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1. ÚVOD 

1.1. Zdůvodnění tématu Bakalářské práce 

 

Téma mého projektu je poněkud neobyčejné, ale mám důvody, proč jsem si 

vybrala právě toto téma. Ten první je, že jsem svou bakalářskou práci psala ve 

Španělsku na studijním pobytu MŠMT, takže jsem si nemohla vybrat žádné 

z navrhovaných témat na naší universitě, protože se všechny týkaly cestovního ruchu 

v ČR. Další důvod byl ten, že bych skutečně ráda realizovala tento projekt, který se 

týká možnosti dovážet nápoj zvaný „horchata“ na český turistický trh. 

Horchatu jsem poprvé ochutnala, když jsem ve 2. ročníku studovala ve 

Španělsku v rámci programu Erasmus. Bylo to pro mě něco nového, nápoj 

neobyčejné chuti, který se nedal přirovnat k ničemu, co jsem až doposud znala. 

Proto, když jsem začala uvažovat nad tématem bakalářské práce, mě napadlo psát 

právě o možnosti dovážet tento nápoj do České republiky. 

Horchata se výhradně vyrábí a konzumuje ve Španělsku a to právě v oblasti 

Valencie; nedaleko od Valencie existuje vesnice, ve které se pěstuje základní 

surovina pro výrobu horchaty, zvaná chufa. A také právě v této vesnici se podává 

v kavárnách ta nejlepší horchata ve Španělsku. 

 

1.2. Úvodní část 

 

Gastronomie je důležitá součást turismu. Není hlavním impulsem k přilákání 

turistů do destinací, ale tvoří součást kulturního zážitku z destinace. Jedním takovým 

produktem v oblasti Valencie je nápoj zvaný Horchata. Má bohatou tradici a je tak 

typická pro oblast Valencie, že je k dostání prakticky kdekoliv: v obchodech, v 

restauracích, kavárnách,…existují trasy, které se zaměřují na vysvětlení, jak se 

horchata vyrábí. Také kousek od Valencie ve vesnici Alboraya, kde se pěstuje 

rostlina zvaná “chufa”, z níž horchata vzniká, se nachází Museum Horchaty. A ještě 

jedna věc navíc: nejenom, že tento nápoj dobře chutná, ale také je velmi zdravý. 
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 V gastronomii Valencie se používá jako náhražka za mléko. Také se z ní dají 

připravit chutné pokrmy.  

A co to vlastně „horchata“ je? 

Horchata z chufy je rostlinné mléko, které se získává z rostliny zvané “chufa”. 

Do češtiny by se dal název této rostliny přeložit jako “zemní mandle” nebo také 

“slunečnice hlíznatá”. Horchata z chufy je nápoj vyrobený z vody, chufy a cukru, 

někdy ochucený citronovou kůrou anebo skořicí a může být buď tekutá nebo 

v ledové tříšti. Je to typický španělský nápoj sladké chuti. Ve Valencii je známá jako 

Xufa, v Katalánsku Xufla, v Jižní Americe jako Coquito, v angličtině jako Tegernut 

nebo Earth Almond, a v muslimských zemích, odkud pochází, jako Haz-el-Aziz. 

Podle orientální kultury, čínští autoři doporučují horchatu k povzbuzení chuti k 

jídlu, považují ji za uklidňující přípravek, a také ji doporučují na "navození obecného 

blaha." 

 Americká NASA se v současné době velmi zajímá o chufu a zkoumá její 

možné využití v jídelníčku kosmonautů v programu “bio-regenerative-life-support-

food system”. Dokonce už ji zařadila jako vysoký strategický potenciál pro budoucí 

kosmické lety, stejně jako Rusko, které ji také zkoumá v souvislosti s cestováním do 

vesmíru.  

Informace, které jsem našla ohledně horchaty, mě dovedly na zajímavou 

myšlenku a to na možnost dovážet horchatu na český turistický trh jako nový 

turistický produkt a současně jako kulturní atrakci. Myslím, že by všeobecně mohlo 

napomoci dovážet horchatu na trh české gastronomie už pro její zdravotní účinky, 

když vezmeme v potaz, že česká tradiční kuchyně není nijak moc zdravá. Tento nový 

výrobek by mohl být nabízen v restauracích během léta, už proto, že se podává velmi 

chlazený a je vhodný pro všechny věkové kategorie. 
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2. Metodika zpracování a cíl práce 

2.1. Metodika zpracování 

 

Sběr sekundárních dat je obtížný, odborná literatura je omezena, proto hlavní 

zdroj je v současné době internet. 

Primární data byla zjišťována průzkumem trhu, který se uskutečnil formou 

dotazníků. Tyto dotazníky byly vyhodnocovány programem DYANE Verze 4, díky 

nimž byly získány výsledky, které slouží jak k všeobecnému přehledu, tak i 

k marketingovým účelům, protože nám pomáhá určit cílovou skupinu zákazníků. 

Terénní výzkum se odehrával před dvěma restauracemi; jednou v Uherském 

Hradišti a druhou v Ostrožské Nové Vsi. Jednalo se o ochutnávku horchaty a 

následné zodpovědění dotazníků, které se také týkal zjištění, jak dotazovaným 

chutnala horchata a zda by ji byli ochotni kupovat, pokud vstoupí na český trh. 

Pro zjištění, které podniky vyváží horchatu a kam, se používaly internetové 

stránky institucí, jako je IVEX (Valencijský institut pro export), ICEX (Španělský 

institut zahraničního obchodu), Cámaras (Komory zahraničního obchodu), IVE 

(Valencijský statistický úřad) a SABI - databáze španělských a portugalských firem. 

Výzkum a výpočet nákladů na výrobu horchaty se realizoval za pomoci firmy 

exportující své produkty na český trh, který také vyrábí horchatu, ale prozatím 

neuvažoval o možnosti vyvážet horchatu do České republiky. Za jeho pomoci byly 

vypočítány náklady na přepravu a na prodej. 
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2.2. Cíl práce 

 

Hlavním cílem této práce je analyzovat český trh za účelem zjištění, jestli by 

bylo možné dovážet horchatu jako nový produkt.  

Mezi dalšími důležitými body bude:  

- analyzovat horchatu v historii a vysvětlit jí význam ve španělské 

gastronomii  

- sledovat proces výroby horchaty 

- analyzovat podniky, které vyváží horchatu a zjistit, zda by bylo 

možné realizovat export do České republiky a za jakých podmínek 

- navrhnout dotazníky a dát je k dispozici potenciálním 

spotřebitelům. Vyplňování těchto dotazníků se bude uskutečňovat před 

restauracemi a bude se zakládat na ochutnávce horchaty. 

- počítat náklady výroby a náklady na dopravu za účelem určení 

nákladů na prodej hochaty v České republice. 

 

2.3. Cíl průzkumu trhu 

Hlavním cílem tohoto studia bylo analyzovat preference spotřebitelů 

gastronomického sektoru a také zjistit jejich znalosti ohledně horchaty. 

 

Další cíle: 

 Zjistit základní informace o dotazovaných k pozdější analýze 

 Zjistit, jak vnímají zákazníci nový výrobek 

 Najít srovnání horchaty s některým z produktů, který zákazníci 

českého trhu již znají 

 Zjistit, jestli existuje možnost prodávat horchatu na českém 

gastronomickém trhu. 
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3. Gastronomie v cestovním ruchu 

 

3.1. Pojem gastronomie 

 

Existuje věda, která zkoumá pokrmy, nebo lépe řečeno, kulturu pokrmů ve 

všech aspektech: Gastronomie. Slovo gastronomie je původem z řečtiny a užívání 

tohoto pojmu je známo hlavně díky francouzské básni autora Josepha de Berchoux, 

La Gastoromie ou L´homme des champs á table, vydané v Paříži v roce 1801. 

 „Gastronomie by se dala definovat jako rozsáhlá společenská věda či 

disciplína o způsobech, technikách a systémech přípravy a servisu jídel a nápojů a to 

jak v rámci běžného provozu ve střediscích veřejného stravování, tak i v rámci 

nejrůznějších gastronomických akcí, včetně zvyklostí s tímto spojených.“ (viz. Voldřich 

M., Jechová M.) Ve slovníku cizích slov můžeme najít vysvětlení, že je to nauka o 

labužnictví a kuchařském umění. 

Gastronomie je úzce spjatá s vařením. Vaření je činnost obecně nazývaná 

příprava jídla (resp. příprava pokrmů či příprava stravy). Příprava musí probíhat vždy 

tak, aby jídlo bylo vhodné ke konzumaci – tedy aby bylo po přípravě poživatelné. 

Jedná se o celou řadu různých metod, technik a technologií přípravy ve vzájemné 

kombinaci různých surovin a přísad tak, aby bylo dosaženo žádaného výsledku. 

Různé způsoby přípravy pokrmů používané po celém světě ovlivňuje 

dostupnost surovin, stravovací zvyky, estetické hledisko, úroveň zemědělství a 

ekonomiky, kulturní a náboženské zvyky.  

Gastronomie se váže také k určitému datu (Vánoce, Velikonoce), k 

náboženskému vyznání (buddhismus, křesťanství, islám, židovství), a další druhy 

gastronomie, jako je vegetariánská gastronomie, gastronomie pro diabetiky,… Každá 

země má v současnosti svou vlastní gastronomii, která se váže k historii a tradicím 

dané země. 
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3.2. Záţitková gastronomie 

Zážitková gastronomie je pojem v gastronomii, který vyjadřuje skutečnost, že 

se host do restaurace nechodí jen najíst ale také zabavit. Sociologové vycházejí z 

předpokladu, že zvyšování životní úrovně, vysoká vzdělanost, sociální blahobyt, 

stejně jako zkracování pracovní doby vedou k tomu, že tlak existenčních starostí 

sehrává stále menší a menší roli. Společně se stoupajícími příjmy se stává centrem 

potřeb člověka prostor pro osobní zážitky. 

Zážitková gastronomie se může přirozeně odvinout od mimořádných výkonů 

kuchařského umění. Skládá se však ještě z mnoha jiných neméně důležitých 

doprovodných složek. 

Typy záţitkové gastronomie 

 Gastronomické akce, na které restaurace lákají jinou nabídkou 

jídel a nápojů doplněných o další detaily jako např. hudbu, výzdobu a jiné 

překvapení pro hosta. Bývají to třeba Zabijačkové hody, Rybí hody, Dny 

zahraničních kuchyní, Valentýnské večerní menu apod. 

 Otevřená kuchyně nebo pohledová kuchyně - front cooking je 

dokončování pokrmu před zraky hosta. 

 Aktivcounter, znamená zážitek z připravovaného jídla. Kuchyň je 

součástí odbytového střediska, host může kuchaře celou dobu sledovat. 

 Fondue, je příprava jídla, kdy si host dokončuje pokrm sám 

 Samoobslužné bufety, host si určuje velikost porce sám 

 Ochutnávky vín, kdy mimořádná nabídka je spojena se sklizní 

vinné révy 

 Interiér patří mezi koncepci zážitkové kuchyně, kdy prostředí 

dotváří atmosféru restaurace, např. v Chicagu byl otevřen podnik Reinforest 

Café, jenž je založený na konceptu dešťových pralesů. Bujná vegetace, 

tropičtí ptáci a motýli, velká akvária a hučící vodopády mají navodit klima 

džungle. Trend designových restaurací se postupně rozrůstá i u nás. 

