoby.

Kolik dávkovačů průměrně umístíte do jedné restaurace?
Průměrně umístíme tři dávkovače tak, abychom pokryli zásadní místa – ke vstupu do restaurace, před zahrádku a před toalety. Velký zájem je však
kromě bezdotykových dávkovačů na mýdlo a dezinfekci také o hygienické stanice i celé nerezové umývárny. Vše může být mobilní, a dokonce není
vyžadována ani přípojka na vodu. Stanice obsahují i jednorázové utěrky, rukavice, koš atd.

Co všechno z ochranných a hygienických pomůcek restauracím nabízíte?
Kromě výše uvedených hygienických stanic nabízíme také ochranné zástěny, jako jsou plexiskla. Dále nabízíme perfektně účinnou metodu dezinfikování prostor a strojů ozonem. Nově zavádíme také službu pronájmu mycích cyklů, kterou bychom rádi vyřešili nedostatek pomocné síly v kuchyni.

pivní zahrada v Praze na Národní
třídě načepuje zákazníkům každé
4. pivo zdarma. Další pražská
restaurace, U Filipa a Jakuba,
na svém profilu na Facebooku
fanoušky informovala: „Ve spolu
práci s naším pivovarem se samo
zřejmě také připojujeme k akci
První je na nás a do vyčerpání (vy
čepování) zásob tak u nás při ob
jednání alespoň dvou kousků ten
symbolický první ,pokoronový‘
neplatíte – prostě je ZADARMO.“

Restaurace
budoucnosti se dějí
nyní a tady
A co samotná pravidla, která mi
nisterstvo zdravotnictví zveřejnilo
15. května? Asi nikoho nijak zvlášť
nepřekvapila (reakce majitelů
restaurací v postranním boxu).
„Z pohledu odborné veřejnosti
jsou podle mého názoru nastave
ná pravidla srozumitelná. Vzhle
dem k jedinečnosti každého
provozu však může dojít k pro
blémům ve výkladu a aplikaci
daných požadavků provozovateli
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stravovacích zařízení. V případě,
že si majitelé nevědí rady s vý
kladem, nejjednodušším způ
sobem, jak vyhovět zákonným
požadavkům, je nechat si poradit
od odborníka, který projde ce
lým provozem a připraví řešení
vyhovující pravidlům pro znovu
otevření přímo na míru,“ říká Eva
Vondráčková, Food & Manage
ment System consultant ze spo
lečnosti Bureau Veritas.
Restaurace se také snaží co nej
více eliminovat přímé kontakty.
Například objednat si z mobi
lu přímo od stolu, bezpečně
a pohodlně, ze svého místa
také zaplatit v momentě, kdy
chce host odejít, bez mávání
na číšníka – to nabízí koncept
Restaurace budoucnosti, kte
rou na trh uvádí společnost
Storyous. V provozu je již na
příklad v pražské restauraci
Červený Jelen. „Slibujeme si
od systému podstatné zrych
lení objednávacího procesu,
velkou úsporu času, kterou náš
personál bude moci věnovat
péči o zákazníka. Doufáme, že
se tím sníží i chybovost, kaž
dá objednávka bude naprosto
adresná. Host bude mít daleko
větší svobodu, více času na ob
jednávku, a při placení naopak
nemusí čekat, až k němu přijde
obsluha. A restaurace se bude
moci více věnovat kvalitě ser
visu a spokojenosti zákazníka,“
vysvětluje Luboš Kastner, pro
vozní ředitel sítě Hospodska,
která provozuje vyhlášené re
staurace v Praze a Plzni.

A další kroky pro dodržování na
řízení? McDonald’s v každé své
restauraci vyčlenil hned něko
lik zaměstnanců, kteří se budou
starat výhradně o dodržování
hygienických pravidel v prosto
rech pro zákazníky. Řetězec oče
kává až 500% nárůst spotřeby
dezinfekce i ostatních hygienic
kých pomůcek oproti období
před vypuknutím epidemie.
McDonald’s nezahálel a na zno
vuotevření restaurací se připra
voval už týdny dopředu. „Aby
chom co možná nejvíce ochránili
naše zaměstnance a příchozí
zákazníky, rozhodli jsme se

k objednávkovým i výdejovým
pultům nainstalovat plexiskla.
Zároveň budeme zákazníky ak
tivně žádat, aby mezi sebou do
držovali dostatečné rozestupy
během objednávání a nesedali si
příliš blízko sebe. Dopomohou
nám v tom samolepky umístěné
na stolech i na zemi,“ říká Jaro
slav Sedláček, provozní ředitel
společnosti McDonald’s.
Cítit se bezpečně, to je, oč tu běží.
Pokud zvládneme následující týd
ny, kdy se pravidla uvolňují, bez
větších problémů, lidé se vrátí
do normálního života. Základ je
nic nepodcenit.

Děláte to správně? Zjistěte
to v aplikaci ZDARMA

Společnost Bureau Veritas vyvinula mobilní
aplikaci s názvem iCheck, která je ke stažení
zdarma na Apple Store a Google Play. Díky této
aplikaci pomocí několika otázek z hygieny
a bezpečnosti provozovatelé zjistí, v jakém stavu
se jejich provozovna nachází, a podle výsledku
mohou přímo přistoupit k řešení.

Stát přenáší vlastní lidskou
zodpovědnost na nás provozovatele
Jan Hawelka, majitel kavárenské sítě Lagarto
Vnímáte zveřejněná pravidla pro podmínky provozu vnitřních prostor restaurací jako přehnaně přísná, nebo s nimi souhlasíte?
Pravidla považuji za adekvátní vzhledem k tomu, že je připravili lidé, kteří jsou vzdělaní v dané problematice. Proto bych je zde nerad soudil. Nicméně
některá jsou velmi přitažená za vlasy. Aby se kolegové nepotkávali nebo udržovali rozestup, když spolu tráví 12 hodin v práci, mi už nepřijde přijatelné.

Budete muset kvůli předepsaným rozestupům snížit počet míst v restauraci? O kolik míst přijdete?
V některých podnicích přijdeme o 40 % kapacity. Otázka zní, jak a kde bude stát důsledný v dodržování rozestupu u jednotlivých provozovatelů.

Ve směrnicích se mj. píše: Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné
vzdálenosti menší než dva metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny
restaurace. Myslíte, že je toto v silách obsluhujícího personálu?
Myslím si, že stát přenáší vlastní lidskou zodpovědnost na nás provozovatele. Opravdu si neumím představit, že náš kolektiv je tu proto, aby
poučoval lidi o tom, co se smí či nikoliv. Přijde mi to pouze jako hon na viníka, aby se mohlo říci, že v restauraci jsou hloučky lidí, a proto si ukážeme
na nezodpovědného restauratéra.

Budete nějakým způsobem upravovat směny tak, aby se personál nepotkával?
Nikoliv.

Došlo i na reorganizaci práce v kuchyni za účelem dodržení co největších rozestupů?
Snažili jsme se maximálně, ale nemyslím, že je to možné dodržet ve 100 %.

Využili jste nějaký z podpůrných programů vlády, anebo se na vás ani nedostalo?
Ano a u žádného jsme se naštěstí nesetkali s jakýmkoliv problémem.

Vnímáte pomoc státu jako dostatečnou? Co byste od vlády ještě očekávali?
Očekávali bychom šestiměsíční odpuštění odvodů za všechny zaměstnance a dotažení programu COVID nájemné.

Komerční prezentace

Edenred rozdá 30 tisíc obědů zdarma, chce
pomoci vrátit lidi do restaurací
S rychlou pomocí pro rozjezd restaurací přišla společnost Edenred. Lidem, kteří
chodí po jejich znovuotevření pravidelně na jídlo, dá každý šestý oběd zdarma.
Program je určen více než 200 tisícům majitelům
nejrozšířenější tuzemské stravenkové karty Ticket
Restaurant Card nebo Edenred Card. Nárok na jeden
oběd zdarma v hodnotě 131 Kč mají všichni, kdo se
registrují na adrese dorestaurace.edenred.cz, a to za
každých pět zaplacených obědů. Projekt začal
v pondělí 25. května a bude ukončen po rozdání
všech obědů zdarma. Celkem plánuje Edenred takto
rozdat 30 tisíc obědů. „Misí společnosti Edenred je
podpora stravování pro zaměstnance, které je pro
většinu z nich zajišťováno právě skrze restaurace.
V posledních týdnech prošly historicky jednou
z nejtěžších zkoušek a cítíme jako svoji povinnost jim
pomoci,” uvedl generální ředitel Edenredu Nicolas
Eich. Akci oběd zdarma zvolil Edenred proto, že

dokáže přivést do restaurací velké množství lidí
a zajistit tak gastropodnikům příjmy, které jsou
v restartu podnikání klíčové. „Věříme, že se do
akce zapojí hodně lidí,“ doplnil Eich. Edenred má
v tuzemsku síť celkem 20 tisíc partnerských
restaurací, tedy většinu z těch, ve kterých se
v tuzemsku podávají jídla. Platit kartou lze ve
velké části z nich, a to ve všech regionech České
republiky. Částku 131 Kč na oběd zdarma
Edenred zvolil proto, že tato částka odpovídá
hodnotě ideální stravenky na základě vyhlášky
Ministerstva práce a sociálních věcí.

POMÁHÁME NASTARTOVAT RESTAURACE

NA BARU

Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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UHASTE ŽÍZEŇ NOVINKAMI!

S

Spotřeba alkoholu je u nás sice
nadále vysoká, jsme na 4. příčce
v jeho konzumaci, kdysi jsme ale
měli stříbrnou medaili. Možná
za čísly stojí i kampaň Suchej únor,
kterou podle výzkumu agentury
Nielsen Admosphere letos drže
lo až devět procent dospělých,
tedy v přepočtu asi 650 tisíc lidí.

Ve společnosti se stále častěji skloňují negativní dopady nadměrné
spotřeby alkoholu. Akce jako Suchej únor dostávají tuto myšlenku
blíž ke spotřebitelům. S letními měsíci také český národ vyráží
na kola a v restauracích požaduje širší nealko nabídku.
Povědomí o kampani vzrostlo ze
47 na 58 %.

Nealko tvoří
až šestinu tržeb
Na jaře a na podzim se na zahrád
kách objevují čepované nealko
nápoje, nápojový lístek ale často
změnu nezaznamenal několik let.

