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Hruška, největší maloobchodní síť s českými 
majiteli, je na prodej 

Ranní chlebík oceněn Zlatým klasem 

Majitelé největší české nezávislé sítě maloobchodních prodejen Hruška v minulosti vyjednávali o prodeji fir-
my už několikrát. Vždycky z toho ale nakonec sešlo. Nyní podle informací HN trojice majitelů v čele s Pavlem 
Hruzíkem dala poradenské firmě Patria mandát, aby opět otestovala zájem trhu.

V rámci mezinárodního agrosalonu Země živitelka proběhla i letos soutěž 
o Zlatý klas. V této významné soutěži, kterou vyhlašuje Ministerstvo ze-
mědělství ČR pod záštitou ministra zemědělství, Penam získal ocenění za 
výrobek Ranní chlebík s vitamínem D.

Hruška opět aktuální, potvrdily HN dva 
na sobě nezávislé zdroje, které o na-
bídce vědí. Patria jakýkoli komentář 
odmítla. „Tyhle zvěsti kolují republi-
kou 15 let. Není mi známo, že bychom 
něco prodávali,“ odpověděl pak HN 
na dotaz Pavel Hruzík, ředitel a jeden 
ze spolumajitelů Hrušky.

Pod značkou Hruška, která je nejsil-
nější na Moravě a ve východních Če-
chách, funguje více než 600 prodejen 
– většinou v menších městech a ob-
cích. Významná část z nich jsou fran-
šízy. Obrat sítě se v posledních letech 
pohybuje stabilně kolem osmi miliard 
korun, její čistý zisk je v průměru ko-
lem 150 milionů korun. Kromě prode-
jen má Hruška tři velké sklady potravin 
a vlastní v Ostravě ziskovou pekárnu 
s tržbami přes 300 milionů korun.

Hruška vznikla v roce 1991 z někdej-
šího socialistického podniku Zelenina 
Ostrava a začínala nejdříve s velkoob-
chodním prodejem ovoce a zeleniny. 
Teprve později k tomuto podnikání za-
čala přidávat vlastní prodejny.

Vedle zahraničních řetězců, které v Čes-
ku ovládají více než dvě třetiny maloob-
chodního trhu s potravinami, je Hruška 

tím největším v rukou českého kapitálu. 
Obratově je se 33 miliardami tržeb vět-
ší Českomoravský svaz spotřebitelských 
družstev (COOP). Jde ale o několik de-
sítek družstev, z nichž největší družstvo 
COOP v Havlíčkově Brodě má tržby ne-
celé tři miliardy korun.

Právě proto by případný prodej Hruš-
ky podle odborníků mohl trh ovlivnit. 
A zájem by mohli mít jak regionální 
hráči z COOP, tak velké zahraniční řetěz-
ce, které už nemají ve velkých městech 
kam růst. „Začínají pronikat do menších 
obcí a vytvářet prodejny menšího for-
mátu. Touto cestou se již vydalo Tesco, 
v poslední době také Billa a Albert,“ po-
tvrzuje Jan Hrdina, tajemník Asociace 
českého tradičního obchodu.

Například Tesco by svoji franšízovou 
síť Žabka, jež má přes 130 prode-
jen, rádo rozšířilo o desítky dalších. 
„Narážíme ale na nedostatek volných 
prostor a pomalé stavební řízení,“ řekl 

mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Vyjednávání o prodeji Hrušky probíhala 
už několikrát. Vždy ale skončila na příliš 
vysoké ceně, již majitelé chtěli. V mi-
nulosti se o Hrušku zajímala finanční 
skupina Penta, a to ještě v době, kdy 
měla síť malých prodejen Žabka, kterou 
v roce 2011 prodala britskému Tesku. 
O koupi vyjednával i rakouský řetězec 
Interspar, který v Česku budoval síť 42 
menších prodejen Spar. Tu zase pod 
sebe v roce 2014 získal nizozemský ře-
tězec Ahold provozující na českém trhu 
síť supermarketů Albert.

Zatím k poslední větší majetkové změ-
ně v tuzemském maloobchodě došlo 
letos v únoru. Tehdy maďarský fond 
Oriens koupil od manželů Pavla a Mar-
cely Flosmanových jejich síť menších 
prodejen s potravinami Flop. Ta je silná 
hlavně v jižních Čechách a její tržby jsou 
přes dvě a půl miliardy korun. Maďaři 
už v Česku sérií akvizic vytvořili největ-
šího hráče ve výrobě obytných kontej-
nerů. Zkušenosti mají i v retailu, kde 
budují holding Pek-Snack. Ten je po fir-
mě Fornetti druhým největším dodava-
telem mraženého pečiva v Maďarsku.