 Hudba a tanec, je nezbytný hlavně ve střediscích společensko- 

zábavních 
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 Noviny a časopisy, má host k dispozici hlavně v kavárnách, při 

podávání snídaní, či v lobby baru 

 Přenosy sportovních utkání, ve speciálních sportovních barech 

 Různé hry, vhodné dle střediska. Např. do pivnice jsou vhodné 

kuželky, biliár, šipky a do kavárny deskové hry (šachy, dáma…) 

 Reprodukovaná hudba, jako zvuková kulisa vytváří příjemnou a 

uvolněnou atmosféru 

 Internetové kavárny 

 Čajovny, lákají hosty na vůně, interiér, atraktivní servis čajů, hru 

na bubínky 

 Pro děti, to může být barevný jídelní lístek, omalovánky, hračky, 

pestré pokrmy, podávané na barevných talířcích s vhodným prostíráním 

 

3.3. Španělská gastronomie 

 

Španělská kuchyně je velmi rozmanitá. Používá spoustu stejných surovin, ale 

jinak je zpracovává. Na pobřeží převažují ryby a saláty, ve vnitrozemí masité pokrmy 

a husté polévky, tedy jídla hutná a kalorická, tak jak to vyžadují jiné klimatické 

podmínky. Nelze hovořit o jedné kuchyni, protože tu vedle sebe existují kuchyně 

katalánská, baskická, galicijská, kastilská, andaluská a další.   

Jih Španělska je známý pro gazpacho a kořeněné klobásy chorizos. V oblasti 

Valencie je typický pokrm zvaný Paella Valenciana, který se připravuje z kuřecího a 

králíčího masa, rýže a zeleniny. V oblasti Barcelony je to Paella s plody moře a 

Crema Catalana, což je dezert. Sever Španělska je závislý na mořských plodech, a 

ty tvoří jeho nejdůležitější součást.  

Neodmyslitelnou částí španělských pokrmů jsou proslulé tapas, „chuťovky“, 

které odpovídají našim jednohubkám a servírují se v některých restauracích k pivu 

nebo vínu zdarma. Tapas si Španělé dopřávají často a tvoří tak neodmyslitelnou 

součást jejich stravování.  Nemůžeme zapomenout na slavnou sangría, což je nápoj 

z vína smíchaný s cukrem a vodkou, vněmž jsou nakrájené kousky ovoce. 

 

http://www.gastroportal.org/slovnik-pojmu/ch#chorizo
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 Nejznámější španělské pokrmy: 

 Gazpacho – studená zeleninová polévka 

 Jamón serrano – sušená šunka 

 Churros – křupavé tyčinky posypané cukrem, které se namáčí do 

tekuté čokolády. Ve Valencii se prodávají na ulici hlavně v období před 

Velikonocemi, kdy jsou svátky tak zvané Fallas. 

 Chorizo – kořeněné klobásky 

 Tortilla - pečená omeleta z vajec, brambor a cibule 

 Patatas bravas – brambory pečené v troubě nakrájené na 

kostičky a polité pikantní omáčkou. Jsou to jedním z nejtypičtějších tapas. 

   

 

 

3.4. Teorie gastronomie horchaty 

 

Horchata je obvykle podávána v místech zvaných Horchaterías. Jsou to 

kavárny, kde si může host kromě horchaty koupit také zmrzlinu a další občerstvení, 

ale jejich hlavní zaměření je prodávání horchaty. Také tam je k dostání ta nejlepší 

horchata. 

Existuje několik forem, v jakých se může horchata koupit: Tekutá, v ledové 

tříšti a míchaná (něco mezi tekutou formou a ledovou tříští). Horchata se většinou 

konzumuje s pečivem zvaným „Fartón“, který se namáčí do horchaty. 

V oblasti Valencie je k dostání horchata nejenom v horchateriích, ale také 

v kterékoliv kavárně, už kvůli tomu, že je její konzumace tak obvyklá.  

 

Obr. 3.1. Jamón serrano 

Zdroj: Španělská kuchyně 

Obr. 3.2. Patatas bravas 

Zdroj: Španělská kuchyně 

Obr. 3.3. Tortilla 

Zdroj: Španělská kuchyně 

http://www.gastroportal.org/slovnik-pojmu/g#gazpacho
http://www.gastroportal.org/slovnik-pojmu/t#tortilla
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4. Horchata a chufa 

4.1. Pojem horchata 

 

 „Horchata“ nebo také „horchata z chufy“ je 

rostlinné mléko, které se získává z rostliny zvané 

chufa. Horchata byla už odedávna považována 

za zdroj živin a vitamínů, díky kterým má 

vynikající vlastnosti pro lidský organismus. Také 

specialisté z Valencijské university (Universidad 

de Valencia) potvrdili, že je velmi bohatá na 

minerály, jako je fosfor, magnesium, draslík, 

vápník a železo. Také obsahuje proteiny a 

nenasycené tuky. Naopak je to nápoj s malým 

obsahem sodíku, což je vhodné hlavně pro 

pacienty, kteří trpí hypertenzí.  

 

Nutriční vlastnosti (viz. Chufa de Valencia): 

- celkově lze říci, že horchata z chufy je energetický nápoj, jehož 

obsah sacharidů se zakládá nikoli na glukóze, nýbrž na složitějších cukrech 

jako je sacharóza a škrob. 

- neobsahuje ani laktózu, ani fruktózu, a není-li nápoji přidána 

sacharóza navíc, může být konzumována obézními diabetiky. 

- procentní složení mastných kyselin, velmi podobné olivovému 

oleji a lískovým oříškům jí poskytuje jedinečnou hodnotu v oblasti zdraví: je 

užitečnou prevencí proti arteroskleróze. 

- obsahuje některé enzymy, jako je amyláza, lipáza, kataláza. 

- neobsahuje kofein ani jiné stimulanty, což umožňuje jeho použití 

u dětí, těhotných žen a starších lidí. 

- v jeho složení na sebe navzájem nepůsobí kyselina fosforečná a 

vápník, což znamená, že "nekrade" vápník z kostí nebo zubů. 

Obrázek 4.1. Horchata z chufy 

Zdroj: Chufa de Valencia 
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- napomáhá normálnímu trávení díky aminokyselinám a škrobu, 

které fungují jako rozpustné vlákniny. Může být použita například v prevenci a 

léčbě průjmů v důsledku virové infekce (např. v létě), nebo tzv. 

„cestovatelského“ průjmu. 

 

Sloţení horchaty 

 

G o kcal/100g  

Proteiny 0,96 

Lipidy - 

Celkové glycidy 3,6 

Cukry 9,8 

Polysacharidy 4,6 

Ţelezo 1,2-4,8 
 

 

V předchozí tabulce můžeme pozorovat, že horchata má vysoký obsah 

železa. Také obsahuje proteiny, které z ní dělají energetický nápoj. Lipidy nemá 

žádné, zato obsah cukru je velmi vysoký. Ten je ale horchatě přidáván navíc. 

Minerální sloţení horchaty 

 Mg/100 g o 100 ml 

Sodík 26,4 

Draslík 38,1 

Vápník 10,5 

Magnesium 13,0 

Fosfor 32,3 

Ţelezo 0,16 

Zinek 0,57 

 

 

 

Tabulka 4.1. Složení horchaty 

Zdroj: Chufa de Valencia 

Tabulka 4.2. Minerální složení horchaty 

Zdroj: Chufa de Valencia 
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Horchata, jak bylo  zmíněno dříve, je velmi bohatá na minerály a vitamíny, 

hlavně na vitamín E. Z tabulky 4.2. můžeme vidět, že na minerálním složení má 

největší podíl draslík(ve 100 g horchaty se nachází více než 38 g draslíku). Také je 

velmi bohatá na sodík a fosfor. 

 

Stabilizace horchaty 

 

Je dobře známo, že horchata z chufy podléhá rychlé zkáze: i když je 

připravena za velmi hygienických podmínek a uchovává se v chladu, její stabilita je 

velmi omezena, takže je obtížné prodat ji na trhu. Vznikly nové metody, jak prodloužit 

trvanlivost tohoto výrobku, jako je pasterizace, koncentrace, či přidání chemických 

látek. Takto upravená horchata ovšem často ztrácí některé ze svých výjimečných 

vlastností.  

 

Nejlepší řešení pro prodloužení doby trvanlivosti je skladování v 

chladírenských prostorách, kde se může horchata uchovat několik dnů (za teploty  

0 až 2°C umožňuje skladování po dobu 2 až 3 dnů), pokud je horchata 

pasterizovaná, pak i několik týdnů. V případě, že horchata má formu ledové tříště, 

může se uchovat při teplotě -2 až -3 °C až několik měsíců,  aniž by jí byly přidány 

konzervační látky.   

Také existuje možnost horchaty ve formě prášku,  který se po přidání vody 

přemění v horchatu. Je ale třeba dávat pozor, aby sušení proběhlo podle předpisů a 

aby horchata neztratila svou chuť a své vlastnosti. (viz Chufa de Valencia) 
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4.2. Chufa 

 

Rostlina, ze které se horchata vyrábí se nazývá 

"chufa”, latinsky Cyperus esculentus. Je to botanický druh 

Sativus, bylinné trvalky se svazkovými kořeny, ne příliš 

dlouhými zhruba 1-2 mm v průměru. Má dobře vyvinutý 

oddenkový systém. Na konci oddenků se nacházejí hlízy, 

ze kterých se vyrábí právě horchata. Je třeba mít na 

paměti, že tato rostlina je velmi náročná na pěstování, protože vyžaduje velmi přísné 

podmínky (tedy pokud chceme získat kvalitní produkt): 

- hlínopísčitá textura půdy, ze které hlízy získají sladkou a intenzivní chuť, 

tenkou slupku, a větší objem.  

- rovné půdy s dostatečnou drenáží a bez rostlinných zbytků a kamenů, které 

musí být bohaté na organické látky a soli. Tento typ půdy je široce zastoupen 

v oblasti L'Horta Nord provincii Valencia, kde zeměděleci dosáhli po několika 

desetiletích vytvořit tento druh půdy za účelem pěstování kvalitní chufy. 

- co se týče klimatických podmínek, chufa vyžaduje teplé podnebí s vysokými 

průměrnými teplotami a dobu 4-5 měsíců bez mrazu. Chufa vyžaduje velmi 

mnoho vody a také vlhkost pro své pěstování, které zrychluje její uzrávání. 

Během růstu chufy je nutné pěstební plochu zavlažovat. Silné deště a vítr ji 

poškozují, obzvláště v období plné vegetace. 

Cyper chufa esculentus L. spontánní léčivá rostlina je také kultivovaná pro 

industrializaci svých hlíz. Ve Španělsku je sklízena pouze v regionu Valencie, hlavní 

výrobní centrum je ve vesnici Alboraya vzdálené 4 kilometry od Valencie. Protože se 

nachází v blízkosti moře, je tato půda mokrá a má písčitou půdu, což jsou ty nejlepší 

podmínky pro pěstování této rosliny.  

Pro vysoký obsah lipidů v hlízách je chufa používána v některých zemích, jako 

je Itálie, za účelem získání oleje s organoleptickými vlastnosti podobnými olivovému 

oleji. Ve Španělsku je zaměřeno její pěstování především na výrobu horchaty, malá 

část je pak určena k přímé konzumaci, výrobě kosmetiky, oleje nebo mouky.  

 

Obrázek 4.2. Chufa z Valencie 

Zdroj: Chufa de Valencia 
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Komerční typy chufy 

 

Existuje několik druhů chufy, které se liší svými charakteristickými vlastnostmi 

a taky účelem použití: 

 

1. CHUFA "TIERNA“ nebo taky „VERDE":  chufa čerstvě 

mytá, ještě předtím, než začne proces sušení 

2. CHUFA "SECA DEL LABRADOR":  chufa která je již 

usušená, taková jaká přijde z myčky, aniž by se odstranily jakékoliv 

nečistoty nebo cizí látky. 

3. CHUFA "DEL COSECHERO":  je už usušená chufa, která 

byla podrobena čistícím procesům, výběru a klasifikaci, díky nimž chufa 

zůstane očištěná od hlíny a nečistoty.  

 

4. CHUFA "PRIMERA":  jsou hlízy, které procházejí sítem o 

velikosti 7,5 mm a jsou větší než 4-5 mm a menší než 7,5-8 mm v 

průměru. 