Možná se vám zdá, že kvůli pár
perlivým vodám a limonádám
je to snad zbytečné. Podle spo
lečnosti Data Servis – informace
se nealkoholické nápoje v roce
2019 podílely 15 % na celkových
tržbách v on-trade ČR. A řadí se
na 3. místo za jídlo (27 %) a pivo
(23 %).

„Za posledních pět let narostly
celkové tržby nealkoholických ná
pojů o 21 %. Hlavní příčinou růs
tu tržeb je dlouhodobý růst cen
na tomto trhu, který začal v roce
2016 a pokračoval každoročně
až do konce roku 2019,“ dodává
Marcela Šimková, ředitelka spo
lečnosti Data Servis – informace.

dokonce o více než 100 %. Z toho
to důvodu jsme se rozhodli i letos
nabídnout konzumentům nové
příchutě,“ uvádí manažerka znač
ky Cool Zuzana Cieciotková.
S novou ochucenou minerální
vodou přišla i společnost Matto
ni. Mattoni Esence doplňuje
řadu ochucených minerálních
vod o varianty bez cukru a sladi
del. „Mattoni podporuje zdravý
životní styl s kvalitním pitným
režimem. Mattoni Esence přiná
ší osvěžení s esencí ovoce, které
vyniká čistou a nesladkou chutí,“
uvádí Jan Kolafa, manažer znač
ky Mattoni. Firma tak reagovala

Většina nealkoholických nápojů
(52 %) se spotřebuje ve velkých
a krajských městech a nejvyšší
podíl na tržbách mají nealkoho
lické nápoje v segmentech podni
ků vyšší a střední cenové úrovně.
Náš pivní a cyklistický národ má
jedno specifikum, je u nás znač
ná obliba ovocných pivních, ale
i nealkoholických mixů. Dokládá
to i jejich spotřeba, která v po
sledních letech opět roste. Tento
segment loni meziročně narostl
o více než 40 %. Stejný nárůst za
znamenaly i prodeje značky Cool.
Společnost Pivovary Staropramen
na tento trend reaguje rozšířením
o nové příchutě – nealko Malina
a borůvka a další nízkoalkoholic
ké příchutě. „Značka Cool patří
v dynamicky rostoucím segmen
tu pivních mixů k nejvyhledáva
nějším. Prodej její nealkoholické
varianty loni meziročně narostl

Top značky s nejvyšší
penetrací na trhu on-trade
ČR v kategorii

NEALKOHOLICKÝCH
NÁPOJŮ
Coca-Cola
Sprite
Fanta
Red Bull
Kinley
Bonaqua
Cappy
Kofola
Mattoni
Pepsi
Zdroj: Data Servis – informace

+4 %
je meziroční nárůst cen nealkoholických nápojů v on-trade.

+33 %
nejvyšší růst zaznamenala ve spotřebě kategorie self-made limonády.

+6 %
čepované colové nápoje v rámci celé kategorie nealkoholických nápojů.
Zdroj: Data Servis – informace

na zájem českých spotřebitelů
o zdravější životní styl a s tím spo
jený i lepší pitný režim.
Jumex si zase připravil rozšířenou
nabídku své prémiové řady Unico
Fresco, a to o Jugo Rojo (červený
džus) – 100% ovocně-zelenino
vou šťávu z mrkve, červené řepy,
jablek a pomerančů.
„Absolutní novinkou naší společ
nosti MEX Trading je exkluzivní
zastoupení francouzských mi
nerálních vod Volvic pro český
trh. V nabídce je čistá minerální
voda a minerální vody s ovocnou
příchutí (např. citron, jahoda,
maracuja apod.) vždy v klasické
variantě a variantě sugar free (bez
cukru),“ dodává obchodní zá
stupce společnosti MEX Trading
Tomáš Černohlávek.

Sounáležitost je
potřeba víc než jindy
I nealko segment zasáhly dopady
koronavirové pandemie a čísla
za tento rok, zejména ve spotře
bě, nebudou tak pozitivní. Před
restrikcemi chodilo do provozo
ven on-trade podle společnosti

Data servis – informace několi
krát za týden 37 % lidí, 22 % jed
nou týdně. Top příležitostí k ná
vštěvám podniků, které tvořily
60% podíl na všech příležitostech
před restrikcemi, byly: poseze
ní s přáteli; lepší oběd, večeře;
poled
ní menu; jen tak na pivo
a posezení u kávy.
Prázdno v době uzavření veške
rých restauračních zařízení se
snažili všichni nějak vyplnit a vy
myslet, jak podržet své oblíbené
podniky. I díky tomu vzniklo
několik iniciativ, jak podpořit re
staurace, barmany, a zároveň jak
nesrazit i nealko segment, který
zaměstnává také značný počet
lidí, na kolena. Například na in
stagramovém účtu Mattoni_czsk
probíhala Mattoni Barmanská vý
zva, v níž měli barmani za úkol vy
myslet originální koktejl za použi
tí Mattoni perlivé a dalších běžně
dostupných surovin, výsledný
drink buď natočit, nebo vyfotit
a včetně receptury jej zveřejnit
na svém instagramovém účtu.
Koncem dubna společnost vyhlá
sila tři vítěze, kteří získali finanční
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Ve všech podkategoriích
nealkoholických nápojů
došlo v meziročním
srovnání k růstu cen,
nejvíce je to vidět
u podkategorií:
limonády ve skle +7 %
colové nápoje ve skle +5 %
čepovaná cola +4 %
self-made limonády +4 %
Zdroj: Data Servis – informace

odměnu ve výši 20, 15 a 10 tisíc
korun.
Jarní festival chutí zase probíhal
na Restu ve spolupráci s Matto
ni, Makro ČR a DámeJídlo. Pro
střednictvím komunikačních ka
nálů všech partnerů se nabízela
speciál
ní jarní festivalová menu
restaurací velkému množství po
tenciálních zákazníků. Menu si
hosté mohli jednoduše objed
nat online. Ke každému nákupu

Kofola chce v hospodách
a restauracích nabídnout vodu v sudech
Kofola nabídne HoReCa segmentu čepovanou vodu ze sudu.
„Prvotní projekt se v létě rozběhne v našich Salateriích UGO. Počítáme s tím, že až se osvědčí, půjdeme s ním do restaurací,“ říká v rozhovoru
pro Seznam Zprávy majitel Kofoly Jannis Samaras s tím, že do sudů bude firma stáčet Rajec.

dostal zákazník minerální vodu
Mattoni zdarma a kredity za re
cenzi na účet RESTU.
Skupina Kofola má v posled
ních letech v pohostinství velmi
silnou pozici. V této souvislosti
nyní připravuje balíček pro gas
tro zařízení, který by měl tomu
to nejpostiženějšímu segmentu
pomoci s rozjezdem po uvolně
ní vládních opatření. Kofola se
také angažovala jako partner
ve výzvě „Zachraň hospodu“
či „Podpor svoj pub“. Opatření
proti šíření koronaviru z jejich
portfolia zasáhla nejvíce značku
UGO, která zastřešuje 79 Fresh

barů a Salaterií, z nichž drtivá
většina byla přes dva měsíce
kompletně uzavřená.
Kofola také například distribuuje
zdarma pitný režim 1. linii, podpo
ruje výrobu ochranných pomůcek
i nedostatkových dezinfekcí. „Vzá
jemná sounáležitost je nyní potře
ba víc než kdy jindy. Proto jsme se
rozhodli inspirovat ostatní, aby
chom společně ukázali, kolik lásky
nás i v těchto dnech obklopuje,“
vysvětluje Jannis Samaras, generál
ní ředitel skupiny Kofola.
Koncem května se restaurace
opět plně otevřely, nikdo ale
nedokáže předpokládat, jestli

bude návštěvnost stejná jako
v loňském období. Podle spo
lečnosti Data Servis – informa
ce 81 % hostů předpokládá, že
budou chodit stejně často jako
před uzavřením provozoven,
5 % bude chodit dokonce častěji
a 14 % očekává, že bude chodit
méně. Celkem 87 % hostů před
pokládá stejnou útratu jako před
uzavřením podniků, 4 % větší
útratu a 9 % menší útratu.
Další měsíce rozhodnou o tom,
jestli váš podnik jarní pandemic
kou ránu přežije. Připravte si pro
to entuziasmus, a hlavně nealko
novinky, které hosty přilákají.
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A co stát?
Setkání
Bude to
s ministry
stačit?
a panelová
diskuze s lídry
Jsme
vašeho oboru!

Makejme
bojujme
a přežijeme!

tady
pro Vás!

Jaká bude
budoucnost?

Pojďme
ji tvořit
společně!

Nastartujme znovu
náš business!
23. června 2020
AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ BUDOUCNOSTI OBORU HoReCa!
ZÁSTUPCI OBORU SE PTAJÍ ZA VÁS, POKLÁDEJTE DOTAZY ON-LINE I VY!
ONLINE
ŽIVÝ PŘENOS PRO
CELÝ TRH!

JDE TU O VÁS!

BABIŠ
ALENA SCHILLEROVÁ ANDREJ
 PŘEDSEDA VLÁDY
 MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

KAREL HAVLÍČEK
 MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY,

ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDY A MINISTRYNĚ
FINANCÍ

MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU
A MINISTR DOPRAVY

VILIAM SIVEK

JAN HERGET

EVA SVOBODOVÁ

 PŘEDSEDA, FÓRUM CESTOVNÍHO

 ŘEDITEL, CZECH TOURISM

 GENERÁLNÍ ŘEDITELKA, ČLENKA

RUCHU, GENERÁLNÍ ŘEDITEL,
SIVEK HOTELS

PŘEDSTAVENSTVA AMSP ČR

LUBOŠ KASTNER

DANIEL BURYŠ

 SPOLUMAJITEL, HOSPODSKÁ,

 GENERÁLNÍ ŘEDITEL, KOFOLA ČESKOSLOVENSKO

RESTAURACE ČERVENÝ JELEN

CO BUDE DÁL? SLEDUJTE NÁS NA:

UNIKL VÁM ŽIVÝ PŘENOS? O ODPOVĚDI
ANI ATMOSFÉRU NEPŘIJDETE! ZÁZNAM ZDE:
WWW.HOREKA112.CZ/SETKANISMINISTRY

SLEDUJTE TAKÉ HOREKU! ČASOPIS, WEB, NEWSLETTER A SOCIÁLNÍ MÉDIA.