Zdroj: Hospodářské noviny, 17. 9. 2021

Ranní chlebík s vitamínem D, patřící 
do úspěšné řady fitness výrobků FIT 
DEN, zvítězil v kategorii Potravinářství 
a zpracovatelský průmysl. Cílem soutě-
že je vždy vybrat a vyzdvihnout špičko-
vé výrobky a novinky z různých druhů 
odvětví. Dodá vám energii a potřebnou 

vlákninu. Najdete v něm chia semínka, 
červenou quinou a semínka dýně. Navíc 
tělu dodáte i potřebný vitamín D, kte-
rý je nezbytný například pro normální 
fungování imunity a v pečivu ho běžně 
nenaleznete. To je ve zkratce oceněný 
výrobek Ranní chlebík s vitamínem D.
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Vyučený pekař si pořídil mlýn. Chleba jako 
ze supermarketu péct nechce

Marek Váša (44)
• Pekař a podnikatel, v roce 2007 založil firmu Profimix 
Svijany. Pod značkou Pekařův mlýn se zabývá vývojem, 
výrobou a distribucí pekařských i cukrářských směsí 
a zlepšujících přípravků.
• Vyučil se v oboru pekař – cukrář v obci Libušín poblíž 
Kladna. Při práci si pak dodělal dálkově maturitu v obo-
ru potravinářský průmysl.
• Letos koupil historický objekt Buškovského mlýna 
z roku 1580, kde provozuje ubytování a kde chce vytvořit 
příjemné zázemí s pekařskou dílnou pro nadšence.

O soutěži Zlatý klas
Nedílnou součástí oblíbeného agrosa-
lonu Země živitelka pořádaného každo-
ročně v Českých Budějovicích je soutěž 
o nejlepší vystavený exponát, která pro-
bíhá pod odbornou garancí Ministerstva 
zemědělství ČR. Soutěží se o udělení 

Zlatého klasu. Za dobu své existence se 
stalo zápolení o Zlatý klas prestižní zále-
žitostí, kdy i sami výrobci oceněných pro-
duktů považují vítězství za velký přínos 
pro prezentaci svých výrobků. Velký ob-
chodní význam pro oceněné výrobky je 
možnost používat diplom a logo Zlatého 

klasu daného roku, a to už od okamžiku 
vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžní 
exponáty jsou rozděleny podle svého 
zaměření do skupin: rostlinná výroba, 
živočišná výroba, mechanizace a po-
travinářství a zpracovatelský průmysl.

Zdroj: TZ Penam, 14. 9. 2021

Co se změnilo v pekařském oboru s příchodem koronaviru?

Lidé začali alespoň na čas kupovat mnohem více balených 
výrobků. Pozvolna toho sice ubývá, ale stále je to ještě 
trend zejména v obchodních řetězcích, kde se prodává vět-
šina chleba a pečiva. Speciálně covidová doba také přivedla 
spoustu lidí k tomu, aby si doma víc hráli s pečením. Řada 
se jich zapojila do facebookových akcií typu Můj kvásek, tvůj 
kvásek. Zajímalo je, jak co dělají ostatní. Pečení je začalo více 
bavit, nejen s dětmi. Líbí se jim experimentování.

Dá se doma upéct dobrý chleba?

V domácích podmínkách je velmi těžké udělat výborný 
chleba. Chybí vám znalosti, dobrý pekařský kvas – ale hlav-
ně nemáte pořádnou pec a prostor na kynutí, který zaruču-

je potřebnou vlhkost. Ne vždy musí ze snažení vypadnout 
něco fantastického.

A jak se díváte na malé domácí pekárničky, které vám pro-
hnětou a upečou koupenou směs?

To ale zavřete kus těsta do piksly a robot udělá práci za vás. 
Určitě jsou lidé, kteří si to užívají, protože vypečená kůrka 
voní, ale je to spíš chlebová konzerva. My se bavíme o tom, 
vzít těsto pořádně do ruky, mít velkou měchačku a zažít, že 
udělat těsto bolí. Když pečete víc chlebů než jeden malý půl-
kilový, tak vymíchání těsta dá vážně zabrat. Můžete si to ale 
užít s láskou, pak ho doválíte, zaprášíte moukou, dáte do ně-
jaké mísy a přikryjte utěrkou. To děláte pekařinu.