5. CHUFA "GRANZA": chufa  vybrána pro svůj větší objem. 

Hlízy tohoto typu mají průměr větší než 7,5-8 mm (neprojdou sítem). 

Většina hlíz, které tvoří toto označení, je zaoblená. Tyto hlízy jsou 

nejvíce používány zemědělci k setí. 

6. CHUFA "DE DESTRÍO":  hlízy jsou menší než 4-5 mm, 

což není považováno za komerční. Tento typ chufy není uváděn na trh 

a používá se ke krmení skotu. 

Obrázek 4.3. Komerční druhy 
chufy 
Zdroj: Tigernuts S.L. 
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4.3. Chufa v oblasti Valencie 

 

Chufa se pěstuje v šestnácti obcích v regionu L'Horta Nord Valencia, protože 

jejich půda má vlastnosti a klimatické podmínky vhodné pro pěstování této rostliny. 

Právě proto se stal tento region jedinou oblastí ve Španělsku, kde se pěstují hlízy tak 

výborné kvality. V této oblasti existuje v současné době přibližně 5,3 milionu 

kilogramů suché chufy, na něž se z 90% vztahuje „označení původu“.1 

Historický přehled o rozloze půdy, na které se pěstuje Chufa, je následující: 

Rok              Rozloha (v ha) 

1960    180 

1970     350 

1980  1 018 

1985     642 

1989     574 

 

 

4.4. Původ horchaty a chufy 

 

Chufa se používala po staletí ve velké části Afriky. Už staří Egypťané používali 

tuto rostlinu pro své úžasně ozdravné a regenerační vlastnosti. Existují spisy, které 

naznačují, že v V. století př. nl, obyvatelé některých regionů podél Nilu měli oblibu v 

bílém, mléčném nápoji, který vyráběli z chufy rostoucí na břehu řeky. S příchodem 

muslimů ve středověku, se pěstování chufy rozšířilo na Pyrenejský poloostrov  

z arabského světa jako produkt jemné chuti a příjemného aroma. Existují písemné 

doklady, že lidé dříve pili nápoj s názvem "mandlové mléko", který byl nepochybně 

předchůdcem právě současné horchaty z chufy. (viz Tigernuts S.L.) 

                                                           
1
 Data z roku 2008 

2
 Zákon je v jazyce valencijském, proto název „Orxata“ místo „Horchata“. 

3
 Aby byly využity optimálně všechny stroje, je potřeba dokoupit další myčku, protože komplex složený z myčky, 

Tabulka 4.3. Historický přehled o rozloze půdy, na které byla pěstována chufa ve Španělsku 

Zdroj: Horchatería Daniel 
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Od té doby, nebo i dříve, má chufa v odlišných civilizacích klíčovou roli v rámci 

vyvážené stravy a zdravého způsobu života. Různé studie prováděné v Evropě 

potvrdily, že horchata má výborné zdravotní vlastnosti a že obsahuje živiny, které 

jsou prevencí některých chronických chorob (snižují hladinu cholesterolu v krvi) a 

které napomáhají k regulaci střevní funkce (z důvodu vysokého obsahu přirozené 

vlákniny). 

 

Původ jména horchata 

Vypráví se, že díky jednomu rozhovoru, který vedl král Jaime I., vznikl název 

horchata. Bylo to té noci, kdy si podmanil Valencii. Zatímco odpočíval, nechal si 

přinést od jedné vesnické dívky sklenici horchaty. Protože doposud horchatu neznal, 

byl velmi překvapen její sladkou chutí. Proto se zeptal: „Co je tohle za nápoj, děvče“? 

A dívka odpověděla: „To je mléko z chufy,“ na což král zvolal: „Tohle není mléko, 

tohle je zlato, děvče“! (ve valencijštině: „Aixo no es llet, aixo es OR, XATA“! 

 

Alquería - Muzeum horchaty a chufy 

 

Alquería de Machistre v srdci Orchard 

nedaleko města Valencia, je ohromující 

architektonické svědectví které odráží způsob života 

jeho obyvatel v průběhu mnoha let. Muzeum je 

věrným příkladem toho, co znamenal život na farmě 

v minulosti, a jakou roli hrálo pěstování chufy a 

výroba horchaty, symboly identity vesnice zvané 

Alboraya. 

Návštěvou muzea může návštěvník pochopit 

význam této tradice a naučit se, jak se vyrábí 

horchata, jak se pěstuje chufa, jak se pěstovala před 

dvěma sty lety a jak je v současné době uváděna na 

trh.  

Obrázek 4.4. Muzeum Horchaty a 
Chufy v  Alborayi 
Zdroj: Museo de la Horchata y la 
Chufa Alboraya 
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Kromě toho se zachovala vnitřní dekorace Alqueríe jako před čtyřmi sty lety, a 

návštěvníci mají možnost poznat, jaký byl dřívější život ve Valencii. Ve výborném 

stavu je dochovaná kaple, kuchyně, antické salonky a starověká věž arabského 

původu. 

V oblasti starého napájení zvířat a zavlažovacího rybníka se nachází Muzeum 

sadů, plné starých předmětů souvisejících se zemědělstvím ve Valencii a kde se dá 

dozvědět více o tradičních zemědělských metodách. 

 

4.5. Výroba tradiční horchaty 

 

Chutná horchata závisí na kvalitní surovině – chufě, řádné hygieně a 

správném zacházení s hlízami. Proto je nutné kontrolovat každou fázi výroby 

horchaty, aby bylo zřejmé, že se z kvalitní chufy vyrobí opravdu kvalitní horchata bez 

rizika mikrobiologických škodlivých látek, které by horchatu znehodnotily. Proces 

výroby horchaty začíná příjmem chufy, která již prošla všemi fázemi zpracování 

(mytí, sušení, třídění). Proces výroby horchaty, který popisuje na svých stránkách 

společnost Tigernuts S.L., je následující: 

Mytí a dehydratace 

Poté, co jsou hlízy chufy dovezeny z pole, jsou proprány ve speciální pračce. 

Po očištění jsou znovu máchány v germicidu, aby se zlikvidovaly mikrobiologické 

škodlivé látky. Později se hlízy znovu důkladně opláchnou a následuje proces 

sušení, který trvá několik hodin. 

Odšťavňování 

Chufa se smíchá s vodou. Potom následuje drcení ve speciálním mlýně. Tímto 

způsobem se získá hustá, mléčná tekutina s vysokým obsahem tuku a škrobu. 
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Míchání šťávy s cukrem 

Šťáva, která pochází z odšťavnění, putuje do míchačky, kam se přidá cukr. 

Směs se míchá dostatečně dlouho, až se rozpustí a vznikne horchata. Takto 

připravená horchata se může naplnit do lahví a rozvézt do prodejen. Existuje ale 

ještě možnost vyrobit koncentrovanou horchatu a to tak, že se odstraní podíl vody.  

Získání koncentrované horchaty 

Poté, co jsme získali horchatu, speciální stroje sníží obsah vody a tak vznikne 

koncentrovaná horchata. Tato koncentrovaná horchata získá své původní vlastnosti 

přidáním vody v určitém poměru. 

 

Horchata je uložená do mrazniček, kde se rychle zchladí a po dobu 3 dnů se 

uchová při teplotě 0-2°C. Poté je převezena do kaváren a horchaterií, kde je určena k 

okamžité spotřebě. Během přepravy musí být uložena ve speciálních chladničkách, 

které mají teplotu 6 °C. 

V místě prodeje, se horchata uchovává při teplotě 2 °C ve vhodných nádobách 

nebo uložená v lednici. Je žádoucí, horchatu neustále míchat, aby se zabránilo 

jejímu rozdělení na 2 části: škrob a vodu. 
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4.6. Orgány a normy, které zaručují kvalitu horchaty 

 

Chufa z Valencie: Regulační rada pro ochranu původu (CONSEJO REGULADOR 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN) 

 

 

Regulační rada pro ochranu původu vznikla za účelem 

kontroly kvality chufy a následně horchaty z ní získávané. 

Stanoví přísná pravidla k výrobě horchaty tak, aby horchatě 

byly ponechány při výrobním procesu všechny její vlastnosti.  

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí schválilo dne 25. září 1995 

„Pravidla pro ochranu původu Chufy z Valencie“. Všechny podniky před tím, než 

začnou vyrábět horchatu, musí tato pravidla splňovat.  

Regulační rada pro ochranu původu sleduje kvalitu chufy ve všech fázích: 

výsadbě, praní, sušení a sběru. Podniky, které používají pro svou výrobu kvalitní 

chufu, splňují všechny podmínky pro výrobu horchaty a vyrábí kvalitní horchatu, 

dostanou označení od této rady. Označení původu je zárukou kvality a Regulační 

rada je zodpovědná za kvalitu výrobků, které nesou toto označení.  

Prostřednictvím internetových stránek Regulační rady můžou firmy zažádat o 

udělení tohoto loga. Firmy jsou rozděleny do šesti kategorií podle toho, jakým 

způsobem vyrábí horchatu. V současné době je 72 registrovaných firem. 

Chce-li se někdo zaregistrovat jako společnost, která má značku kvality musí 

znát a dodržovat určité standardy jako jsou "Pravidla kampaně 10.9" , "Pravidla pro 

Ochranu původu Chufy z Valencie ", “ Řád horchaty " a “Změna pořadí Orxaty2” 

 

 

 

                                                           
2
 Zákon je v jazyce valencijském, proto název „Orxata“ místo „Horchata“. 

Obrázek 4.5. Chufa de  

Valencia 



21 
 

Regulační Rada pro ochranu původu chufy z Valencie rozeznává čtyři třídy 

horchaty, které jsou následující: 

Přírodní 

Přírodní horchata z chufy se připravuje s náležitým poměrem chufy, vody a 

cukru, aby výrobek měl minimální výši 12% rozpustné sušiny, vyjádřeno jako Brix při 

20 °C. Minimální obsah škrobu je 2,2% a obsah tuku 2,5%. Minimální pH je 6,3. 

Celkový obsah cukru vyjádřeného jako sacharóza je vyšší než 10%. Škrob a tuky 

pocházejí výhradně z hlízy používané při přípravě horchaty. Přírodní horchata z 

chufy může být ve formě tekuté, mražené nebo ve formě ledové tříště.  

Přírodní pasterizovaná 

Je to přírodní horchata z chufy, která prošla pasterizací za teploty 72° C bez 

přidání konzervačních a pomocných látek. Její složení a fyzikálně-chemické a 

organoleptické vlastnosti jsou stejné jako vlastnosti z přírodní horchaty. 

Sterilizovaná 

Je to druh horchaty prošlé technologickým procesem, který transformuje nebo 

zruší všechny nebo část svého obsahu škrobu. Poté se tepelně ošetří, čímž se zničí 

mikroorganizmy. Výrobek musí mít minimálně 12% rozpustné sušiny, vyjádřeno jako 

Brix při 20 °C. Jeho obsah tuku je 2%, a tyto tuky musí pocházet výlučně z hlíz. 

Minimální pH je 6,3 a celkový obsah cukru vyjádřeného jako sacharóza nesmí 

překročit 10%. 