PARTNEŘI, KTEŘÍ PODPORUJÍ TOTO SETKÁNÍ:
Generální partner:

Hlavní partner:

Partneři setkání:

Hlavní mediální partner:

Partner nápojů:

Partner kávy:

Speciální partner:

Partner techniky:

Partner e-mailové komunikace:

Partner třídění:

Záštita:

Organizátor:

Foto: unsplash, pixabay

 WWW.HOREKA112.CZ

HOTELIÉR

w
Jana Dorčáková
JANA.DORCAKOVA@ATOZ.CZ
/EHOREKA
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HOTELNICTVÍ:

Situace se stabilizuje v dalším roce!

časy. Jejich znovuotevření
a přicházející letní sezona

situaci nespasí. Jenom dopad
nebude tak tvrdý.

Co se ale změní zásadně, je sa
motný provoz hotelů. „Dobrý
den, kontrola teploty a bezklíčové
odbavení,“ tak nějak nastínil zpra
vodajský server CNN hotelové
přivítání v postkoronavirové éře.
„V dohledné budoucnosti – do
kud nebude k dispozici vakcína či
široce účinná léčba nebo okamži
té testování na koronavirus – bu
dou zážitky z hotelového pobytu
docela váznout, zejména v hote
lech vyšší třídy, kde osobní služby
a vybavení hrají prim,“ říká Chris
topher Anderson, profesor pod
nikání na hotelové škole Cornell
University v Ithace v New Yorku.

Hotely napříč světem
zkoušejí, co se dá
Mezinárodní hotelové řetězce
nelenily a vypracovaly si vlastní
směrnice. Hotel behemoth Hilton
vyvíjel hygienická pravidla s po
mocí týmu Mayo Clinic pro pre
venci a kontrolu infekcí. Hilton
zkoumal použití elektrostatických
rozprašovačů, které rovnoměrně
rozmlžují dezinfekční prostředky

Opatření vlády jsou pomalá
Jiří Gajdošík, majitel Asten Group

ve větším prostoru, a ultrafialo
vé světlo k dezinfekci povrchů
a předmětů. Marriott již oznámil,
že k čištění pokojů a veřejných
prostorů použije elektrostatické
postřikovače a testuje ultrafialo
vé světlo. Marriott a další značky
budou také odstraňovat nábytek
a překonfigurují mnoho oblastí,
aby usnadnily pravidla pro dodr
žování sociální vzdálenosti šest
stop (platí pro USA). Značka zva
žuje bariéry z plexiskla na recep
cích pro oddělení hostů od hote
lového personálu.
V Benátkách budou teplotní ske
nery použity v každém vstupním
bodě „umožňujícím diskrétní
a neinvazivní kontroly teploty“
pro zaměstnance a hosty v soula
du s novými zásadami Venetian
Clean v letovisku. V Singapuru
byla zavedena celostátní kampaň
s názvem SG Clean napříč prů
myslovými odvětvími a zahrnuje
soubor standardů pro hotely, kte
rý počítá i s kontrolami teploty
u hostů, „pokud je to proveditelné
a použitelné“. The Four Seasons
v New Yorku má již protoko
ly nastaveny, protože začal
poskytovat ubytování zdra
votnickým pracovníkům za
čátkem dubna. Tyto zásady,
které vyvinula společnost
International SOS pro říze
ní rizik v cestovním ruchu,
zahrnují jediný vstupní bod
pro každého, kde je kontro
lována teplota každé osoby.

Vnímáte zveřejněná pravidla pro podmínky provozu vnitřních
prostor restaurací jako přehnaně přísná, anebo s nimi souhlasíte?

Myslím, že jsou odpovídající na začátek. Nikdo přesně neví, jak bezpečnými se hotely stanou. Myslím si,
že postupem času se to bude uvolňovat, tím pádem i ta opatření budou měkčí.

Budete nějakým způsobem upravovat směny tak, aby se personál
nepotkával?
Personál se bude muset potkávat, tedy ten, který je na jedné směně. Neuvažujeme ale o úplném
oddělení týmů. To bychom nezvládli provoz.

Zavádíte bezkontaktní recepci (elektronický check-in, check-out)?
Ano. Už jsme ho měli historicky, ale teď na to budeme klást větší důraz.

Vnímáte pomoc státu jako dostatečnou? Co byste od vlády ještě
očekávali?
Nás hlavně zajímá skutečná využitelnost programu na podporu nájmů, protože máme čtyři hotely v nájmech. A opatření vlády? Myslím, že jsou pomalá a že se kvůli nim dusíme my i naši dodavatelé. Čekali
bychom jasnou podporu pro cestovní ruch. Praha nebude účtovat zahrádky, to je jasné a jednoduché
opatření. Tedy něco v této formě – například odpustit sociální a zdravotní pojištění.

Jsou nanonátěry
budoucností?
U nás jsou pravidla dána od
15. května. Firmy zajišťující
čisticí a dezinfekční pro
středky svorně hlásí velký
zájem o jejich výrobky:
„Ano, zájem o výrobky Hag
leitner na dezinfekci povr
chů a rukou se značně zvý
šil. V současnosti existují
na trhu dezinfekční výrob
ky od konkurence, které lze
podle nařízení o biocidech
používat pouze určitou
dobu,“ upozorňuje Hana
Mastná, organizační vedou
cí ze společnosti Hagleitner
Hygiene. Zároveň ale vní
mají i nastavená hygienická
pravidla: „Nemyslíme si, že
by byla přehnaná, přijde

nám však zbytečné, aby hosté se
děli od sebe 1,5–2 m u stolu (ne
všude je to z prostorového hle
diska možné). Rovněž si nemyslí
me, že je potřeba, aby na každém
pokoji byla dezinfekce. V prosto
rech, kde je velká koncentrace
osob, je nutné zajistit bezproblé
mový přístup k umývárně a do
plnit tyto prostory o dezinfekč
ní stojany,“ říká Zuzana Irglová,
marketing manager ze společ
nosti Lari.
„Takto dlouhodobá opatření jsou
nešťastná. Dá se jim předchá
zet,“ říká hned v úvodu našeho
rozhovoru Blanka Zajíčková, ob
chodní a marketingová ředitelka
společnosti FN-NANO. Podle ní
lze díky funkčním nanonátěrům
FN NANO® povrch vnitřních
stěn interiérů budov přeměnit
ve dvojrozměrnou, nízkonákla
dovou a bezhlučnou a prakticky
bezúdržbovou čističku vzduchu,
která ke svému provozu potře
buje jen malé množství světelné
energie. Nátěry tak kromě jiné
ho dokáží aktivně čistit vzduch
od všech druhů virů, bakterií, růz
ných jedovatých látek, plísní i zá
pachů. S daným řešením souhlasí
i Jiří Kůs, jednatel společnosti
nanoSPACE: „Variantou k dezin
fekci je použití fotokatalytických
nanonátěrů stropů nebo stěn. Ty
by pak trvale zajišťovaly likvidaci
virů, bakterií i dalších patogenů
v pokojích i společných prosto
rech ubytovacích zařízení. Je ško
da, že se zatím z této technologie
nestal standard a stále se používá
pouze tradiční chemický způsob
dezinfekce.“

Digitalizaci vstříc
A co samotné hotely? Ty se snaží
hostům připravit pocit bezpečí, ale
ne na úkor pohodlí. Česká hotelo
vá síť PYTLOUN HOTELS přináší
hned několik novinek pro letošní
letní sezonu. Ve všech hotelech sítě
byla zavedena automatická recep
ce pomocí aplikace nebo pomo
cí automatického kiosku v lobby
hotelu. „Během vynucené pauzy
jsme ve všech našich hotelech za
vedli automatické recepce. Zákaz
ník, který se nebude chtít fyzicky
potkat s personálem hotelu, už
nebude muset provádět check-in
a check-out na klasické recepci, ale
může je provést pomocí aplikace
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HOTELIÉR

Situace se vrátí do normálu až v dubnu 2021
Petr Bauer, ředitel Bauer Hotel Group
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Vnímáte zveřejněná pravidla pro podmínky provozu vnitřních prostor restaurací jako přehnaně přísná, anebo s nimi souhlasíte?
Vzhledem k tomu, že po otevření hobby marketů bylo na jednom místě více lidí než na Staroměstském náměstí, nepřijdou mi daná pravidla příliš spravedlivá pro podniky, které byly zavřené dva měsíce. Souhlasím s dezinfekcí prostor po každém zákazníkovi, ale nesouhlasím s policejní
hodinou ve 23.00.
Alfred od společnosti Previo nebo
pomocí automatického kiosku
v lobby hotelu. Je to velmi jedno
duché a intuitivní,“ říká Lukáš Pyt
loun, majitel a zakladatel sítě PYT
LOUN HOTELS. Zákazník si
udělá rezervaci online, telefonicky
nebo e-mailem s recepcí hotelu.
Přijde mu potvrzující e-mail, kde
podobně jako u letenky provede
check-in pohodlně ve svém telefo
nu či počítači a následně dostane
informaci o svém pokoji, aniž by se
musel zdržovat na recepci hotelu.
Pokoj může otevřít pomocí svého
chytrého telefonu nebo číselného
kódu či magnetické karty, kterou
mu vydá v lobby kiosek. Při ukon
čení pobytu zákazník jednoduše
odchází z pokoje, aniž by vracel
klíč nebo kartu od pokoje na re
cepci hotelu. Check-out opět prová
dí sám na svém mobilním zařízení,
počítači nebo za něj check-out pro
vede elektronicky recepce. Daňový
doklad včetně např. konzumace
z minibaru obdrží e-mailem. „Je to
další krok v digitalizaci tradičního
hotelového odvětví a reagujeme
tím také na požadavky větších
nároků na hygienu v ubytovacích
zařízeních. Navíc to má další ne
spornou výhodu: naši zákazníci
už nemusí nikdy stát před recepcí,
aby odevzdali klíče a nahlásili kon
zumaci z minibaru. Zákazník má
vždy možnost volby. Pro toho, kdo
má rád kontakt s personálem hote
lu, zůstává klasická recepce nadále
otevřena,“ dodává Lukáš Pytloun.
I v hotelech CourtYard by Marriot
mohou hosté využít e-recepce:
„Zákazníci mohou využít aplika
ce mobile check-in, a v našem
brněnském hotelu si mohou po
mocí svého mobilního telefonu
dokonce i odemknout pokoj díky
aplikaci mobile key. K dispozici
bude samozřejmě i klasická re
cepce, a to za zvýšených bezpeč
nostních opatření. Nainstalovali
jsme plexiskla, hosté budou dodr
žovat rozestupy dva metry a k dis

Budete nějakým způsobem upravovat směny tak, aby se personál nepotkával?
Personál pracuje, jak je zvykem v gastronomii, krátký a dlouhý týden – tak se tyto dvě party vzájemně nepotkávají v práci.

