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Máme všichni v živé paměti březen 2020, kdy se změnilo dosavadní fungování celého světa. 
Přijatá „anticovidová“ opatření se dotkla i mě, pekařského technologa – prakticky ze dne 
na den jsem zůstal doma a nemohl jsem jezdit do pekáren za zákazníky.

Současně jsem viděl, jak z obchodů mizí mouka a stá-
vá se nedostatkovým zbožím. Později se totéž stalo 
i s droždím. Sociální sítě se začaly plnit obrázky doma 
upečených pekařských výrobků, což svědčilo o tom, že 
lidé nekupují mouku jen tak do zásoby, ale že zkoušejí 
péci a skutečně pečou mnohem více než kdy dříve. 

A do pečení se pouštěli i ti, kteří předtím nepekli.

I u nás doma se najednou více peklo, kromě sladké-
ho pečiva minimálně jednou týdně domácí kvasový 
chléb. Začal jsem některé receptury sdílet na svém 
instagramovém profilu @martin_masterbaker, který 
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měl v té době necelých 5 a půl tisíce fanoušků a jejich 
počet denně narůstal.

Najednou mi ale začalo chodit více zpráv se žádostmi 
o rady, lidé posílali fotografie nepovedených výrobků 
a ptali se, co dělají špatně, ptali se na postup, někteří 
chtěli další a další receptury. 

To byla pro mě nová situace. Mám sice letité zkuše-
nosti získané v pekárnách, poskytuji technologické 
služby a zavádím nejmodernější pekařské technologie 
ve spolupráci s firmou TEN ART STROJE s.r.o., učím 
péci hobby pekaře v kurzech, které vedu v Pražském 
kulinářském institutu, spolupracuji s Kulinářským 
uměním, kde učím základy pekařiny studenty gastro-
nomických a hotelových škol, ale jak předat základní 
pekařské recepty a ukázat postupy širokému publiku, 
které peče v domácích troubách a navíc v době, kdy se 
lidé nemohou osobně potkávat, takže na dálku?

Tohle byla pro mě jako pekaře a technologa výzva. 
Zároveň to byla pro mě i možnost a příležitost, jak být 
ve složité době prospěšný a udělat službu veřejnosti 
tím, co můžu předat.

A tak vznikl nápad, jít cestou online pečení.

Vytipoval jsem proto pár základních jednoduchých re-
ceptur a oslovil jsem s námětem na pořad internetovou 
televizi MALL.TV. Mezi prvními recepty byly housky, 
bulky, loupáky, podmáslový chléb a protože bylo před 
Velikonocemi, tak také mazanec. Štáb se mi téměř oka-
mžitě ozval a týden na to jsme začali natáčet. 

A protože tenkrát byla veškerá bezpečnostní opat-
ření velmi přísná, všichni včetně mě jsme museli mít 
během natáčení prvních dílů nasazené roušky, což 
nebylo příliš komfortní pro mě a nakonec ani potom 
pro diváky, ale bez toho bychom natáčet nemohli.

Pořad, který dostal název Mistr pekař, vzbudil velký 
ohlas a proto jsem byl osloven na natáčení dalších 10 
dílů, kam jsem zařadil i recepty na přání publika, např. 
škvarkové placky či pivní chléb. Nakonec jsme natočili 
celkem 20 dílů, které můžete shlédnout na www.mall.tv.

Věřím, že díky tomu, že lidé vlivem okolností pekli více 
doma a někteří z nich i třeba vůbec poprvé, měli mož-
nost sami si alespoň trochu vyzkoušet, o čem pekařina 
vlastně je a až si půjdou příště koupit čerstvý chléb 
či pečivo do pekárny, budou na nás, pekaře, pohlížet 
s vděčností a respektem.
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