UHT 

Je to druh horchaty prošlé technologickým procesem, který transformuje nebo 

zruší všechny nebo část svého obsahu škrobu. Poté se zpracuje tepelným ošetřením 

UHT, aby se zajistilo zničení mikroorganizmů a neaktivitě zbytkových forem, jak je 

definováno v oddílu "Mikrobiologické vlastnosti” uvedené v „Královské vyhlášce 

1338/1988“ ze dne 28. října. Výrobek musí mít minimálně 12% rozpustné sušiny ve  

° Brix vyjadřuje při 20 °C. Její obsah tuku je 2%. Minimální pH je 6,3  a veškerý cukr 

vyjádřený jako sacharóza přesahuje 10% v případě použití cukru. 
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5. Výsledky průzkumu zájmu o horchatu 

 

Struktura dotazníku (Příloha 1): 

Dotazník se skládá z: 

 Úvodního textu (vysvětlení, co je horchata a následné vysvětlení, 

proč se uskutečňuje tento průzkum) 

 3 otázky osobního charakteru (pohlaví, věk, národnost) 

 6 otázek ohledně horchaty, které mají následující složení: 

- 3 otázky typu Ano/ne 

- 1 otázka k měření uspokojení ve stupnici 1-5 

- 1 otázka k měření frekvence ve stupnici 1-4 

- 1 otevřená otázka, která nám dovolí zjistit, k jakému na 

českém trhu známému výrobku by mohli tázaní přirovnat horchatu. 

Průzkum se uskutečňoval v Uherském Hradišti a v Ostrožské Nové Vsi před vstupem 

do restaurací (restaurace Hotel Grand a restaurace U Racka). Počet dotázaných byl 

46 osob. Statistické formace ohledně dotazníků viz Příloha 2. 

 

 

5.1. Výsledky dotazníku 

 

Dotazník vyplnilo 46 osob, z toho 24 žen a 22 mužů, což je celkem vyrovnaný 

poměr. Dotazovaní se nacházeli ve věkové skupině, která nepřesáhla 64 let a 12 

dotazovaných bylo mladší než 25 let. Většina tázaných byli Češi (více než 80%), 5 

osob bylo národnosti slovenské, 2 polské a 2 rakouské. Více než 50% dotazovaných 

neznalo produkt Horchata Valenciana a pouze 13,04% ji ochutnalo již dříve. Míra 

uspokojení, kterou přinesla dotazovaným ochutnávka horchaty, je vcelku dobrá: 

nikdo nezvolil možnost, že mu “vůbec nechutnala”, právě naopak. Přesně 50% 

tázaným “docela chutnala” a dokonce 15,22% zvolilo možnost “moc mi chutnala”. 

Výsledky, které se týkají konzumace horchaty, dopadly dobře; více než 67% by bylo 
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ochotno koupit horchatu, kdyby vstoupila na český trh. Pokud se zaměříme na míru, 

v jaké by byla horchata konzumována, vidíme, že 45,16% dotazovaných zvolilo 

možnost “příležitostně”, čemuž se dá rozumět, zvážíme-li, že je to nový produkt, 

zatím neznámý pro české spotřebitele. Když měli dotazovaní srovnat horchatu s 

některým z českých produktů, více než 63% ji srovnalo s mlékem, 15,22% se 

sójovým mlékem a zbytek nebyl schopen srovnat ho s žádným doposud známým 

výrobkem (Příloha III.) 

 

Tabulky kříţených hodnot (závisející na pohlaví) 

 

Tabulky křížených hodnot spočívají v tom, že kombinují 2 proměnné a tím 

nám umožňují studium možných vztahů mezi proměnnými jako je pohlaví a věk 

tázaných s proměnnými týkajících se horchaty. 

V tabulce A3.1. můžeme vidět, že horchatu neznal stejný počet mužů jako žen 

(15 žen). Další tabulka nám říká, že horchatu ochutnalo více mužů než žen (i když 

počet těch, kteří ji ochutnali, je velmi nízký). V tabulce A3.3. a  také v následujícím 

grafu můžeme sledovat míru uspokojení mužů z ochutnávky horchaty srovnané s 

mírou uspokojení žen. Jak je vidět, ženám chutnala více horchata než mužům a také 

jsou to právě ony, kdo by byl ochoten s větší mírou konzumovat horchatu (Příloha 

IV.) 

 

Tabulky kříţených hodnot (závisejících na věku) 

  

Srovnání věku dotazovaných s dalšími proměnnými má nejzřetelnější význam 

z grafů. Vidíme, jak závisí otázky tákající se horchaty na věkových kategoriích a 

můžeme například pozorovat, že mnohem více mladých lidí pod 25 let zná horchatu, 

zatímco lidé nad 35 let ji prakticky neznají. Také míra uspokojení z ochutnávky 

horchaty je mnohem vyšší u mladých lidí (lidé pod 25 let neodpověděli ani jednou, že 
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jim horchata nechutnala), než u lidí od 25 do 44 let, kteří nebyli ve velkém počtu 

uspokojeni (4 osoby). 

A pokud se podíváme na míru, v jaké by byli ochotni tázaní konzumovat tento 

nový nápoj, vidíme, že pouze jediný dotazovaný ve věku od 35 až do 44 let by byl 

ochotný koupit si vždy tento nápoj. Naopak dotazovaní ve věku od 55 do 64 let by si 

ho koupili pouze příležitostně (Příloha V.). 

 

5.2. Dílčí závěr a doporučení 

 

Jak můžeme vidět v grafech a tabulkách, horchata byla hodnocena pozitivně 

na českém turistickém trhu. Všeobecně chutná horchata více mužům než ženám a to 

navíc ve věkové kategorii 25 let a méně. Odpovědi žen a mužů nejsou příliš rozdílné.  

Nejzákladnější poznatky vyplývají z “popisu náhodného výběru”, kde je 

přehled o počtu odpovědí na každou proměnnou, zatímco “tabulky křížených hodnot” 

se více zaměřují na určení potenciálních klientů pro horchatu a tím je více vhodná 

pro marketing. 
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6. Ekonomika výroby a prodeje 

6.1. Nástroje k průzkumu vývozu horchaty 

 

IVEX  

 

Valencijský ústav pro export je nástroj vlády, který se zabývá mezinárodním 

obchodováním ve Valencijské komunitě. 

IVEX je institut vytvořený na návrh Ministerstva průmyslu, obchodu a inovace 

a Obchodní komory komunity Valencie. Tento institut usnadňuje přístup k 

informacím týkající se mezinárodního obchodu podnikům, které sídlí ve Valencijské 

komunitě. 

Konečným cílem IVEXu je nabídnout komplexní podporu v podnikání v 

komunitě Valencie, dále poskytnout technický personál, infrastrukturu a znalosti 

zakládající se na rozsáhlých zkušenostech s cílem usnadnit rozvoj obchodní 

strategie. 

Podpůrné služby pro mezinárodní obchodování vyvinuté institucí IVEX jsou 

charakteristické svým osobním a flexibilním charakterem, který může být 

přizpůsoben podmínkám a potřebám každé společnosti v závislosti na cílovém trhu 

nebo odvětví aktivity. 

 

ICEX  

 

Španělský Institut zahraničního obchodu (ICEX) poskytuje služby španělským 

firmám s cílem usnadnit jejich vstup na mezinárodní scénu. Disponuje pro to svými 

vlastními finančními a materiálními prostředky a lidskými zdroji.  Ústav má své pole 

působnosti v následujících oblastech: 

 navrhuje a realizuje programy na podporu obchodu na zahraničních 

trzích 

 rozvíjí a šíří informace o rozsahu španělských výrobků a o 

mezinárodních trzích 

 podporuje vzdělávání odborníků v oblasti zahraničního obchodu 
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 podporuje investiční projekty a průmyslovou nebo obchodní spolupráci 

na zahraničních trzích 

 

Pro efektivní dosažení svých cílů, ICEX působí v zahraničí prostřednictvím 

sítě Hospodářských a Obchodních kanceláří Velvyslanectví Španělska a ve 

Španělsku prostřednictvím Krajských úřadů a Regionálních úřadů pro obchod. 

 

SABI – DATABÁZE SPOLEČNOSTÍ 

 

SABI (Systém analýzy Ibérické bilance) je databáze společností, které 

obsahují finanční výkazy hlavních španělských a portugalských firem od roku 1990.  

Zabývá se ekonomickou situací firem zpracovatelů a vývozců.  

 

 

S.A.B.I. aplikace: 

Finanční a úvěrové aplikace: 

 Se S.A.B.I. se může sledovat finanční vývoj dodavatelů nebo 

odběratelů podle předem stanovených kritérií. 

 Můžou se provádět úvěrové analýzy pro každý konkrétní případ. 

 Každý podnik může porovnat, jak si vede ve srovnáním se svými 

konkurenty 

 Dají se zjistit zájemci o akvizice, fúze nebo partnerství. 

 

Aplikace pro prodej a marketing: 

 Identifikace a vyhodnocení potenciálních zákazníků 

 Analýza tržního prostředí a konkurence 

 Realizace průzkumu trhu 

 

Aplikace ekonomického výzkumu: 

S.A.B.I. je účinný nástroj pro výzkum makroekonomické, odvětvové a 

mikroekonomické studie. Je také pedagogickou podporou pro učitele, výzkumné 

pracovníky a studenty. 
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OBCHODNÍ KOMORY  

  

Obchodní komory jsou první instituce, které věnují nejvíce prostředků na 

podporu internacionalizace podniků a poskytují logistickou podporu ve vývozní 

činnosti. 

Plán vývozu „Cameral“ je program, který se vztahuje na všechny činnosti 

prováděné v Komorách na podporu internacionalizace a každoročně se zapojuje více 

než 14 000 španělských podniků. Přímé marketingové aktivity ve 124 zemích, 

školení, poradenské činnosti a obchodní biletární podnikové spolupráce jsou některé 

z nástrojů, které Komory dávají k dispozici společnostem, které chtějí otevřít nové 

trhy. 

 

Podpora vývozu 

 

„Podpora vývozu“ je roční plán, jehož hlavním cílem je prosazení  španělských 

firem v zahraničí. Při své přípravě byl řízený Ministerstvem obchodu a cestovního 

ruchu, institucemi ICEX a TURESPAÑA a autonomními regiony. 

Tímto plánem se zlepšila koordinace s jinými propagačními Institucemi. 

 

Mezi programy a činnostmi Plánu Cameral patří následující: 

 Informace pro internacionalizaci 

 Úvod do Exportu 

 Propagace obchodu 

 Mezinárodní nabídky 

 Školení v oblasti zahraničního obchodu 
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6.2. Španělské společnosti vyváţející horchatu 

 

6.2.1. Sběr dat 

 

Na webových stránkách Directorio de Empresas Espaňolas Exportadoras e 

Importadoras o španělských firmách, které vyváží nebo dováží zboží, byly nalezeny 

španělské firmy, které vyváží nápoje podle kódu TARIC 200980 (na něhož se také 

vztahuje prodej horchaty). Nejnovější informace se datují k roku 2007. Kód, podle 

kterého jsem hledala tyto firmy, jsem  zjistila díky spolupráci s organizací ICEX, která 

mi také poradila, jaké internetové stránky mám použít pro zjištění potřebných 

informací. S kódem TARIC jsem nalezla celkem 17 společnosti, ale pouze jedna z 

nich byla vývozcem horchaty. Jmenuje se Clesa S.L. (Příloha VI.), má sídlo v 

Madridu a vyváží do těchto zemí: Andorra, USA, Francie, Gibraltar, Nizozemí a 

Portugalsko. 

Můj další výzkum začal s hledáním vývozců z Valencie do České republiky, 

protože Clesa S.L. by jen těžko mohla vyvážet horchatu na český trh, vezmeme-li v 

úvahu, že vyváží jen do zemí blízkých Španělsku (s vyjímkou USA). 

V Obchodní komoře jsem našla společnost Tigernuts (Příloha VII.), která 

vyváží své výrobky do České republiky a má sídlo ve Valencii. Vyrábí horchatu, ale 

prozatím ji na český trh nevyvážela. Kontaktovala jsem tuto společnost s tím, že bych 

měla zájem dovážet horchatu na český trh cestovního ruchu a tímto způsobem mi 

byly poskytnuty základní informace k výpočtu nákladů na výrobu a na prodej 

horchaty na českém trhu. 

Díky databázi SABI jsem si zjistila základní informace ohledně dvou 

předešlých firem. Co se týče Tigernuts, porovnala jsem také finanční situaci podniku 

v uplynulých 4 letech. 