Klimatizace pro pokoje má být nastavena na volbu režimu s omezením cirkulace vzduchu –
bude v tomto režimu pokoj v letních měsících obyvatelný?
Klimatizaci si v naprosté většině případů nastavuje host sám. Neumím si představit, že vysvětluji hostovi, aby si nezapínal klimatizaci, pokud bude
v pokoji 30 stupňů.

Museli jste se během pandemie rozloučit s některými kolegy?
Bohužel ano. Očekáváme, že celá situace se vrátí do normálu až v dubnu 2021.

Využili jste nějaký z podpůrných programů vlády, anebo se na vás ani nedostalo?
Ano, zažádali jsme o Antivirus, ale bohužel jsme ještě nedostali vyúčtování za březen.

Vnímáte pomoc státu jako dostatečnou? Co byste od vlády ještě očekávali?
Zatím jediná přímá státní podpora je program Antivirus, který je velmi pomalý. Momentálně má dojít na platby za dubnové výplaty a odvody,
ale ještě jsme neobdrželi podporu za měsíc březen. Ostatní podpory jsou formou odkladů či půjčky. Tento mechanismus sice uleví cash flow, ale
podnikatelé vše budou muset zaplatit či vrátit, což bez fungujícího provozu půjde těžko. Podnikatelé potřebují pomoc s dalšími fixními náklady, jako
jsou energie, paušální platby či nájemné.

pozici budou dezinfekční gely
na ruce,“ popisují situaci Štěpán
Malý, director of sales, a Petr Jan
da, operations manager.

Pomoc od státu
ještě bude potřeba
Mnohé hotely i přes tíživou jarní
situaci očekávají dobré léto. Na
příklad zájem o rezervace letních
pobytů v Resortu Valachy ve Vel
kých Karlovicích prudce roste.
V porovnání s loňským dubnem
již zdejší hotely Lanterna, Horal,
Galik a Pod Javorem přijaly více
než dvojnásobek rezervací. Potvr
zuje se tak očekávání odborníků,
že lidé si i přes složitou ekono
mickou situaci nebudou odpírat
letní dovolené a že budou prefe
rovat destinace nabízející odpoči
nek a aktivity v přírodě.
I přes dobré zprávy je ředitel
Resortu Valachy Velké Karlovi
ce Tomáš Blabla v úvodu opa
trný: „Provoz hotelů rozjíždíme

postupně, abychom náklady
optimalizovali. Část otevřeme
k 27. květnu, část až 5. června.
Přizpůsobujeme především po
čet lidí na směnách očekávané
intenzitě provozu.“
Jedno je jisté, všichni se na nad
cházející sezonu těší, ale zároveň
vědí, že zdaleka nemají vyhráno.
Z oslovených hoteliérů mnozí
využili podpůrných programů
od státu. Hotel Bystré volil kurz
arbeit a Pětadvacítku. Zároveň
se mnozí členové Asociace hote
lů a restaurací České republiky
(AHR ČR) shodují, že v těžkém
období provedla tato organizace
bravurní výkon: „Vnímáme, že
pokračující podpora státu bude
naprosto nezbytná, a to zejména
v nadcházejícím období, kdy se
dají očekávat významně snížené
příjmy z ubytovacích a stravo
vacích služeb v důsledku slabší
poptávky zejména ze strany za
hraniční klientely. V tomto velmi

vítáme a podporujeme veške
ré snahy AHR jakožto zástupce
hotelů,“ vysvětlují Štěpán Malý,
director of sales, a Petr Janda,
operations manager v hotelech
CourtYard by Marriot.
Ve Velkých Kralovicích využili
program Antivirus: „Jeho využití
pro nás bylo zcela zásadní. Bez
pomoci bychom tuto situaci ne
ustáli,“ konstatuje Tomáš Blabla.
Ten společně s dalšími zástup
ci oboru předkládá vládě pro
střednictvím AHR ČR požadavky
na další období: „Jedná se o op
timální kompenzaci mezd ne
z 80, ale ze 100 %. Dále požadu
jeme změnit poměr kompenzace
nájemného na formát 70 % stát
a 30 % majitel budovy. Podporuji
také společný požadavek na to,
aby stát porovnal loňské tržby
před EET a po EET, mzdové ná
klady a rozdíl dorovnal formou
podpory jako pokračování Antivi
ru,“ dodává v závěru.

Starejte se
o sebe, abyste
zůstali zdraví

V časech nejistoty musí každý z nás pomáhat tak, jak umí. Společnost Tork má více než
padesátiletou zkušenost v profesionální hygieně, a proto přichází s návodem, jak snížit
riziko šíření chorob ve vaší restauraci a ochránit tak zdraví zaměstnanců i zákazníků.
Tato příručka poskytuje důležité informace a rady,
jak zaručit bezpečnost během pandemie COVID-19.

Stáhněte si dokument Tork Bezpečně v práci
Příručku pro udržení správné hygieny na pracovišti
www.tork.cz/bezpecnevpraci

Tork, značka společnosti Essity

BLOG
Monika hilm
/EHOREKA
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PROČ BYCHOM SE MĚLI ZABÝVAT

TÉMATEM ŠTĚSTÍ V PRÁCI?

HOREKA LINKEDIN: ZPRAVODAJSTVÍ PRO PROFESIONÁLY

o práci nebo mluvíte o pracovním prostředí.“
Alexander Kjerulf,
majitel Woohoo Inc.
Annie McKee ve svém článku pro
Harvard Business Review ze dne
14. 11. 2014 napsala: „Neurologie
a náš výzkum ve skutečnosti vy
vracejí staré teze. Emoce ovlivňují
práci. Štěstí je důležité. Aby se lidé
mohli plně zapojit, potřebují vizi,
význam, smysl a rezonanční vzta
hy.“
Já bych se dnes ráda ve svém člán
ku k těmto bodům vrátila a roze
brala tři principy více do detailu.
Jedná se o výsledky, vztahy a smysl,
a hlavně to, co ve pojetí štěstí zna
menají nejen pro hotelové zaměst
nance.

VÝSLEDKY
Potřebujeme vytvářet výsledky
a být za jejich dosažení pochvá
leni. Pokud děláme skvělou prá
ci, ale nikdo si toho nevšimne,
nejsme motivovaní k dalším vý
konům. Pokud na něčem tvrdě
pracujete, ale nikdo to neocení,
pak se ptáte sami sebe: Má vůbec
smysl to dělat?
Jsem si jistá, že mnoho z vás, tak
jako já, pracuje dlouho do noci.
Například abyste udělali reporty,
další tabulku pro tabulku (nebo
jiný zdánlivě bezúčelný úkol).
Přitom neustále přemýšlíte: Proč
to dělám? Podívá se na to vůbec
někdy někdo?
Vzpomínám si, že jednou jsem
byla takovými úkoly tak demotivo
vána, že jsem si připravila malou
lest. Kolik zvláštních poznámek
a nesmyslných komentářů mám
do reportu vložit, než si toho ve
dení všimne? Jeden rok jsem byla
už tak zoufalá, že to nikdo neza
znamenal, že jsem změnila názvy
zemí, měst i firmy za humornější.
A myslela si, že toho si snad už
konečně musí někdo všimnout.
Bohužel ani tak se nikdo neozval.
Bylo mi tedy jasné, že ten report
nikdy nikdo nečetl.
Úkoly by měly být smysluplné
a pro každého snadno vysvětli
telné: pro koho to dělám, proč

a za co. Klasické vysvětlení, že
to chce centrála ze všech ho
telů, není příliš motivující ani
povzbuzující. Čím jasněji zdů
vodníme zadání, tím lepší bude
výsledek.

VZTAHY
Lidé stráví v práci zhruba třetinu
svého života. Pracovní doba tvoří
většinu času z běžného dne.
Lidské vztahy jsou zásadní. Pro
někoho mají menší, pro něko
ho zásadní vliv. Přesto je všichni
potřebujeme. Kontakt s druhými
nám přináší nové podněty a utvá
ří naše myšlenky, vznikají tak
nové a lepší nápady.
Interakcí s ostatními získáváme
zpětnou vazbu, chválu či uznání
za odvedenou práci a její výsled
ky. Nejdůležitější vztah, který
máme, je ten s naším přímým
nadřízeným. Začneme pracovat
v nové firmě nejen kvůli zajímavé
práci, ale chceme si padnout s bu
doucím nadřízeným, který nás
může rozvíjet. Naopak z práce
z nejčastějšího důvodu odchází
me kvůli špatnému šéfovi. I větši
na lidí, se kterými jsem měla mož
nost spolupracovat při psaní své
knihy (asi sto lidí), opustila práci
kvůli šéfovi.

městnance znamená. Vaše osobní
motivace nemusí být nutně pra
covní, ale vaše práce může být
prostředkem k dosažení vašeho
cíle. A protože trávíte spoustu
času v práci, má smysl propojit
vaši osobní motivaci se zámě
rem vaší společnosti. Když se to
podaří, zjistíte, že toto spojení
dělá práci mnohem smyslupl
nější, zajímavější a zábavnější.
Jasná a sdílená společná mo
tivace je nezbytná pro úspěch
každé firmy. Když všichni zna
jí smysl, jsou více inspirováni
a zapojeni. Jsou šťastnější –
stejně tak jako jejich kolegové
a i hosté. Smysl organizace by
měl být hlubší než jen pouhé

vydělávání peněz. Jde nad rá
mec hodnoty akcionářů, hostů
či zisků. Účel vytváří hodnotu
pro všechny zúčastněné strany,
stejně tak zlepšuje i svět. Stále
více skutečných lídrů to začíná
vnímat. A i výzkumy dokazují,
že je velmi prospěšné se smys
lem podrobně zabývat.
Nezapomeňte, že štěstí v práci
přináší profitabilnější prostře
dí a záleží na těchto aspektech,
na které byste se měli soustře
dit:
• Férový přístup
• Důvěra
• Výsledky
• Vztahy
• Smysl