Ne každý kvasový chleba se dělá tradičním způsobem?
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Pro opravdový český bochník je nejdůležitější, když jsou při-
pravované žitné kvasy „živé“, obsahují tedy také kvasinky, 
což je taková česká specialita. To je podle mě jediná tradiční 
receptura na pravý kvasový chleba. Některé novější techno-
logie už ale s tímto vitálním kvasem nepočítají. Běžný chleba 
dnes projede rychle průběžnou pecí a za 48 minut je hoto-
vo. Při výrobě tím ale dostává něco jiného než dřív v parních 
zděných pecích, které se časem zbouraly jako neefektivní. 

Čím se ještě liší tradiční chleba od dnešního ze supermarketu?

Dřív musel chleba po upečení takzvaně zvonit, když pekař-
ský mistr na velký bochník poklepal. Měl pevnou, silnou 
a do kaštanova zbarvenou kůrku, aby si zachoval dlouho 
vláčnost a vůni. I kvůli tomu se při vsazení do pece na krát-
ký čas asi dvou minut zapaří, ale pak se hned pára odvět-
rá. Dnes lidé naopak chodí po marketech, osahávají chleba 
a chtějí často eurochleba měkký jako houba. Chleba s pev-
nou, silnou kůrkou často odmítají, protože je podle nich 
starý. Chyba! Naštěstí se začínají častěji objevovat odvážní 
pekaři (a nejsou to vždy jen malé rodinné pekárny), kteří 
nejdou cestou nízkých výrobních nákladů a kompromisů. 
Už i některé velké pekárny rozšiřují výrobu a dělají alespoň 
část produkce pro klienty, kteří si chtějí připlatit za kvalitu. 
Upřímně řečeno, obchodní řetězce pekařům často nedovo-
lují investovat více do bohatších a lepších receptur.

Jak je to s chlebem typu Šumava? Musí s tímto názvem spl-
ňovat nějaké parametry?

Nemusí. Když se mezi nákupčími řekne „šumava dvanácti-
stovka“, znamená to nejběžnější konzumní chleba, který je 
dodnes jedním z nejvíce prodávaných výrobků. Mnohem 
častěji než dříve ho ovšem uvidíte na regálech krájený, pů-
lený, balený, prostě tak, jak ho pohodlní spotřebitelé žádají.

A jak se liší rohlík minulosti oproti tomu dnešnímu?

Výroba rohlíků a housek byla oproti dnešku často postavena 
na delším, pomalejším výrobním procesu, zrání těsta, kynutí, 

ale i na bohatší receptuře. Byl v ní mnohdy větší podíl oleje 
nebo tuku. To v dnešním rohlíku za korunu padesát nenajde-
te. Zrovna v obchodních řetězcích jsou pekárny pod tlakem 
a snaží se jít na co možná nejnižší náklady. Na původní rohlí-
ky se používaly velmi často omládky. Podle starých norem se 
přidávalo do omládku trochu ječného sladu, aby se nastarto-
valy procesy kvašení. Mohlo trvat tři čtvrtě hodiny, než omlá-
dek vzešel, začal pěnit a zase spadnul. Teprve pak se míchalo 
těsto na rohlíky, ale i poté se nechávalo zrát podobný čas, než 
se začalo zpracovávat. Podle toho, co vím, tak rohlíky jsou 
specialitou jenom na Slovensku, v Maďarsku a u nás.

Proč se při výrobě pečiva používají zlepšující směsi?

Zlepšují chuť, vláčnost, vůni, barvu… Záleží jakou použijete 
ingredienci. V minulosti se více používaly příměsi na bázi 
ječného sladu, sušeného mléka, někdy i cukru. Říkalo se jim 
diapoly. Byly to vlastně první oficiální zlepšující směsi pro 
pekaře. Dnešní přípravky zároveň dokážou vyrovnat rozdíly 
v moukách. Při nové sklizni pšenice vždy dojde k nějakému 
posunu v jejích parametrech – jeden rok víc prší, další je 
zase víc sluníčka, pak přijde sucho. Pšenice nebo žito vyroste 
v podhůří, další v nížině. Pekaři se pokaždé dostane do ru-
kou nová surovina, i když je to pořád stejná odrůda pšenice, 
třeba i od stejného zemědělce a mlynáře. Dokonce mouka 
krátce po umletí – třeba koncem srpna – může mít výrazně 
jiné parametry, než bude mít stejná mouka v září, i když už je 
obilí sklizené z pole a leží někde v sile. Stále v něm probíhají 
stovky neviditelných procesů.