 

 

 

 



29 
 

Finanční analýza podniku Tigernuts: Analýza poměrových ukazatelů 

Základním nástrojem finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů, které 

stanovíme na bázi výkazů finančního účetnictví. Jedná se o ukazatele rentability, 

aktivity, likvidity, zadluženosti a skupinu ukazatelů kapitálového trhu. Díky databázi 

firem SABI máme přístup k poměrovým ukazatelům, díky nimž můžeme vidět, jaké 

má Togernuts postavení na trhu.  

 

V tabulce můžeme vidět, že výnosy z činnosti společnosti Tigernuts S.L. byly 

rostoucí od roku 2005 až do roku 2007, poslední rok se snížily z 1 363 619 eur na  

1 283 371 eur. Zisk před zdaněním byl nejvyšší v roce 2005 a postupně se snižoval, 

až v posledním roce dosáhl částky 5 252 eur. Z toho můžeme vyčíst, že podnik není 

moc dobře řízený, protože zisky by se měl zvyšovat a ne snižovat. A pokud se 

snižuje tak rychlým způsobem, je možné, že podnik se moc dlouho neudrží nad 

vodou. Jak je možné, že výnosy z činnosti jsou rostoucí, ale zisk se snižuje? Je to 

způsobeno tím, že společnost má větší náklady, takže i když má větší výnosy, 

náklady jí sníží zisk. 
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6.3. Ekonomika výroby horchaty 

 

Jak už bylo zmíněno dříve, pěstování chufy a následná výroba horchaty se 

zaměřuje hlavně na oblast Valencie. Z následujících tabulek získaných na webových 

stránkách valencijského Statistického úřadu můžeme vidět a porovnat rozlohu a 

výrobu chufy s ostatními plodinami, jako je například rýže, obilí, cibule, kukuřice nebo 

brambory. 

 

 

V předchozí tabulce vidíme rozlohu plochy, na které se pěstuje chufa 

v jednotlivých regionech Valencijské komunity. V regionu Alicante ani v regionu 

Castellón není vyhrazena žádná plocha pěstování této plodiny, protože tamější půda 

Tabulka 6.1. Rozloha půdy věnovaná pěstování jednotlivých druhů plodin v oblasti 

Valencie   Zdroj: Valencijský Statistický ústav 

Rozloha půdy věnovaná pěstování jednotlivých 

druhů plodin v oblasti Valencie 

Rok 2007 
Celkem…………………… 
Rýže……………………… 
Obilí…………………………. 
Cibule………………………. 
Kukuřice…………………… 
Celkem…………………….. 
Brambory…………………. 
Chufa……………………….. 

 

Rok 
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nevlastní vhodné podmínky pro pěstování chufy, což znamená, že jediným výrobcem 

chufy je region Valencie, kde je jí přiřazeno 453 ha půdy. 

 

 

 

V tabulce 6.2. je zřejmé, že výroba chufy v oblasti Valencie není příliš vysoká 

(jako třeba rýže). Můžeme vidět, že v roce 2007 se vyrobilo 698 tun chufy, což je 

dostatečné množství k výrobě horchaty pro celé Španělsko.  

 

 

 

 

 

Tabulka 6.2. Produkce jednotlivých druhů plodin v oblasti Valencie 

Zdroj: Valencijský Statistický ústav 

Rok 2007 
Celkem…………………… 
Rýže………………………… 
Obilí………………………… 
Cibule……………………… 
Kukuřice………………….. 
Celkem…………………… 
Brambory………………… 
Chufa……………………….
. 
 

Rok 

Produkce jednotlivých druhů plodin v oblasti Valencie 

podle regionů 
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6.3.1. Náklady výroby horchaty 

 

Jak už bylo řečeno dříve, existují 2 způsoby, jak získat základní suroviny pro 

výrobu horchaty: 

1. Podnik si je sám vyrobí 

2. Podnik koupí základní suroviny od dodavatelů 

Výhodnější je druhý způsob a to pořízení základního materiálu od dodavatelů. 

První přímý náklad tedy bude zakoupení chufy. Od ceny chufy se budou odvíjet 

celkové náklady na výrobu horchaty a také kvalita horchaty, proto je důležité zajistit 

nejprve vhodné dodavatele.  

V následující části budou počítány náklady na výrobu horchaty a to nejprve 

přímé a poté nepřímé. Se stroji a zaměstnanci, optimální množství vyrobené za 1 

den je 3000 litrů horchaty. Náklady budou nejprve počítány na 1 litr horchaty a na 

konci výpočtu se vynásobí 3000 litry, tak bude výpočet přehlednější. 

Proces výroby horchaty s příslušnými stroji je následující: 

 

 

Obrázek 6.1. Proces výroby horchaty 

Zdroj: Mainox, obchod se stroji na výrobu horchaty 
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Pro proces výroby se použijí následující prostředky: 

Stroje 

- Komplex složený z myčky hlíz, mlýnu a drtiče. Cena: 14.000 eur 

- Myčka 4.500 eur3 

- Filtradora 8.000 eur 

- Stroj k naplnění lahví horchatou 6.500 eur 

Základní suroviny 

- 0,25 kg chufy 

- 0,05 kg cukru 

- 1 litr pitné vody 

Lidské zdroje (přímé) 

- vedoucí výroby 

- 4 strojní specialisté  

- 4 pracovníci se stroji  

Přímé náklady (Příloha IX.) 

Celkem základní suroviny u výrobce stanovené podle hmotných vstupů: 0,4425 eur/l 

Cena lidské práce: 1365 eur/den / 3000 l/den = 0,355 eur/l   

Nepřímé náklady 

Administrační náklady, nájemné, vedoucí pracovníci, propagace, elektrika, voda, 

pevná linka, odpisy strojů = 16 % z přímých nákladů 

 

 

 

 

                                                           
3
 Aby byly využity optimálně všechny stroje, je potřeba dokoupit další myčku, protože komplex složený z myčky, 

mlýnu a drtiče nemá dostatečně velký objem pro mytí hlíz na výrobu 3000 litrů horchaty, ale ostatní stroje ji 
mají. 
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Přímé náklady ............................................................. 0,7975 eur 

Nepřímé náklady ........................................................ 0,1276 eur 

Celkové náklady na výrobu 1l horchaty :  ..... 0,9251 eur 

Zisk:  ........................................................................... 0,2349 eur/litr 

DPH (16%4):  .............................................................. 0,22 eur 

Prodejní cena:  .......................................................... 1,38 eur/ litr 

 

 

6.4. Cena prodeje horchaty na českém trhu 

 

Můžeme zvolit mezi dvěma typy horchaty, kterou budeme dovážet, a to: 

1. Tekutá horchata 

2. Koncentrovaná horchata (z jednoho litru koncentrované horchaty 

se může připravit 5 litrů tekuté horchaty)  

Za pomoci společnosti Tigernuts S.L. jsem mohla spočítat náklady na prodej 

horchaty na českém trhu. Dostala jsem informace ohledně ceny dopravy do tří 

největších měst České republiky (Praha, Brno, Ostrava), které můžeme vidět v 

následující tabulce. Způsob dopravy je v kamionu. 

 Cena dopravy 500 litrů horchaty podle druhů 

horchaty (v eur) 

Město Tekutá Koncentrovaná 

Praha 148,00 206,00 

Brno 172,00 240,00 

Ostrava 181,00 265,00 

 

 

                                                           
4
 DPH podle Španělských norem, data z 16.05.2010 

Tabulka 6.3. Cena dopravy horchaty závislá na druhu horchaty 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Nejlevněji by vyšlo dovážet horchatu do Prahy (148 eur za tekutou horchatu, 

206 eur za koncentrovanou5). Do tohoto města jsem tedy počítala náklady na prodej 

horchaty. Cena za přepravu je určená pro 500 litrů horchaty (v případě 

koncentrované 100 litrů), takže je třeba vzít v potaz, že podle dodaného množství se 

také bude měnit cena za dopravu a tím i cena horchaty, za kterou se bude prodávat 

na českém trhu. 

Tekutá horchata 

Cena za litr.............................................................................1,38 eur 

Cena za přepravu 500 litrů z Valencie do Prahy................148,00 eur 

500 x 1,38 = 690 eur za horchatu + přeprava 148 eur =    838,00 eur 

838/500 = 1,676 eur za litr horchaty (= 42,68 Kč) 

 

Koncentrovaná horchata 

Z jednoho litru koncentrované horchaty se může připravit 5 litrů tekuté 

horchaty, jenom je třeba přidat pitnou vodu (na 1 litr horchaty se přidávají 4 

litry vody). 

 

Cena za litr koncentrované horchaty..................................3,65 eur 

Cena za přepravu 100 litrů z Valencie do Prahy.............206,00 eur 

100 x 3,65 = 365 eur + přeprava 206 eur =                      571 eur 

571/500 = 1,142 eur za litr 

Jestliže navíc přidáme cenu vody, abychom mohli cenu koncentrované 

horchaty porovnat s cenou tekuté horchaty, výjde nám následující cena: 

Cena 400 litrů pitné vody.......108 eur 

571 + 108 = 679 eur 

679/500 = 1.358 eur za litr (34,58 Kč6) 

 

 

                                                           
5
 Doprava koncentrované hrochaty je dražší, protože je ji třeba převážet ve skleněných lahvích, které vyžadují 

přísnější podmínky. Tekutá horchata se přepravuje v plastových lahvích. 
6
 Kurz České koruny k Euru získaný z internetové stránky České Národní Banky dne 18.05.2010. 
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Jak vidíme ze srovnání prodejní ceny horchaty koncentrované s horchatou 

tekutou, je úspornější koupit horchatu v koncentrované formě. Navíc tato forma má 

záruční dobu 2 roky, což je rozhodně výhodné pro dovoz, vezmeme-li v potaz, že se 

zpočátku horchata nebude prodávat tak snadno, dokud si na ni klienti nezvyknou. 

Cena, za kterou by se výrobek prodával na českém trhu, není příliš vysoká, takže 

realizace dovozu horchaty by se opravdu mohla uskutečnit. 
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7. Závěry a doporučení 

 

Horchata je typický španělský nápoj, ale díky nalezení způsobu, jak prodloužit 

její trvanlivost, se už začala vyvážet do zemí, jako jsou Andorra, USA, Francie, 

Gibraltar, Nizozemsko nebo Portugalsko. Díky své chuti a zdravotním vlastnostem by 

mohla být rozšířena do dalších zemí Evropy.  

Expedice horchaty na turistický trh České republiky by mohla být úspěšná, 

protože je to něco nového a exotického. Čerstvě vyrobená horchata má lepší kvalitu, 

ale vzhledem k výrobnímu procesu, není horchatu možné vyrábět přímo v České 

republice. Je možnost dovážet chufu, surovinu potřebnou k výrobě horchaty, ale to 

by znamenalo nakoupení veškerých strojů k její přípravě a v celkovém výsledku by 

vyšel prodej horchaty vyráběné v ČR dráž než horchata dovážené ze Španělska.  

Na základě provedených studií, nejlepší způsob, jak exportovat horchatu do 

České republiky,je balená ve skleněných lahvích nebo v plastových lahvích. Dá se 

zvolit mezi koncentrovanou horchatou, kterou je nutno před podáváním smíchat s 

vodou, nebo tekutou horchatu, která je připravená k okamžité konzumaci. Z hlediska 

časového, výhodnější je dovážet horchatu koncentrovanou, protože její záruční lhůta 

je 2 roky a mimoto je její dovoz levnější. Díky výpočtu ceny horchaty při dovozu na 

český trh můžeme vidět, zda by bylo možné dovážet horchatu. Výrobní náklady jsou 

odhadnuté a vypočítané podle podkladů, které jsem získala z údajů uvedených na 

stránkách společnosti Tigernuts S.L., náklady dopravy jsem získala od té samé 

společnosti přímým kontaktem s ní. Cena, za kterou by se uskutečňoval prodej do 

restaurací, vychází 42,68 Kč za litr horchaty tekuté a 36,11 Kč horchaty 

koncentrované, takže se domnívám, že by zákazníci byli ochotni za tuto cenu 

horchatu koupit. 