Monika napsala knihu

SMYSL
Za 20 let zkušeností v oboru ho
telnictví jsem nikdy nepracovala
pod někým, kdo by dokázal říci:
„To je ten důvod, proč vedeme
tento hotel.“
Všichni zkrátka bereme jako sa
mozřejmost, že pracujeme v ho
telnictví nebo v pohostinství a že
jsme služba. Vědět, proč děláme
věci, které děláme, znát ten pravý
důvod a smysl, nás dělá šťastněj
šími. A to začíná otázkou: Co nás
motivuje?
Často se můžete dočíst, jak rozví
jet svoji osobní motivaci. My se
ale také musíme soustředit na to,
jak si udržet kolektivní pracovní
motivaci a co to pro nás jako za

Pokud se chcete dozvědět více informací, navštivte moje stránky www.monikahilm.com, kde si
také můžete koupit anglicky psanou knihu PUT YOUR PEOPLE FIRST and the rest will follow.
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novinky
ZMRZLINA

VYBAVENÍ
PODDŘEZOVÝ ODLUČOVAČ TUKŮ

Nový hit letošního
léta od Polárky!
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Značka Polárka letos přichází s další
skvělou novinkou. Absolutním hitem
letošního léta bude Polárka Filmová
s příchutí slaného karamelu a popcornu,
a to rovnou v rodinném balení! Tato kré
mová zmrzlina balancuje chuť popcornu
a slaného karamelu, navíc je doplněná
o karamelové plátky.
Užijte si váš oblíbený film s tou správnou
zmrzlinou!

Řešíte znečištění odpadních vod a opakované ucpávání potrubí tukem
a mastnotami? Dodržujete hodnoty stanovené kanalizačním řádem? Tyto
hodnoty můžete obratem zlepšit, vyhnout se tak případným pokutám
a vyhovět požadavkům příslušných úřadů. Nabízíme spolehlivé a kompaktní
řešení odstraňování tuků, olejů a mastnoty bez velkých investic, složitého
projektování a papírování! Odlučovač je navržen pro všechny gastro/retail provozy, přímo pod váš dřez,
konvektomat nebo myčku. Zajistíme vhodnou velikost, instalaci, servis a školení personálu.
Fri-Service Czech s.r.o.				
S. K. Neumanna 555/5, 				
250 01 Brandýs n. Labem – St. Boleslav		

+ 420 735 170 685
ondrej.kudrnac@friservice.cz
www.poddrezovky.cz

DIGITAL
Kampaň za milion
Sdílejte vaše podnikatelské příběhy z dob pandemie a vy
hrajte marketingovou kampaň na míru pro váš podnik.
Napište nám, jak vaší firmě nebo podnikání pomohly
technologie. Příběh nahrajte a sdílejte – třeba na sociál
ních sítích. Zvýšíte tak svoje šance na výhru. Odborná porota s pomocí veřejnosti vybere z pří
spěvků jednoho podnikatele z každého kraje. Ten od nás získá marketingovou kampaň na míru.
Prvních 100 zákazníků, kteří se podělí o svůj příběh, dostane voucher v hodnotě 1500 Kč na SMS kam
paň. Více na www.davamemilion.cz.

ALIMPEX FOOD a.s.
Českobrodská 1174,
198 00 Praha 9 – Kyje
+420 800 888 444
alimpex@alimpex.cz
www.zmrzlinypolarka.cz
www.zmrzlinyalimpex.cz

www.davamemilion.cz

NEALKO

APERITIVY
Ciao Spritz – originální
italské osvěžení!

Rotkäppchen
Désalcoolisé blanc

Originální, osvěžující a lahodný drink Ciao Spritz je vyroben
z hroznů odrůdy Glera doplněných přírodními bylinnými
aromaty.
Tento stoprocentně italský aperitiv rozvine po ochutnání
hořkosladkou chuť, kterou můžete umocnit několika kostkami
ledu, plátkem pomeranče či olivou.

Šumivé víno Rotkäppchen
zbavené alkoholu je svěží
ovocnou alternativou pro
všechny, kteří milují šumivé
víno, ale nemohou nebo
nechtějí pít alkohol.
Rotkäppchen Désalcoolisé
je navíc vhodný na mixování
nealkoholických
i alkoholických koktejlů
a je perfektní náhradou
sody. Jedna sklenička
nealkoholického sektu
Rotkäppchen obsahuje pouze
30 kalorií, což je o 50 % méně
než alkoholický sekt. Proto si
jej můžete dopřát v jakoukoliv
denní dobu.

Bidfood Czech Republic
V růžovém údolí 553
278 01 Kralupy nad Vltavou

+420 315 706 111
bidfood@bidfood.cz
www.mujBidfood.cz

NEALKO NÁPOJE
Letní limitovaná edice Mattoni Daiquiri s příchutí Mango
Mattoni přináší již tradiční letní limitovanou edici, tentokrát je to zbrusu nová nealkoholická
verze oblíbeného karibského koktejlu. Spojení ryzí svěžesti minerální vody Mattoni a omam
né chuti manga. Podávaná na ledu s plátkem limetky je tím pravým osvěžením pro horké letní
dny. Nový ready-to-drink nealko koktejl Mattoni Daiquiri Mango – Nemíchej, vychutnej!
Mattoni 1873				
Voctářova 2497/18
			
180 00 Praha 8 – Libeň		

+420 257 107 611
info@mattoni.cz
www.mattoni1873.cz

UNITED BRANDS, s.r.o
Modletice 98
251 01 Říčany
+420 724 201 010
info@unitedbrands.cz
www.unitedbrands.cz

Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, tomas.postranecky@atoz.cz
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POVÍDEJTE SI S HOSTY 			
 VE DNE V NOCI
Chatbot – magické slovíčko, které slibuje zvýšení
vašich prodejů, větší spokojenost zákazníků

C

a instantní řešení. Pravda je, že o chatbotech se sice
hodně mluví, málokdo je ale umí dělat.

Co vlastně chatbot je? Jedná se
o program, který dokáže zauto
matizovat komunikaci a dokáže
chatovat na různých platformách.
Může jít o webové stránky, sociál
ní sítě, messengery a může se zá
kazníkem také mluvit.

„Nerozumím OK“ je
dávno za námi

Zní to lákavě, ale chatboty se
jazyky učí za pochodu, tudíž
zejména u těch nesvětových do
chází k nedorozuměním. Pokud
ho ale naučíte, co je potřeba, je

neomylný. A proto se, zdá se,
do chatbotů zbláznil celý svět!
Jednoduchý chatbot si dnes
můžete nastavit u Facebook
Messengeru, díky pluginu si
firmy mohou připojit techno
logii chatbot ke svým webovým
stránkám a nabízet živý chat
hostům.
Technologie chatbotu se v po
sledních několika letech rychle
zlepšila a získává na popularitě
v celém hotelovém průmyslu.
Někteří majitelé hotelů si však
stále neuvědomují, co chatboty

mohou skutečně nabídnout a jak
zákazníci z jejich používání těží.
V tomto článku najdete:

10 konkrétních
důvodů, proč každý
moderní hotel
potřebuje svůj
vlastní chatbot

1.

Zákaznický servis
24/7

Hosté dnes mají vysoká očeká
vání, pokud jde o dobu ode
zvy na služby zákazníkům, což

může být obzvláště náročné
v cestovním ruchu a pohostin
ství, kde zákazníci z celého svě
ta mohou mít dotazy a mohou
je pokládat v různých časech.
Hotelové chatboty pomáhají
v poskytování nepřetržitého zá
kaznického servisu. Jednoduše
řečeno to znamená, že zákaz
níci mohou obdržet včasnou
odpověď bez ohledu na denní
dobu, i když nemusíte mít pří
tomný personál zákaznického
servisu, aby na ně osobně od
pověděl.

HOREKA WEB: VŠE NA JEdNOM MÍSTĚ

2.

Zvýšení přímých
rezervací

3.

Podpora po celou
dobu rezervace

Hotelový chatbot může pomoci
zvýšit počet provedených rezerva
cí a snížit počet nedokončených
rezervací tím, že nabízí během
celého rezervačního procesu uži
tečnou a pro každého zákazníka
jedinečnou podporu. Chatboty
lze také použít na samém začátku
rezervační cesty, dozvědět se, co
konkrétně uživatel hledá, kolik
peněz chce utratit atd., než učiní
inteligentní doporučení.

4.

Komunikujte
ve více jazycích

Chatbot může poskytnout pod
poru pro více různých jazyků. Zá
kazník může dostávat odpovědi
na své konkrétní otázky ve svém
vlastním jazyce, což je další plus.

5.

Up-sell a cross-sell příležitosti

Kromě pomoci při zvyšování
přímých rezervací může chatbot
také poskytnout hotelu více příle
žitostí k up-sellingu a cross-sellin
gu. Během procesu rezervace
může chatbot využít shromáždě
né informace k nabídce dalších
relevantních možností, jako jsou
snídaně nebo lázeňské služby.
Pokud je vybrán konkrétní pokoj,
chatbot by mohl doporučit jeho
upgrade. Během pobytu by mohl
chatbot také poskytovat live infor
mace o dostupnosti restaurace.

6.

Osobní zkušenost

Chatovací roboti s umělou
inteligencí mají schopnost pomá
hat hotelům poskytovat mnohem
více přizpůsobené prostředí pro
hosty – a to může začít ještě před

7.

Efektivnější
zkušenosti
zákazníků

Kromě poskytování nepřetržité
dostupnosti pro online kontakt
se zákazníky mají chatboty také
sílu zvýšit celkovou efektivitu
osobního zákaznického zážitku.
Jedním ze způsobů, jak toho lze
dosáhnout, je použití hotelové
ho chatbotu, který vám pomůže
s procesem přihlášení a odhláše
ní. Díky mobilní aplikaci a tech
nologii chatbot je možné, aby se
odbavení a odhlášení provádělo
pouze pomocí smartphonu, aniž
by bylo nutné vůbec navštěvovat
recepci hotelu, čímž se eliminuje
čekací doba.

8.