Mouka tedy prochází pravidelně laboratorními testy?

Přesně tak. Běžní pekaři ale nemají žádné super vybavené 
laboratoře, dělají to mlynáři. Podrobují namletou mouku – 
stejně jako naše firma – detailním rozborům, kdy zjišťují ze-
jména vlastnosti lepku a škrobu. Podle zjištěných parametrů 
se dá často předpovědět, jak se bude mouka chovat ve vý-
robě. Někdy z ní vymícháme těsto, které je tuhé a trhavé, 
jindy se zase krásně natahuje. Vlastnosti mouky třeba hodně 
ovlivní, když před sklizní hodně zaprší.

Co všechno mixujete ve vaší firmě?

Mícháme spoustu ingrediencí a z nich vzniká několik druhů 
směsí, které odpovídají tomu, co lidé jedí – od pšeničného 
pečiva, přes pšenično-žitný nebo žitný chléb, přes zdravější 
celozrnné a vícezrnné pečivo. Poslední dobou se také zabý-
váme špaldovými výrobky a bio produkcí a velmi progresivní 
a inovativní kategorií proteinových nebo Low Carb výrobků.

V posledním případě si zákazník koupí co?

Vypadá to jako chleba, dost to tak chutná, ale protože je 
vyroben z různých zrníček a semínek, třeba lněných nebo 
slunečnicových, vlákniny a různých proteinů, tak obsahuje 
daleko menší podíl sacharidů. Důležité je vědět, že mouka 
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je z velké části škrob, je tedy nositelem sacharidů. Každý 
běžný výrobek z mouky jich obsahuje 40 až 50 procent, je-
nom se o tom zase tak často nemluví. Low Carb výrobek 
s minimem mouky (nebo i žádnou) je vhodný jako příloha 
při dietách nebo ve večerních hodinách, kdy už tělo energii 
ze sacharidů nepotřebuje.

Mimo laboratoře provozujete i experimentální pekárnu?

Dneska už si to bez ní nedokážu představit. Pečeme, ochut-
náváme, porovnáváme. Naše testovací pekárna je podobná 
jako běžná velká pekárna, ale má menší stroje a menší pece, 
vejde se tam méně lidí. V laboratoři se věnujeme teorii, 
v pekárně praxi.

Máte i vnitrofiremní ochutnávače?
Ano, dokonce si můžete dělat zkoušky na ochutnávače, 
pokud byste se chtěl odborně vyjadřovat ke kvalitě pečiva 
a jeho parametrům. Vážím si u nás ve firmě kolegů, kteří 

mají tuto schopnost, protože je často rozhodující. Kvůli kali-
braci své chuti také pravidelně absolvujeme takzvané senzo-
rické zkoušky na VŠCHT v Praze. Musíme rozpoznat i jemné 
nuance, a to přesto, že využíváme moderní stroje. Umíme 
vám naskenovat daný kus pečiva do 3D formátu, z toho pak 
vypočítat od objemu a tvaru kde co. Hlavně tímto způsobem 
porovnáváme tvary stejných výrobků, při kterých byla použi-
ta rozdílná receptura, jiný postup nebo mouka.

Co ještě zjišťujete?
Nehodnotíme výrobek pouze zvenku, ale také zevnitř. Máme 
jedno zařízení, které funguje na principu závaží. Zjednoduše-
ně řečeno – ukrojíte plátek chleba, dáte na něj závaží o kon-
krétní velikosti a hmotnosti a o kolik se vmáčkne do krajíce, 
tak tak je ten chleba měkký. Plátky chleba se někdy vkládají 
do skeneru, aby se zjistilo, jaké má póry. Je spousta možnos-
tí, jak vědecky řešit vnitřek i vnějšek chleba. Ochutnávání je 
ale stále nejdůležitější.

Zdroj: seznam.cz, 4. 9. 2021 (redakčně kráceno)

Z architekta pekařem 
Díky staré peci v krkonošské chalupě se z architekta Petra Štěpánka stal pekař. Rukama mu denně pro-
jde i 300 chlebů, domy má už jen jako hobby. Začalo to nevinně. Architekt před několika lety s kamarády 
opravil starou cihlovou pec na chalupě v krkonošském Dolním Dvoře. Upekl první chleba, potom další, 
až ho pekařina pohltila.