Byl proveden průzkum trhu České republiky a to formou dotazníků. Z výsledků 

dotazníků vyplynulo, že horchata má velmi dobré možnosti uplatnění na trhu a 

vysoký potenciál poptávky. Téměř 70% dotázaných by bylo ochoteno konzumovat 

horchatu, jestliže vstoupí na český trh, což je dostatečně vysoké procento, aby se o 

dovozu na český trh začalo uvažovat. 
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Metody použité k získání výsledků z dotazníků byly Popis náhodného výběru 

(„Tabulación simple“)  a Tabulky křížených hodnot („Tabulación cruzada“). Popis 

náhodného výběru slouží k určení odpovědí z globálního pohledu a díky němu 

můžeme získat přehled o věku, pohlaví a státní příslušnosti dotazovaných, jakož i to, 

kolik z dotazovaných mělo příslušné informace o horchatě. 

Tabulky křížených hodnot spočívají v tom, že kombinují 2 proměnné a tím 

nám umožňují studium možných vztahů mezi proměnnými jako je pohlaví a věk 

tázaných s proměnnými týkajících se horchaty. 

  



39 
 

8. Seznam pouţité literatury 

Knihy, příspěvky ve sborníku 

 

1. ABASCAL FERNÁNDEZ E., GRANDE I. (2005): Analisis de encuestsas. 

ESIC. Madrid. 291 pp. 

2. ALBERT MARTÍNEZ A., LOURDES CANÓS D., MAURI CASTELLÓ J. J.:  

Apuntes de dirección estratégica y política de empresa : análisis y 

formulación. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de 

Organización de Empresas, Economía Financiera y Contabilidad. 73 pp. 

3. ALBORAYA, AYUNTAMIENTO (2006): Por la huerta de Alboraya : rutas de la 

chufa y la horchata, Alboraya : Ajuntament d'Alboraia. Un volumen sin 

páginas. 

4. CRUZ LARIO E., FCO. (2003): Economía de la empresa I: Dirección de 

producción y/o de operaciones. Valencia. 83 pp. 

5. DROBNÁ, D.;MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch.1.vyd. Praha:Fortuna,2004,  

205s. ISBN 80-7168-901-7. 

6. FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS (2003): Jornada 

chufa y horchata : tradición y salud. Fundación Valenciana de Estudios 

Avanzados.  131 pp. 

7. HESKOVÁ, M. A KOL. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké  

školy. 1. vyd. Praha:Fortuna, 2006, 223s. ISBN 80-7168-948-3. 

8. MESTRES J, PUJADAS C. (1980): Estudio de la calidad e la horchta de chufa 

comercializada en Barcelona. Alimentaria. 196 pp. 

9. MORELL J., BARBER S.(1983) : Chufa y horchata: características físicas, 

químicas y nutritivas. CSIC. Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos. Valencia. 254 pp. 

10. SANTESMASES MESTRE,MIGUEL (2009): DYANE, Versión 4: Diseňo y 

análisis de encuestas en investjgación social y de mercados. Madrid. 

Piramide. 554pp. 

11. SEDLÁČKOVÁ, H., OTOUPAL, P. Technologie přípravy pokrmů . 2. vyd.  

Praha:Nakladatelství Fortuna, 2002. 88s. ISBN 80-7168-804-5. 

https://www.upv.es/pls/sobib/sic_opac.ConsultaFichaporTit?p_indice=TIT&p_valor=Diseño%20de%20encuestas%20para%20estudios%20de%20mercado&p_tipotit=T&p_bus=S&p_tipodoc=BDFIJKLMNOPRSTVX&p_catalogador=N&p_pol=%20
https://www.upv.es/pls/sobib/sic_opac.ConsultaFichaporTit?p_indice=TIT&p_valor=Apuntes%20de%20dirección%20estratégica%20y%20política%20de%20empresa&p_tipotit=T&p_bus=S&p_tipodoc=BDFIJKLMNOPRSTVX&p_catalogador=N&p_pol=%20
https://www.upv.es/pls/sobib/sic_opac.ConsultaFichaporTit?p_indice=TIT&p_valor=Por%20la%20huerta%20de%20Alboraya&p_tipotit=T&p_bus=S&p_tipodoc=BDFIJKLMNOPRSTVX&p_catalogador=N&p_pol=%20
https://www.upv.es/pls/sobib/sic_opac.ConsultaFicha?p_indice=EDI&p_listaPK=13028&p_bus=S&p_tipodoc=BDFIJKLMNOPRSTVX&p_catalogador=N&p_pol=
https://www.upv.es/pls/sobib/sic_opac.ConsultaFichaporTit?p_indice=TIT&p_valor=Jornada%20chufa%20y%20horchata&p_tipotit=T&p_bus=S&p_tipodoc=BDFIJKLMNOPRSTVX&p_catalogador=N&p_pol=%20
https://www.upv.es/pls/sobib/sic_opac.ConsultaFichaporTit?p_indice=TIT&p_valor=Jornada%20chufa%20y%20horchata&p_tipotit=T&p_bus=S&p_tipodoc=BDFIJKLMNOPRSTVX&p_catalogador=N&p_pol=%20


40 
 

12. VOLDŘICH M., JECHOVÁ M. Bezpečnost pokrmů v gastronomii – Malé a 

střední provozovny.  1. vyd. České a slovenské odborné nakladatelství. 2006. 

17 s. 

 

 

Elektronické publikace 

13. AGENCIA CIUDADANA DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

http://www.reto2030.eu [cit. 1/6/2010] 

14. AULA DE ECONOMÍA: Costos de producción 

http://www.auladeeconomia.com [cit. 12/1/2010] 

15. AZCOYTIA CARLOS: Historia de la chufa, de la horchata y las hemorroides 

del rei Jaime II de Aragón. 

http://www.historiacocina.com/historia/articulos/chufa.htm [cit. 5/11/2009] 

16. CÁMARA DEL COMERCIO EXTERIOR 

http://directorio.camaras.org [cit.  28/2/2010] 

17. GASTRO PRESS: internetové noviny 

http://www.vracov.cz/gastro/index.htm [cit. 3/5/2010] 

18. GUERRERO ANTONIO: Tablas de amortización  

http://www.antonioguerrero.com/guias/amortiza-4html [cit. 3/5/2010] 

19. CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

http://www.intracen.org [cit. 3/3/2010] 

20. CHUFI EMPRESA 

http://www.chufi.es [cit. 2/12/2009] 

21. CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN: Chufa de 

Valencia http://www.chufadevalencia.org/ver/65/Recetas.html  

[cit. 29/12/2009 ] 

22. CURSOS PARA COMPARTIR LO QUE SABES 

http://www.mailxmail.com [cit. 28/1/2010] 

23. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Kurz České koruny a Eur 

http://www.cnb.cz [cit. 2/5/2010] 

24. DOLAR PESO: Economía de produccion 

http://www.dolarpeso.com [cit. 11/4/2010] 

http://www.reto2030.eu/
http://www.vracov.cz/gastro/index.htm
http://www.antonioguerrero.com/guias/amortiza-4html
http://www.chufadevalencia.org/ver/65/Recetas.html
http://www.mailxmail.com/


41 
 

25. DOLCE CITY VALENCIA: El museo de la horchata de Valencia. 

http://www.dolcecity.com/valencia/2007/10/el-museo-de-la-horchata-de-

valencia.asp [cit. 13/12/2009 ] 

26. ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR: Estadísticas del comercio 

exterior espaňol. http://www.datacomex.comercio.es [cit. 4/4/2010] 

27. HORCHATERÍA DANIEL: Historia de la Horchata. 

http://www.horchateria-daniel.es/index2.php [cit. 20/11/2009] 

28. INSTITUTO ESPAŇOL DEL COMERCIO EXTERIOR 

http://www.icex.es [cit. 2/3/2010] 

29. INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN  

http://www.ivex.es [cit. 12/3/2009] 

30. JOSÉ GARCÍA E HIJOS, S.L.: Horchatería 

http://cafesreke.com [cit. 2/12/2009] 

31. MAINOX: Empresa de las máquinas para la preparación de la horchata  

www.mainox-es.com [cit. 3/5/2010] 

32. MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA 

http://www.miquel.es [cit. 3/2/2010] 

33. MIMI-ES.HU: Costes de producción 

http://es.mimi.hu [cit. 2/1/2010] 

34. MONORCHATA: Horchata en Valencia 

http://monorxata.com [cit. 2/1/2010] 

35. RINCON DEL VAGO: Economía 

http://rincondelvago.com/coste_de_produccion.html [cit. 3/5/2010] 

36. TIGERNUTS TRADERS SL: Empresa exportadora de chufa y sus derivados.  

http://www.tigernuts.es [cit. 4/4/2010] 

  

http://www.dolcecity.com/valencia/2007/10/el-museo-de-la-horchata-de-valencia.asp
http://www.dolcecity.com/valencia/2007/10/el-museo-de-la-horchata-de-valencia.asp
http://www.icex.es/
http://www.ivex.es/
http://cafesreke.com/
http://www.mainox-es.com/
http://www.miquel.es/
http://es.mimi.hu/
http://monorxata.com/
http://rincondelvago.com/coste_de_produccion.html
http://www.tigernuts.es/


42 
 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 4.1. Složení horchaty .......................................................................... 12 

Tabulka 4.2. Minerální složení horchaty ........................................................... 12 

Tabulka 4.3. Historický přehled o rozloze půdy, na které byla pěstována chufa  

ve Španělsku .................................................................................................... 16 

Tabulka 6.1. Rozloha půdy věnovaná pěstování jednotlivých druhů plodin v oblasti  

Valencie ............................................................................................................ 30 

Tabulka 6.2. Produkce jednotlivých druhů plodin v oblasti Valencie ................. 31 

Tabulka 6.3. Cena dopravy horchaty závislá na druhu horchaty ...................... 34 

 

 

  



43 
 

Seznam obrázků 

Obr. 3.1. Jamón strano ......................................................................................... 10 

Obr. 3.2. Patatas bravas ....................................................................................... 10 

Obr. 3.3. Tortilla ..........................................................  ......................................... 10 

Obr. 4.1. Horchata z chufy .................................................................................... 11 

Obr. 4.2. Chufa z Valencie .................................................................................... 14 

Obr. 4.3. Komerční druhy chufy ............................................................................ 15 

Obr. 4.4. Muzeum Horchaty a Chufy v Alborayi ..........  ......................................... 17 
 
Obr. 4.5. Chufa de Valencia ................................................................................. 20 

Obr. 6.1. Proces výroby horchaty ......................................................................... 32 

 
 

 

 

  



44 
 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje 
zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 
občanských  
a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 
60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 
jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci 
užít  
(§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, že bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o bakalářské práci 
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 
v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 
nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich 
skutečné výše). 

 

 

V Uherském Hradišti dne …………… 

 

……………………………… 

                                  Adéla Polloczková 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Školní 612 

687 22  Ostrožská Nová Ves 

 

 



45 
 

Seznam příloh 

 

Příloha I: Dotazník o spotřebitelských preferencích 

Příloha II. Statistický test  

Příloha III. Výsledky ankety 

Příloha IV. Tabulky křížených hodnot (závisející na pohlaví) 

Příloha V. Tabulky křížených hodnot (závisející na věkové kategorii) 

Příloha VI. Clesa S.L. 

Příloha VII. Tigernuts Traders S.L. 

Příloha VIII. Finanční situace podniku Tigernuts S.L. 