Snížené zatížení
zaměstnanců
zákaznického servisu

V moderní době mohou
být týmy zákaznických
služeb v hotelech snad
no přepracovány. Konec
konců často se po těchto
zaměstnancích chce, aby
současně jednali s hosty,
kteří chtějí hovořit se zá
stupcem
zákaznického
servisu osobně, reagovali
na dotazy a k tomu ještě
komunikovali prostřednic
tvím Facebooku, Twitteru
a e-mailu a zpracovávali zpětnou
vazbu z průzkumů zákazníků.
Hotelový chatbot může tento tlak
zmírnit tím, že poskytuje krátké
časy odezvy, aby se snížil počet
nevyřízených položek – ve sku
tečnosti odpovídá na nejčastěji
kladené dotazy (FAQ) a personál
tak může řešit složitější případy.

9.

Personalizované
propagační úsilí

Snahy hotelového marketingu
často zahrnují metody, jako je

rozesílání marketingových e-mai
lů, ale tyto techniky nemají vždy
vysokou míru úspěšnosti. Konec
konců mnoho lidí bude aktivně
ignorovat marketingové e-maily,
i když ve formuláři zaškrtli políč
ko, aby je dostali. Součástí problé
mu je, že bývají generické a opa
kující se.
Hotelový chatbot může pomoci
zlepšit tuto situaci tím, že nabízí
vyšší míru personalizace. Napří
klad zpráva od chatbotu odeslaná
prostřednictvím platformy sociál
ních médií nebo zpráva od chat
botu, která se objeví na webo
vých stránkách hotelu, může
vést k mnohem přizpůsobenější
obousměrné konverzaci, která
s větší pravděpodobností povede
k prodeji.

10.

Sledujte své
hosty

Hotely se po ukončení pobytu
stále častěji snaží dostat do kon
taktu s hosty, aby
dostaly zpětnou vaz
bu. Chatboty jsou
proto
ideální,
oslovují
hosty
napříč různými
kanály, zjistí, co
se hostům líbilo

a nelíbi
lo, jaká vylep
šení doporu
čují a jaké je
jejich celko
vé vnímání
hotelu.

Chatbot
nemyslí
A co zmírně
ní selhání
hotelových

chatbotů? Ty totiž nejsou magic
ké. Pokud znáte omezení robotů
od samého začátku, najdete způ
soby, jak je zmírnit a dosáhnout
průměrné míry konverze 17 %.
Chatboty mohou konverzovat
s lidmi. Procesy používané k je
jich výuce řeči se však velmi liší
podle způsobu, jakým se učíme
jazyk. Chatboty nemají selský
rozum. Nemyslí. Pokaždé, když
jim položíte otázku, spustí sé
mantickou a statistickou analý
zu, aby zjistily, zda je dostatečně
podobná požadavku, na který
znají odpověď. Čím více krmíte
databázi chatbota různými for
mulacemi pro stejnou poptáv
ku, tím snáz najde správnou
odpověď.
Upřímně řečeno, některé chyby
jsou způsobeny opravdu hloupý
mi zákazníky. Ti ale mají také pe
níze, takže byste měli opravdu na
stavit proces, který jim například
zavolá zpět a nabídne pomoc.
Umělá inteligence není dokona
lá, ale je již zralá i pro pohostin
ství. Ve skutečnosti většina
chyb na hotelových chat
botech nesouvisí s umě
lou inteligencí, ale se
správou znalostí. Mohou
být tříděny podle samot
ného hotelu. Dobrým
copywritingem můžete
zabránit většině chyb.
Chatbot obvykle do
konale porozumí
tomu, co zákaz
ník
požaduje,
a doručí odpo
vídající předde
finovanou od
pověď. Pokud
předdefinovaná
odpověď není
dostatečně
přesná, zákaz
ník
požádá
o podrobnosti,
které chatbot
nebude moci
poskytnout.
Když odpo
víte svému
chatbotu,
ujistěte
se, že po
krýváte
otázku
ze všech
úhlů.
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Koneckonců
hotely
nemusí
za tyto rezervace platit provizi,
což vede k vyšším ziskům. Ho
telový chatbot může pomoci
s tím, že zvyšuje počet konverzí
na webových stránkách hotelu
rychlou odpovědí na otázku. Kro
mě toho lze chatboty nasadit také
na sociálních sítích a platformách
pro zasílání okamžitých zpráv,
což poskytuje možnosti rezerva
ce přímo na této platformě nebo
nabízí přímé odkazy na hlavní re
zervační systém.

procesem rezervace. Jak již bylo
řečeno, inteligentní doporučení
lze vydat buď před, nebo během
rezervačního procesu, ale může
pokračovat i poté.
Hotelový chatbot tím, že polo
ží inteligentní následné otázky,
může zjistit preference hostů
a poté i nadále vydávat dopo
ručení, jako jsou zajímavá místa
v okolí, pronájem auta k použití
nebo kvalitní restaurace.
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VINAŘI:

V průběhu opatření proti pandemii běžný trh s vínem téměř zamrzl.
Vyjma supermarketů, ve kterých se realizuje pouze malé množství
vinařských podniků, probíhal obchod vínem zejména prostřednictvím e-shopů a částečně přímo soukromé klientele. To ale pro
záchranu vinařství nestačí.

Zachrání nás solidarita

P

„Podle průzkumu provedené
ho koncem dubna vykazují malí
a střední vinaři, dodávající zejmé
na do segmentu HoReCa a pro
dávající svá vína přímo ze sklepa
v rámci vinařské turistiky, propad
obratu v porovnání s běžnými
roky mezi 70–80 %. Firmy dodá
vající do řetězců odhadují pokles
obratu kolem 25 %,“ popisuje situ
aci Tibor Nyitray, prezident Svazu
vinařů České republiky.
Problémy hlásí i vinařské velmo
ci. Francouzský ministr země
dělství Didier Guillaume vyzval
k větší pomoci ze strany Evrop
ské unie. Vinaři ve Středomoří
se doposud navíc silně spoléhali
na prodej v barech, restauracích
a terasách. Jejich provoz se ale
rozjíždí pozvolna a cestovní ruch
bude fungovat v omezeném reži
mu delší dobu. „Několikaměsíční
uzavření podniků podle odhadů
znamená 35% snížení objemu
a 50% snížení tržeb,“ uvedl odha
dy generální ředitel The Interna
tional Organisation of Vine and
Wine Pau Roca.

Nenahraditelné ztráty
Odhady organizací potvrzují i míst
ní vinaři. „Po celou dobu pande
mie byla uzavřena naše restaurace
Temp
lářských sklepů současně
s podnikovou prodejnou. Náš ob
chodní tým měl zakázáno aktivně
prodávat našim odběratelům, včet
ně gastro zákazníků,“ popisuje Mi
chal Karnet, key account manager
z vinařského družstva Templářské
sklepy Čejkovice. Vinařům chy
bějí peníze, které by na jaře utržili
z prodejů v restauracích, ale i u sebe
ve sklepích. „Nedostatek cash flow
má devastující dopad zejména
s ohledem na nutné probíhající prá
ce ve vinohradech. Bohužel progra
my COVID I a II se vinařů netýkaly.
Trochu naděje dává program CO
VID III, nicméně se nejedná o do
tační program, ale o úvěr – takové
prostředky se budou muset vrátit
z příštích výdělků. Výhled však není
příliš optimistický,“ vysvětluje Tibor
Nyitray. „Posledních několik let jsme
hodně investovali do prodeje přímo
ve vinařství a zároveň jsme chtěli li
dem ukázat naše rodinné vinařství,

jeho duši a to, že nás víno skutečně
baví. Vybudovali jsme vinařskou
100dolu s podzemním chrámem
vína. Vše fungovalo a návštěvníci
byli nadšeni. To vše se teď na dva
měsíce téměř zastavilo. Pokles 84 %!
Pokles při prodeji vín jen ve vinař
ství „ze dvora“ více než 1,2 mil. Kč.
Celkově je to pak ještě horší. Jen
za březen a duben je celkový po
kles prodeje našich vín více než 13
mil. Kč. Nikoho jsme nepropustili,
nikdo nám nic nedal. Prostě si mu
síme poradit sami. Věřím, že máme
schopné lidi, kteří nám důvěřují,
a společně to zvládneme,“ dodává
David Šťastný, ředitel pro marketing
a strategii ze Château Valtice.

Konkurence
šla stranou
Mnohým vinařům tak zůstala jediná
možnost, prodej přes e-shop. Na
příklad Templářské sklepy Valtice
s ním pracovaly aktivněji a obohati
ly ho jarní soutěží. Spousta dalších
ale žádný e-shop neprovozovala.
Již v dubnu ovšem vzniklo několik
iniciativ, které funkci e-shopu vi

nařům nabízely. Například platfor
ma Tvůjvinař.cz umožňuje malým
i velkým vinařům prodávat šest
vybraných, většinou jejich nejob
líbenějších vín. U Tvůjvinař.cz mů
žete nabídnout produkty nejen
vinařům, kteří nemají svůj vlastní
e-shop, ale i těm, kteří již online pro
deje využívají. Svá vína totiž mohou
přidat do balíčků a degustačních
setů s jinými vinařstvími, což na je
jich e-shopech pochopitelně nelze.
Další projekt, MojeLahve.cz, nabízí
všem výrobcům vína, kteří si dopo
sud nezřídili vlastní e-shop, jeho vy
tvoření zdarma. Díky e-shopovému
systému Lahvotéka si může každé
vinařství otevřít svůj e-shop okamži
tě, bez speciálních znalostí a s nulo
vými vstupními náklady. Právě to
zefektivní vinařům vyřizování ob
jednávek a zákazníkům usnadní ces
tu k jejich vínům. V současné době
tuto pomoc využívá již 82 vinařství.
A pak tu jsou bedýnky, ano, vidíte
dobře. Nápad, který přivedli na svět
farmáři v podobě bedýnek plných
čerstvé zeleniny a ovoce, výborně
funguje i u vína. Podobně jako ty

farmářské nabízejí i vinařské bedýn
ky zajímavě poskládaná vína více
vinařů, která bývají obvykle ještě
i tematicky laděná.

10 % pro gastro
V problémech nejsou jenom vinaři,
ale také vinařské bary. Sice jsou již
nějaký ten pátek otevřené, lidé se
do nich ale nijak nehrnou. Navíc je
kvůli dodržování rozestupů sníže
na i jejich kapacita. Koncem května
přišla iniciativa #milujemevino a její
zakládající člen Vinograf wine bar
s výzvou 10 % GASTRU. Téma spro
pitného sice není v české společ
nosti ve srovnání se světem stále
zakořeněno, a i proto se nesetkalo
s pochopením u veřejnosti.