Nakonec dal před navrhováním domů před-
nost těstu, dnes pracuje jako šéfpekař v praž-
ském podniku Alf & Bet, denně napeče až 300 
bochníků. „Chleba jsem měl jako koníček a ar-
chitekturu jako obživu. V určitém momentě se 
to přehodilo a dnes je to naopak,“ říká devěta-
čtyřicetiletý Petr Štěpánek.

Vystudovaný architekt pocházející z Klatov jez-
dil odmala s rodiči na chalupu v Dolním Dvoře, 
kterou jeho děda vlastnil od konce druhé světo-
vé války. Tehdy nebyla stará pec funkční, pouze 
kachlová kamna. To se změnilo před deseti lety. 
„Když už jsem tady byl a roztopil pec, přišla mi 
škoda to nevyzkoušet. Zajímalo mě to. Ze začát-
ku jsem šel metodou pokus – omyl, v té době se 
ještě nikde nedaly stáhnout videa ani návody,“ 
vzpomíná. Dlouhou dobu pro něj byl chleba 
koníčkem, přestal ho kupovat a pekl i v Pra-
ze. „Někdy se povedl víc, někdy míň. Později 
jsem přišel na to, že dělám spoustu věcí stej-
ně jako profesionální pekaři,“ poznamenává. 
Architekt se zapojil do projektu první komu-
nitní zahrady v  pražských Holešovicích, kde 
se kromě plodin pěstovaly i dobré sousedské 
vztahy. Součástí areálu byla a dodnes je sta-

rá maringotka. Petr Štěpánek pro komunitu 
třikrát týdně dodával domácí chleba. Pečení 
ho zaujalo natolik, že hledal náplň i pro zimní 
měsíce, kdy byla zahrada zavřená. 

S  dalšími stejně zapálenými nadšenci proto 
na  dvorku holešovického centra současného 
umění DOX postavili pec a uspořádali několik 
workshopů. Mělo to velký ohlas. Právě tam si 
před pěti lety klatovského rodáka všimli ma-
jitelé nově vznikající pekárny v Libni. Tam se 
z  architekta stal pekař na  plný úvazek. Od  té 
doby ve Světově ulici pracuje jako vrchní šéfpe-
kař, denně mu projde rukama 200 až 300 boch-
níků. V  plynové peci vyrábí sedm druhů, jsou 
inspirovány pečivem v  Itálii, Dánsku či Anglii. 
Podnik se nejvíc rozjel paradoxně v  loňském 
covidovém roce, v  lockdownu před prodejnou 
stály dlouhé fronty.

I když má hodně práce, projektování neopus-
til. Dnes už je pro něj mnohem víc koníčkem. 
„Pekařina mě nadchla. Je to těžká manuální 
práce, ale baví mě čím dál víc. Míchání těs-
ta a  pečení chleba je takový šamanismus. 
Za  krátkou dobu vytvoříte produkt a  vidíte, 

že lidé z  toho mají radost. U  architektury to 
je naopak. Výsledek často vidíte až za několik 
let, navíc vám do  projektu zasahují dotčené 
orgány. S architekturou jsem však stále v kon-
taktu. Mám ale větší svobodu a nemusím brát 
zakázky, které se mi nelíbí,“ uvádí. 

Základem dobrého chleba je zdravý kvas a nej-
nutnější suroviny: kvalitní mouka, voda a  sůl. 
Pražská pekárna kupuje mouku ze středních 
Čech, speciální druhy od českých farmářů. Pou-
ze kvalitní suroviny ale nestačí. „Musíte ovlád-
nout proces fermentace, který není vidět, ale 
dělá chleba chlebem. Každý den v pekárně vy-
padá jinak, protože jsou jiné vnější podmínky. 
Klíčová je teplota, která se pořád mění. V  létě 
těsto kyne rychleji, než potřebujeme, v zimě to 
naopak trvá delší dobu. Na to je potřeba reago-
vat,“ vysvětluje pekař – architekt.

Na chalupě v Dolním Dvoře dnes Petr Štěpánek 
peče chléb jen výjimečně. Do  přes sto let staré 
roubenky na hranicích Krkonošského národního 
parku si jezdí s rodinou odpočinout. Chodí do lesa 
a po horách. 

Zdroj: MfD, Hradecký deník, 9. 9. 2021