Příloha VIII. Vývoj ceny za chufu 

Příloha IX. Náklady na výrobu horchaty 

 

 

 

 

 

 

 

  



46 
 

Příloha I  

Dotazník o spotřebitelských preferencích 

"Horchata" nebo-li  "horchata z chufy“ je rostlinné mléko získané z chufy 

(chufa by se dala přirovnat k mandlím nebo arašídům). Je to typický španělský nápoj. 

Tento nápoj neobsahuje alkohol a je vyroben z chuf, které jsou namačkané a 

smíchané s vodou a cukrem. Je velmi zdravá a obsahuje vlákninu, minerální látky a 

vitamíny jako vápník, hořčík nebo vitamín C.a má mnoho enzymů, které napomáhají 

trávení. Neobsahuje ani glukózu, ani lactózu. 

Díky této studii bychom rádi zjistili, zda by měla horchata možnost uspět na 

českém gastronomickém trhu. Údaje, které nám poskytnete, mají velký význam pro 

provádění tohoto výzkumu a budou použity pouze pro akademické účely a to vždy 

v anonymní formě. Zodpovědět tento dotazník Vám nezabere více než jednu minutu.  

Děkujeme za Vaši spolupráci. 

 

1. 1. Otázky týkající se tázaného  

Otazka č.1: Pohlaví  

   Muž 

   Žena  

 

Otázka č.2: Ve které věkové kategorii se 
nacházíte? 

Otázka č.3: Jaká je Vaše národnost? 
 

   Méně než 25 let    Česká 

   25 až 34 let    Slovenská 

   35 až 44 let    Polská 

   45 až 54 let    Rakouská 

   55 až 64 let    Jiná 

   Více než 65 let  
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1. 2. Otázky týkající se nového produktu Horchata 

Otázka č.4: Znáte produkt Horchata 
Valenciana? 

Otázka č.5: Setkal/a jste se s ním již dříve? 

   Ano    Ano 

   Ne    Ne 

 

Otázka č.6: Můžete ohodnotit výrobek podle míry uspokojení, které Vám přinesl? 

   Vůbec mi nechutnal 

   Moc mi nechutnal 

   Ani mi chutnal, ani nechutnal 

   Docela mi chutnal 

   Moc mi chutnal 

 

Otázka č.7: Byl/a byste ochotna/ochoten koupit tento výrobek, kdyby vstoupil na český 
trh? 

   Ano(Pokračovat na otázku č.8) 

   Ne (Přeskočit na otázku č.9) 

 

Otázka č.8: V jaké míře byste byl/a ochotna/ochoten konzumovat tento výrobek? 

   Vždy 

   Často 

   Někdy 

   Příležitostně 

 

Otázka č.9: Existuje nějaký výrobek na českém trhu, ke kterému byste mohla přirovnat 
Horchatu? Jaký? 
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Příloha II. Statistický test (vlastní zpracování) 

 

Prostředí: Klienti restaurace U Racka a restaurace Hotel Grand. (Ochutnávka se 

konala před restaurací, ne přímo v restauraci) 

Metoda dotazníků: Přímý dotazník 

Počet dotazníků: 46 platných dotazníků ze 46 realizovaných 

Chyba testu:  9,49 % (p=q=50)  

Hladina spolehlivosti: 95,5% (k=2) 

Datum provádění průzkumu: 31.března 2010. 
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Příloha III. Výsledky ankety 

Variable 1: Pohlaví   

Kód Význam  Frekvence %    

      1  Žena 24 52,17 

      2 Muž 22 47,83 

Celková frekvence  46 100,00 

Tabulka A2.1. 

  Variable 2: Věk 

   Kód Význam Frekvence %    

      1    Méně než 25 let                       12 26,09 

      2    25 až 34 let                            12 26,09 

      3    35 až 44 let                            8 17,39 

      4    45 až 54 let                            10 21,74 

      5    55 až 64 let                            4 8,70 

Celková frekvence   46 100,00 

Tabulka A2.2. Věk 

Variable 3: Národnost 

Kód  Význam   Frekvence     %    

      1    Česká                                    37 80,43 

      2    Slovenská                                    5 10,87 

      3    Polská                                     2 4,35 

      4    Rakouská                                   2 4,35 

Celková frekvence  46 100,00 

Tabulka A2.3. Národnost 

Variable 4: Znáte produkt Horchata Valenciana? 

   Kód Význam Frekvence % 

      1   Ano 16 34,78 

      2   Ne 30 65,22 

Celková frekvence      46 100,00 

Tabulka A2.4. Znalost 

Variable 5: Setkal/a jste se s ním již dříve? 

Kód Význam Frevence % 

1 Ano 6 13,04 

2 Ne 40 86,96 

Celková frekvence  46 100,00 

Tabulka A2.5. Dřív 
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Variable 6: Můžete ohodnotit výrobek podle míry uspokojení, které Vám přinesl? 

Kód Význam Frekvence % 

2 Moc mi nechutnal 8 17,39 

3 Ani mi chutnal, ani 
nechutnal 

8 17,39 

4 Docela mi chutnal 23 50,00 

5 Moc mi chutnal 7 15,22 

Celková frekvence  46 100,00 

Tabulka A2.6. Hodnocení 

Variable 7: Byl/a byste ochotna/ochoten koupit tento výrobek, kdyby vstoupil na český trh? 

Kód Význam Frekvence % 

1 Ano 31 67,39 

2 Ne 15 32,61 

Celková frekvence  46 100,00 

Tabulka A2.7. Koupit 

Variable 8: V jaké míře byste byl/a ochotna/ochoten konzumovat tento výrobek? 

Kód Význam Frekvence % 

      1   Vždy            1 3,23 

      2    Často             8 25,81 

      3   Někdy  8 25,81 

      4  Příležitostně                       14 45,16 

Celková frekvence         31 100,00 

Tabuka A2.8. Konzumovat 

Variable 9: Existuje nějaký výrobek na českém trhu, ke kterému byste mohla přirovnat 
Horchatu? Jaký? 

Kód Význam Frekvence % 

      1  nic              10 21,74 

      2    mléko                      29 63,04 

      3    Sójové mléko         7 15,22 

Celková frekvence         46 100,00 

Tabulka A2.9. Porovnání 
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Příloha IV. Tabulky křížených hodnot (závisející na pohlaví) 

Řady: Pohlaví 

Sloupce: Znáte produkt Horchata Valenciana? 

 
Pohlaví 

Celkový počet 
Frekv.                    % 

Ano 
Frekv.                    % 

Ne 
Frec                  % 

Žena        24 52,17 9 56,25 15 50,00 

Muž  22 47,83 7 43,75 15 50,00 

TOTAL       46 100,00 16 100,00 30 100,00 

Tabulka A3.1. Pohlaví vs. znalost 

Řady: Pohlaví 

Sloupce: Setkal/a jste se s ním již dříve?                                         

 Celkový počet 
Frec                   %  

Ano 
Frec                   % 

Ne 
Frec                    % 

Žena 24 52,17 2 33,33 22 55,00 

Muž 22 47,83 4 66,67 18 45,00 

TOTAL 46 100,00 6 100,00 40 100,00 

Tabulka A3.2. Pohlaví vs.dřív 

Řady: Pohlaví 

Sloupce: Můžete ohodnotit tento výrobek, podle míry uspokojení, které Vám přinesl?                                                    

 
 

Celkový počet      
Frec           %  

Docela Ch. 
Frec     % 

Ani ch. Ani nech. 
Frec          % 

Docela chutal 
Frec           % 

Moc chutnal 
Frec         % 

Žena 24 52,17 4 50,00 2 25,00 13 56,52 5 71,43 

Muž 22 47,83 4 50,00 6 75,00 10 43,48 2 28,57 

TOTAL 46 100,00 8 100,0 8 100,00 23 100,00 7 100,00 

Tabulka A3.3. Pohlaví vs. uspokojení 
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Graf A3.1. Pohlaví vs. uspokojení 
Řady: Pohlaví 

Sloupce: Byl/a byste ochoten/ochotna koupit tento výrobek, kdyby vstoupil na český trh?                

 
 

Celkový počet  
Frekv.                     % 

Ano 
Frec                 % 

Ne 
Frec                     % 

Žena  24     52,17 17 54,84         7 46,67 

Muž 22     47,83 14 45,16         8 53,33 

TOTAL 46   100,00 31 100,00        15 100,00 

 Tabulka A3.4. pohlaví vs. koupit 

Řady: Pohlaví 

Sloupce: V jaké míře byste byl/a ochoten/ochotna konzumovat tento nový výrobek? 

 Celkový počet 
Frec         % 

Vždy 
Frec          % 

Často 
Frec          % 

Někdy 
Frec         % 

Příležitostně 
Frec            % 

Žena 17 54,84 1 100,00 6 75,00 5 62,50 5 35,71 

Muž 14 45,16 0 0,00 2 25,00 3 37,50 9 64,29 

TOTAL 31 100,00 1 100,00 8 100,00 8 100,00 14 100,00 

Tabulka A3.5. Pohlaví vs. míra 

 

 

muž žena 

Vůbec nechutnal moc nechutnal 

 

Ani chutnal ani ne Docela chutnal Moc chutnal 
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Graf A3.2. Pohlaví vs. míra 

Řady: Pohlaví 

Sloupce: Mohl/a byste přirovnat produkt Horchata k některému z českých produktů? K 
jakému? 

 Celkový počet Nic Mléko Sójové mléko                             

 Frec % Frec % Frec % Frec % 

Žena 24 52,17 6 60,00 12 41,38 6 85,71 

Muž 22 47,83 4 40,00 17 58,62 1 14,29 

TOTAL 46 100,00 10 100,00 29 100,00 7 100,00 

Tabulka A3.6. Pohlaví vs. porovnání 

  

žena muž 

Vždy Často Někdy Příležitostně 

muž 
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Příloha V. Tabulky křížených hodnot (závisející na věkové kategorii) 

Řady: Věk 

Sloupce: Znáte produkt Horchata Valenciana?           

Celkový počet Ano Ne 

Věk Frec % Frec % Frec % 

Méně než 
25 let 

12 26,09 7 43,75 5 16,67 

25 až 34 12 26,09 5 31,25 7 23,33 

35 až 44 8 17,39 2 12,50 6 20,00 

45 až 54 10 21,74 1 6,25 9 30,00 

55 až 64  4 8,70 1 6,25 3 10,00 

TOTAL 46 100,00 16 100,00 30 100,00 

Tabulka A4.1. Věk vs. znalost 

 

 

Graf A4.1. Věk vs. znalost  

 

 

 

 

Méně než 25 let 
25 až 34 let 

 
 

35 až 44 let 
45 až 55 let 

 
 

55 až 64 let 
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Věk (%) 
 
 

Ano 
 
 

Ne 
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Řady: Věk 

Sloupce: Setkal/a jste se s ním již dříve?  

Celkový počet Ano Ne 

Věk Frec % Frec % Frec % 

Méně než 
25 let 

12 26,09 2 33,33 10 25,00 

25 až 34 12 26,09 2 33,33 10 25,00 

35 až 44 8 17,39 2 33,33 6 15,00 

45 až 54 10 21,74 0 0,00 10 25,00 

55 až 64 4 8,70 0 0,00 4 10,00 

TOTAL 46 100,00 6 100,00 40 100,00 

Tabulka A4.2 Věk vs. zkusit 

Řady: Věk 

Sloupce: Můžete ohodnotit tento výrobek, podle míry uspokojení, které Vám přinesl? 

Celkový počet Moc nech. Ani chutnal ani 
nechutnal 

Docela chutnal Moc chutnal 

Věk Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Méně než 
25 let 

12 26,09 0 0,00 1 12,50 8 34,78 3 42,86 

25 až 34 12 26,09 3 37,50 3 37,50 5 21,74 1 14,29 

35 až 44 8 17,39 4 50,00 0 0,00 3 13,04 1 14,29 

45 až 54 10 21,74 1 12,50 3 37,50 4 17,39 2 28,57 

55 až 64 4 8,70 0 0,00 1 12,50 3 13,04 0 0,00 

TOTAL 46 100,00 8 100,00 8 100,00 23 100,00 7 100,00 

Tabulka A4.3. Věk vs. uspokojení 
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Graf A4.2. Věk vs. uspokojení 

Řady: Věk 

Sloupce: Byl/a byste ochoten/ochotna koupit tento výrobek, kdyby vstoupil na český trh? 