Spropitné, které je ve světě sou
částí účtu v úrovni 10 % standar
dem, tvoří až polovinu příjmů
pracovníků v gastronomii. Podle
vedoucího uskupení Jana Hore
šovského je spropitné důležitým
nástrojem, jak se mohou tito za
městnanci dostat z finančních
problémů. Řada provozovatelů
barů a restaurací byla totiž kvůli
zavření svých podniků nucena
své zaměstnance propouštět ane
bo jim krátit plat. Zafixování spro
pitného na deset procent z každé
útraty by jim tak mělo pomoci se
se ztrátou příjmu vyrovnat.
Jako první se 10% spropitné
od pondělí 25. května rozhodly
nastavit pražské vinné bary Vi

nograf: „Nás, stejně jako mnoho
jiných restaurací, v minulých tý
dnech podrželi především věrní
zákazníci. Víme, že hosté chápou,
v jaké situaci restaurace jsou. Chce
me s nimi udělat dohodu: my jim
teď s vděčností budeme oplácet
tou nejlepší službou, jaké jsme
schopni, a oni nás ocení spropit
ným na minimální úrovni 10 %.
Pochopitelně je to dohoda dobro
volná, ale v české gastronomii by
se teď vedle vysoké kvality servisu
mělo nejméně 10% spropitné stát
standardem,“ říká Klára Kollárová,
šéfsomeliérka a spolumajitelka vin
ných barů Vinograf.
A my doufáme, že se její vize jed
nou stane skutečností.
inzerce

Tibor Nyitray, prezident
Svazu vinařů České republiky
„Pokles jejich odbytu je extrémní, a tak se dá očekávat prudký pokles cen a tlak na umístění vín všech cenových
kategorií, zejména do řetězců. Bude velmi těžké se v takové zničující konkurenci prosadit. Vinařskému sektoru by
velmi pomohla věrnost našich zákazníků a podpora prodeje našich potravin, mezi ně i víno bezesporu patří.“

Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 6. 2020
se distributorem vín z produkce společnosti
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. stal ZNOVÍN
ZNOJMO, a. s.

David Šťastný, ředitel pro marketing
a strategii ze Château Valtice
„Náš táta (Antonín Šťastný, který ve vinařství stále pracuje již více než padesát let) nám vždy kladl
na srdce, že nejlepší pojistka pro vinaře je dostatek vína ve sklepě a rozložení rizika. Tentokrát však
sled nepříjemných událostí přišel tak nějak z nečekané strany, s čímž asi nikdo nepočítal.“

ZNOVÍN ZNOJMO hospodaří na 500 ha vlastních vinic, z čehož je polovina na Hustopečsku na jílovitých
půdách. Druhá polovina se nachází na Znojemsku
na sprašových půdách a vinicích s kamenitým podložím. Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. hospodaří
na 240 ha vlastních vinic, které jsou na třetím a posledním typu podloží na Znojemsku – mořských a říčních
píscích. Spojením obchodních oddělení ZNOVÍNU
ZNOJMO, a. s. a Vinných sklepů Lechovice, spol. s r.o.
se rozšířilo portfolio nabízených vín o podloží, které
dává vínům odlišný, osobitý charakter.
Vinařství Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. nadále
hospodaří na svých vinicích a ve své provozovně v Boroticích pod svou značkou vyrábí vína, která distribuuje společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a. s.
Kompletní sortiment vín obou společností zakoupíte
v jejich firemních prodejnách ve Znojmě a v Lechovicích a ve společném online obchodu na adrese
www.znovin.cz.

www.znovin.cz

www.vslechovice.cz

CATERING

Jana nekolová
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USPOKOJIT CHUŤ

BEZ POCITU VINY
Čočka, hrách, řepa, mrkev, celer,
špenát či cibulka. I z toho mohou být
lupínky, které se hodí k vínu či pivu.
Zeleninové či luštěninové chipsy
jsou v čím dál větší oblibě.

Spotřeba luštěnin
ve světě a v ČR

J

Jak známo, luštěniny i zelenina
patří k těm potravinám, které jsou
lidskému tělu prospěšné. Luštěniny
obsahují mnoho minerálních látek,
značné množství vitaminů skupiny
B, fosfor, železo a mnoho dalších lá
tek. Zelenina jakbysmet. Lidskému
tělu prospívají, o tom není diskuse.
Lidská mysl zas občas potřebuje vy
dechnout. K tomu odpradávna pat
ří sklenička dobrého vína či půllitr
piva. Nebo i takový aperitiv před
dobrým jídlem. A k tomu všemu se
hodí všelijaké pochutiny. Proč tedy
nezkusit ty, které obsahují mnohé
z toho, co si lidské tělo žádá?

Světový průměr v konzumaci luštěnin se pohybuje
dlouhodobě okolo 7 kg osobu za rok.
V České republice je spotřeba jen okolo 2 kg luštěnin
na osobu za rok.
Zdroj: YESCHiPS

Zdravé chroustání
„Luštěniny odebíráme od českých
eko a bio zemědělců, všechny živi
ny a minerály v nich obsažené jdou
z čisté půdy. Chipsy jsou bezlep
kové, proto jsou vyhledávané ce
liaky, rádi je kupují, i lidmi, kteří
jsou na veganské stravě,“ říká Pavel
Furiášek ze společnosti YESCHiPS,
která na trh dodává právě chipsy
z čočky či hrachu. Čočkové s chilli či
sezamem, hrachové s mákem nebo
česnekem. „Šetrná výroba i samot
né suroviny dělají z této potraviny
skvělou alternativu ke všemu kon
venčnímu jídlu,“ doplňuje Furiášek.

Michael Tretter, zakladatel rodinné
společnosti Tretter's Chips, zas více
než deset let na trhu nabízí zeleni
nové bezlepkové chipsy. Na otáz
ku, v čem jsou jejich chipsy zdravé,
odpověděl: „Naše společnost neří
ká a neříkala, že naše chipsy jsou
zdravéʻ. Před deseti lety jsme říkali,
že v našich chipsech není škrob, že
jsou bezlepkové, bez konzervantů,
stabilizátorů. Bylo to ještě v dobách,
kdy lidé netušili, co bezlepková di
eta vůbec je. Mám pocit, že dnes je
především hodně trendy vše bez
lepku, palmového oleje nebo napří
klad vegan free a podobně.“ Ovšem

nehledě na trendy zájem o různé
lupínky či tyčinky ze zeleniny a luš
těnin roste.

Kde vznikl nápad
Michael Tretter začal nabízet podo
mácku vyrobené chipsy z řepy a ce
leru svým hostům v Tretter's Baru.
Hostům zachutnaly a litovali, že si
je nemohou koupit i v obchodě.
Tak vznikl nápad založit společnost
Tretter's Chips a vyrábět zeleninové
lupínky ve velkém. Brzy se obje
vily na pultech obchodů, dostaly
se i na zahraniční trh. Dnes k nim
přibyla i další zelenina, například
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Výrobní proces ENJOY CHIPS
„Zeleninu pečlivě vybíráme a nakupujeme tak, aby měla co nejlepší vlastnosti pro náš
výrobní proces. Pokud pracujete s čerstvou zeleninou, musíte mít velké zkušenosti, protože každou úrodu ovlivňuje mnoho proměnných faktorů. Sklizenou zeleninu nesušíme
ani nemrazíme. Chipsy pak podle druhu produktu krátce smažíme nebo pečeme, a to
tak, abychom zachovali jejich nutriční hodnoty.“
Tomáš Frantl, business development director

Chuť, přírodní ingredience a tra
diční forma chipsů – to jsou jed
noduché základy, na kterých jsou
založeny chipsy Enjoy Chips. Na
bízejí rovněž chuťově zajímavé
kombinace, například červenou
řepu s mátou, dýni s rozmarýnem
a mnoho dalších. „Neobsahují
umělá barviva, konzervační látky
banner-atoz_people_2020.pdf 1 27.5.2020 7:48:59
inzerce

EMAIL MARKETING
snadno

email
kampane

pohodlně

profesionálně

www.emailkampane.cz

ani chemická dochucovadla. Jsou
kombinací unikátního know-how
a neomezených možností, díky
kterým vznikla zcela nová genera
ce bramborových chipsů, a to bez
použití mouky. „Naším cílem bylo
poskytnout modernímu spotře
biteli oblíbenou pochoutku v její
nejpřirozenější možné podobě,
aniž by byl ochuzen o skvělou chuť
a aniž by základní suroviny prošly
zbytečnou přemírou technologic
kých zásahů. Uspokojí chuť bez
pocitu viny,“ říká Tomáš Frantl ze
společnosti Enjoy Chips.

Jak je využít
v gastronomii
Zeleninové i luštěninové lupínky
mohou obohatit gastronomickou
nabídku. Proč je nenabízet k pivu
a vínu jako nadstavbu? Společnost
YESCHiPS šla ještě
o kousek dále. Jejich chipsy se staly
i součástí polévek. A protože tento
nápad měl úspěch, přišli s novým
produktem, který z původních
chipsů vychází. „Nudličky YES jsou
chipsy ve tvaru hrubších špaget,
které se více hodí právě do polé
vek. Tento produkt byl speciálně
vytvořen pro firmu DRANA, která
je distribuuje do školních jídelen
po celé ČR. A právě pro školní jídel
ny jsme vytvořili, respektive upravi
li další varianty: cizrna se špenátem,
fazolové nebo naše klasiky, hracho
vé s česnekem a čočkové bez chi
lli.“ Chipsy se však podle Pavla Furi
áška skvěle hodí i do zeleninových
salátů, chutnají s dipy
a omáčkami. YESCHiPS připravuje
další druhy chipsů a také speciální
dip Payonaisse. Jak vidno, fantazii
se v lupínkovém byznysu meze ne
kladou.
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mrkev či pastinák, a kromě zeleni
nových začala společnost vyrábět
i luštěninové tyčinky, pečené chipsy
ze lněných a slunečnicových semí
nek se směsí proteinu.
To zakladatel společnosti YESCHi
PS Martin Mondek pracoval v pro
dejně zdravé výživy – a právě tady
se zrodily první pokusy s chutěmi
v kombinaci s luštěninami. K za
hájení malé výroby v domácím
prostředí stačil nápad a chuť zkusit
něco nového. Jednou z myšlenek
byl i fakt, že luštěniny, přestože patří
k tradiční české kuchyni, se na na
šich talířích neobjevují tak často. „To
jsme chtěli změnit, chtěli jsme do
kázat, že luštěniny mohou chutnat,“
říká Pavel Furiášek. To se jim doko
nale podařilo, prodeje rostou a mají
velmi pozitivní ohlasy i v zahraničí.
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ÚSPĚCH MUSÍ PŘIJÍT.

POKUD TO DĚLÁTE DOBŘE

H

Honza Šmikmátor je člověk,
který se baví marketingem.

Původem žurnalista a dnes PR

na volné noze. Věnuje se mnoha
projektům. Jeho srdcovkou

je gastronomie, proto Jakuba

Stejskala z podcastu Rumelier
zajímalo, co on sám v tomto

oboru doporučuje a co je podle
něj ztráta času.

Honzo, co ty osobně vidíš
jako největší chyby, které podniky
dělají?

Když jsi v roce 2016 začal
se Sklizeno, co bylo cílem
spolupráce?

Každý chce hodně lidí, velké
tržby, každý chce ideálně velké
marže a zisky, ale chybí tam ten
prostřední krok. Nevědí, co by
pro to měli udělat. Nemají kon
krétnější plán a konkrétnější
strategii. To je nejčastější věc, se
kterou se setkávám.

Šlo o to, aby rostla čísla. S teh
dejším marketingovým ředite
lem jsme si řekli, že na to půjde
me kvalitou obsahu. Prakticky
to, co se teď píše v těch učeb
nicích. Teď čtu krásnou knihu
Jak na sítě. Bible sociálů. (Její
autorku jste mohli potkat již
na několika kongresech HOREKA 112; pozn. red.)

Na jakých projektech vlastně
spolupracuješ?
Můj dlouhodobě největší klient
je Sklizeno, kde se podílím jako
copywriter a starám se o sociál
ní sítě.

Na co jste se v tom zkvalitňování
obsahu soustředili?
Hodně jsme experimentovali.
Testovali jsme, co funguje, co

nefunguje. Testovali jsme, co
se líbí jenom nám a co se líbí
i lidem, na co nám házejí ty
lajky. To jsme zjišťovali tak tři
měsíce. Potom jsme už vědě
li, že dobře fungují věci Do It
yourself (Udělej si sám). Jeden
z nej
ú spěšnějších postů bylo
přírodní barvení vajíček. Ně
kdo se může smát, ale mě blogy
pořád baví.

Emoce prodávají
Jak najdeš ten správný článek,
který lidi zaujme?
Musíš se ptát, co to přinese
lidem. Není to tak, že o tom
chceš napsat a že seš v tom dob

Kdo je Jan Šmikmátor
Byl jsem copyfighter. Ale pak jsem si uvědomil, že nejsem bojovník. Cesta samuraje
není mou cestou. A že nemusím vymýšlet žádnou značku, protože jednu si buduju už
skoro 40 let – své jméno, které zavazuje ke kvalitní práci snad ještě víc než brand.
Proto jsem nechal propadnout doménu copyfighter.cz (dnes na ní najdete někoho
jiného) a vracím se ke každodennímu a vědomému budování značky Honza Šmikmátor.
Mé jméno je můj podpis a vaše záruka.
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Specializuji se na tyto oblasti:
1) Copywriting
2) Media relations
3) Sociální sítě
4) Gastronomie
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Konzultace
Jakuba Stejskala

rý, ale musíš se ptát, co to při
nese lidem a proč by na to měli
reagovat.

Co v tom případě nejvíc zajímá
lidi v gastronomii?
Zajímá je, proč bych zrovna
k vám měl zajít. Je třeba si uvě
domit, že jídlo a drinky jsou
důležité, ale nesmějí být jediné.
Funguje hra s druhým plánem.
Zamyslet se nad prezentací těch
jídel.

Máš rád i emoce v těch
fotkách? Protože třeba já
hodně doporučuju prodávat ty
emoce, jak se člověk usmívá,

jak je naštvaný, přiblížit ty lidi
z podniku hostům.
Přesně, emoce prodávají! Vzpo
mněl jsem si na jeden příběh
s emocemi. Jednou jsem se
málem dostal v uvozovkách
na temnou stranu. Vymýšlel
jsem aprílový příspěvek pro
svého klienta, což byla uze
nářská firma. A já vůbec nevě
děl… Už bylo aprílové ráno, ale

Gastronomie je nádherný obor. Rok 2020 je však pro většinu majitelů podniků noční můrou.
Jestli se někdy v gastru počítaly koruny, tak teď se mince musí obrátit dvakrát. Neobjevím
Ameriku, když napíšu, že nyní záleží na dvou klíčových věcech:
1. Jaký je stav podniku právě teď
2. Jaké kroky uděláte v dalších měsících
Podávám vám pomocnou ruku. Stačí napsat e-mail nebo zavolat a já vám mohu dát
nestrannou zpětnou vazbu nebo další nápady, jak tohle období přežít v co nejlepší kondici.
Není to klišé, když napíšu, že mi na gastru opravdu záleží a chci podnikům upřímně pomoci.
Důkazem toho je fakt, že je pro mě samozřejmostí, že pokud spolu nenajdeme body, které
vám pomohou, je konzultace zdarma. Důležitý je zkrátka výsledek.

COFFEE BREAK
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na poslední chvilku mě to na
štěstí cvrnklo. Vzal jsem obyčej
nou produktovou fotku, kterou
jsem normálně v malování př
eškrtl a napsal jsem tam: „Vážení
přátelé, kvůli novému nařízení
Evropské unie se od dnešního
dne nesmí utopenci nazývat
utopenci, protože je to matou
cí, zahraniční turisté mohou být
vyděšeni.“ A že se to bude nově

CELÝ ROZHOVOR SI
MŮŽETE POSLECHNOUT
ZDE:

ZÍSKEJTE ZDROJ
PRO SPRÁVNÁ
BYZNYSOVÁ
ROZHODNUTÍ

Kdo je
Jakub Stejskal

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

Jakub Stejskal pracoval sedm let v Brněnské
televizi (BTV) jako redaktor a moderátor.
Založil a tři roky spoluvlastnil rosický podnik
Chill bar. Od roku 2019 se věnuje konzultacím
v gastronomii. Zaměřuje se především na práci
s personálem, kvalitu a růst podniku.

NABÍDKA PRO FIRMY:

Doporučuješ dělat příspěvky
dopředu? Protože já
na konzultacích říkám:
Udělejte si minimálně obyčejný
excel, a jestli chcete udělat
týdně tři příspěvky, udělejte si
plán.

inzerce

zim. Je ideální, když vymyslím
ještě něco svého. Třeba u sushi.
Já rád pracuji s takovým tím me
zinárodním dnem něčeho.

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA
VÝHODNOU CENU!

Je super mít plán, protože pak
nesedíš před počítačem a neří
káš si: Do háje, co tam mám dát?
jmenovat špekáčky v nálevu.
Tak bouřlivou reakci jsem neza
žil. Víc než půlka lidí se smála
– došlo jim to. Ale taková třetina
čtvrtina byla pěkně naštvaných.
Psali, ať jde celá EU do…

Na lidech se nešetří
Jak bys doporučoval budovat
brand podniku?
Musím mít na čem stavět a vědět,
co chci. Musíme vědět, kde je ten
zisk. A musíme vědět, že na lidech
se nešetří. Ano, nemůžeme je úpl
ně přeplácet, ale ty lidi to musí ba
vit. Ti lidi ti vydělávají peníze.
Představme si, že máme směr
a vizi a máme podnik rok nebo
dva. Jak doporučuješ pracovat,
aby nezapadl do stereotypu?
Lidi pořád slyší na speciální na
bídky. Valentýn, Velikonoce, se
zonní produkty, jako je chřest,
medvědí česnek, dýně na pod

Kdyby sis měl udělat vlastní
podnik, jak by vypadal?
To bych chtěl říct, že jsem
v sobě nikdy nenašel tu odva
hu, kdy bych řekl: Já chci pod
nikat v gastru. Ke všem, co se
odhodlali, mám velkou pokoru
a respekt. Já jsem zjistil, že jsem
osamělý vlk, že jsem individua
lista, nejsem moc týmový hráč.
Hlavně věřím sobě, tomu, co
udělám.

Honzo, co bys poradil lidem,
kteří mají vlastní podnik?
Co mají dělat pro to, aby byli
vidět?
Dělejte to, co umíte nejlíp. Ni
kdo neříká, že ten úspěch přijde
zítra nebo za měsíc. Ale pokud
jste fakt dobří v tom, co děláte,
vzděláváte se, držíte krok s do
bou a snažíte se to opravdu dě
lat nejlíp, jak to umíte, tak ten
úspěch prostě musí přijít.

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290
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Jste na
konci
časopisu
Horeka.
Nepřehlédli
jste něco?
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Vybojovali jsme to!
21. kogres

HOREKA112

500
ÚČASTNÍKŮ
HVĚZDY
Z OBORU

Tentokrát to na podzim rozpálíme v Praze a na novém
místě! A co vy, přidáte se? Určitě byste měli, bude to totiž
opravdu jízda! Jídelní lístek bude bohatý. Opět rozjedeme live
cooking, žhavá témata související s dobou koronaviru a co se
od té doby změnilo. New age HOREKA, nastartujeme znovu
společně náš obor HoReCa! Zapište si termín do diáře
a tvořte s námi budoucnost oboru!

A CO CHYSTÁME DÁL?
BUĎTE U ZDROJE INFORMACÍ!

22. 10. 2020
OREA HOTEL
PYRAMIDA

nebo načtěte QR kód:

Chcete dostávat informace a pozvánky? Vstup pro zástupce
oboru HoReCa je ZDARMA, ale kvůli GDPR potřebujeme vaši
registraci, bez ní vás nebudeme moc informovat o novinkách
z příprav akce a zasílat pozvánku. Je to jednoduché, stačí zadat
e-mail na www.atozregistrace.cz/horeka112
 Kontakt: Lenka Vohradníková
 E-mail: lenka.vohradnikova@atoz.cz
 Tel.: +420 739 467 783

bude!

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 Facebook: @eHOREKA
 www.horeka112.cz
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