                        Celkový počet Ano Ne 

Věk Frec % Frec % Frec % 

Méně než 
25 let 

12 26,09 11 35,48 1 6,67 

25 až 34 12 26,09 6 19,35 6 40,00 

35 až 44 8 17,39 4 12,90 4 26,67 

45 až 54 10 21,74 7 22,58 3 20,00 

55 až 64 4 8,70 3 9,68 1 6,67 

Total 46 100,00 31 100,00 15 100,00 

Tabulka A4.4. Věk vs. koupit 

 

 

 

 

 

Méně než 25 let 
25 až 34 let 

 
 

35 až 44 let 
45 až 55 let 

 
 

55 až 64 let 
Více než 64 let 

 
   

Vůbec nechutnal moc nechutnal 

 

Ani chutnal ani ne Docela chutnal Moc chutnal 

Věk (%) 
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Řady: Věk 

Sloupce: V jaké míře byste byl/a ochoten/ochotna konzumovat tento nový výrobek? 

 Celkový počet Vždy Často Někdy Příležitostně 

Věk   Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Méně než 
25 let 

11 35,48 0 0,00 3 37,50 3 37,50 5 35,71 

25 až 34 6 19,35 0 0,00 1 12,50 3 37,50 2 14,29 

35 až 44 4 12,90 1 100,00 1 12,50 1 12,50 1 7,14 

45 až 54 7 22,58 0 0,00 3 37,50 1 12,50 3 21,43 

55 až 64 3 9,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 21,43 

 TOTAL      31 100,00 1 100,00 8 100,00 8 100,00 14 100,00 

Tabulka A4.5. Věk vs. míra 

 

Graf A4.3. Věk vs. míra  
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Příloha VI. Clesa S.L. 

 

AV CARDENAL HERRERA ORIA, 67 

Identifikační kód: B84867191 

28034 MADRID 

  ESPAŇA 

 

  Telefon: +34 91/3580001 

 Fax: +34 91/3581726 

 Internetová adresa: 

 

www.clesa.es Datum zaloţení: 27.10.2006 

Právnická forma: Společnost s ručením omezeným 

Aktuální stav: Aktivní 

 Příjmy z činnosti: 213,427,465 EUR Výsledek hospodaření: 14,251,329 EUR 

 

Počet zaměstnanců: 1 200 

Kód NACE Rev. 2: 1051     

Popis aktivity: Zřízení a provozování všech typů obchodních činností přímo nebo 

nepřímo související se získáním, dezinfekcí, homogenizací a 

dodávání mléka a jeho derivátů 

 

 Výkonný ředitel: ALVAREZ ANTONIO 

 Počet akcionářů: 1 Počet účastníků: 6 

Export: Andorra, USA, Francie, Gibraltar, Nizozemí, Portugalsko. 

 

Pasterizovaná horchata La Levantina 

Pasterizovaná horchata La Levantina má 

jedinečnou chuť a tradiční aroma. Jedná se o přírodní 

produkt vyrobený z 100% chufy. Prostřednictvím 

pasterizace je horchata vystavena teplotám pod bodem 

varu po velmi krátkou dobu, což umožňuje zachovat jeho 

původní vlastnosti, jako je obsah živin, barvu, chuť a vůni 

téměř beze změny.  

 

Obrázek 4.6.  Pasterizovaná horchata  
La Levantina 
Zdroj: Clesa S.L. 
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Příloha VII. Tigernuts Traders S.L. 

PZ País Valencia, 7 Typ účtu: Nekonsolidovaná účetní závěrka 

46183 L'ELIANA 

ESPANA 

  IČO: B96667191 

Telefon: +34 96/2740932  Datum zaloţení: 2.7.1997 

Fax: +34 96/2740249 Právnická forma:               s.r.o. 

Internetová adresa: www.tigernuts.com 

  Poslední rok k dispozici: 31.12.2008 

Stav: Aktivní Účty k dispozici: Nekonsolidované 

 Příjmy z činnosti: 1,283,371 EUR Výsledek 

hospodaření: 

3,939 EUR 

 

Počet zaměstnanců: 4 

 Kód NACE Rev. 2: 4619     

Popis aktivity: Obchodování s chufou 

 Výkonný ředitel: CARRION ALBUIXECH RAMON 

 Počet akcionářů: 1 Počet společníků: 0 

 

Export: Tigernuts vyváží své zboží do následujících zemí:  

Německo, Rakousko, Belgie, Dánsko, Slovensko, Polsko, Slovinsko, USA, 

Francie, Maďarsko, Itálie, Portugalsko, Anglie, Švédsko, Švýcarsko a Česká 

republika. 

Produkty 

Bio-chufy 

Odrůdy Bio-chufy se pěstují v některých západoafrických zemích, kde je riziko 

negativních dopadů na chufy velmi nízké a jeho pěstování je 100% šetrné 

k životnímu prostředí.  



60 
 

Chufy 

Chufy jsou malé hlízy. Mají mnoho použití, ale základní a tradiční využití je na 

výrobu nápoje zvaný "horchata", velmi populárního nápoje na pobřeží 

Středozemního moře. Sladká chuť chuf z nich dělá ideální nápoj na svačinu. Chufy, 

ihned po sušení po sklizni jsou tvrdé, ale pokud se namočí do vody po dobu asi 4 

hodiny, absorbují vodu a změknou. 

Oloupané chufy 

Tento typ chufy se může díky své lahodné chuti představit spotřebiteli mnoha 

způsoby: polité čokoládou, slazené, v sortimentu ořechů,.. 

Mouka z chufy 

Tato mouka je velmi prospěšná pro ty, kteří chtějí mít minimální příjem cukru a 

také pro diabetiky, už kvůli tomu, že neobsahuje skoro žádný cukr a její přirozené 

vlastnosti  kontrolují hladinu glukózy v krvi. Navíc obsahuje vlákninu, takže 

napomáhá při trávících obtížích. Díky tomu, že má vysoký obsah kyseliny olejové, je 

prevencí proti vysokému cholesterolu.  

Horchata 

Horchata je rostlinné mléko získané z podzemnice olejné (chufy). Je to typický 

španělský nápoj, osvěžující sladké chuti. Je to alternativa kravského mléka a 

sójového mléka. Tigernuts vyrábí koncentrovanou horchatu, což je vlastně horchata 

bez vody. To znamená, že horchata má dobu trvanlivosti více než dva roky, během 

níž si produkt zachovává všechny své smyslové, fyzické, chemické a mikrobiologické 

vlastnosti. Také nabízí koncetrovanou horchatu z BIO chufy, na kterou se vztahuje 

certifikát BIO. 

K tomu, aby se z koncentrátu stala horchata, je jen třeba přidat vodu: 

- Tekutá horchata: Jedna část koncentrátu a 4 díly studené vody. Po 

pořádném rozmíchání je hotová ke spotřebě. 

- Horchata v ledové tříšti: Jedna část koncentrátu a 3 díly studené vody. 

Smíchat a napůl zmrazit po dobu 2 hodin. 
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Olej z chufy 

Vlastnosti: 

- vysoký obsah kyseliny olejové (mononenasycené mastné kyseliny, 

které mají větší odolnost vůči chemickým rozčleněním), která chrání 

pleť před vnějšími vlivy. 

- obsah polynenasycených mastných kyselin 

(kyselina linolová a linolenová kyselina) 

- vysoký obsah vitamínu E (alfa-a gama-

tokoferol), který zabraňuje stárnutí 

Terapeutické vlastnosti 

- snižuje “špatný” cholesterol (LDL-cholesterol) a zvyšuje “dobrý” (HDL-

cholesterol). Snižuje hladinu triglyceridů. 

- snížuje riziko tvorby krevních sraženin a zpùsobuje vazodilataci, 

předchází arterioskleróze. 

- blahodárně působí na trávicí sekrety (žaludek, slinivku a žlučové cesty), 

díky vysokému obsahu kyseliny olejové je nejúčinnější stimulátor 

uvolňování cholecystokinin (zodpovědného za trávení sekretù). 

- stimulace vstřebávání vápníku v kostech a výroby nové kostní tkáně 

- napomáhá k léčení ekzémů a jiných kožních poruch. Také zabraňuje 

stárnutí díky vysokému obsahu vitaminu E, protože zvyšuje 

mikrocirkulaci kůže. 

- doporučeno pro děti a seniory pro svůj obsah vitaminu E a antioxidační 

účinky na buněčnou membránu. 

Kosmetika z chufy 

Tigernuts dodává kosmetiku jako například sprchové mléko 

nebo mýdlo. Chufa je zejména vhodná pro použití v kosmetice pro 

svůj vysoký obsah vitaminu E, který zpomaluje oxidaci a stárnutí 

buněk. 

Obrázek 4.7. Olej z Chufy 

Zdroj: Tigernuts S.L. 

Kosmetika z chufy 

Zdroj: Tigernuts S.L. 
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Příloha VIII. Finanční situace podniku Tigernuts S.L. 

 

  

Nekonsolidované účty 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 

12 měsíců  12 měsíců 12 měsíců  12 měsíců  

 EUR 

NPGC Local GAAP 

Výnosy z činnosti 1 283 371 1 363 619 1 251 462 1 159 899 

Zisk před zdaněním 5 252 15 308 18 883 71 784 

Celková aktiva 544 916 592 834 499 781 709 919 

Vlastní kapitál 101 263 78 943 67 462 56 489 

Cash flow 6 405 13 850 13 526 56 206 

EBIT 14 248 22 595 25 776 73 297 

EBITDA 16 714 24 964 28 329 79 253 

          

ROA (%) 0,72 1,94 2,20 7,08 

ROE(%) 3,89 14,54 16,27 88,96 

Pohotová likvidita n.d. 0,38 0,67 0,75 

Celková likvidita 1,23 1,15 1,17 1,08 

Celková zadluţenost(%) 81,42 86,68 86,50 92,04 

Doba návratnosti úvěrů 0,35 0,38 0,34 0,56 

Počet zaměstnanců 2 2 2 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční situace podniku společnosti Tigernuts S.L. 

Zdroj: Databáze firem SABI 
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Příloha VIII. Vývoj ceny za chufu 
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Příloha IX. Náklady na výrobu horchaty 

 Základní suroviny (na 1 litr horchaty) 

Mnoţství Jednotka Popis 
Cena v eurech 

za kg/l 

Celková 

cena (eur) 

Celková cena za 

3.000 l 

0,25 kg. Chufa 0,36
7
 0,0900 270,0 

0,05 kg. Cukr 0,65 0,0325 97,5 

1,00 Lts. Voda pitná 0,10 0,1000 300,0 

2,00 Lts. Voda k mytí 0,05 0,1 150,0 

0,10 kg. Germicida 1,20 0,12 3600,0 

Základní suroviny 

 

 Lidské zdroje (přímé) 

Všichni pracovníci dostávají měsíční mzdu. Pracuje se 10 hodin denně od pondělí do 

pátku, celkem 50 hodin týdně. 

Počet Popis 
Náklady za 

jednotku (eur) 

Náklady na 

hodinu 

Celkem náklady 

na hodinu 

1,00 Vedoucí výroby 3.500,00 17,5 17,5 

4,00 Operario especialista 2.200,00 11,0 44,0 

5,00 Operario de maquinaria 1. 800,00 9 45,0 

Lidské zdroje 

 

 

 

 

                                                           
7
 Data získané z www.agroinformacion.com, viz Příloha VIII. 

http://www.agroinformacion.com/

