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Úspěch

Jeho videa na YouTube mají celkově 12 
milionů zhlédnutí. Každý týden radí, 

jak udělat něco dobrého na grilu. Nejen 
krkovičku nebo hovězí steak, ale i žebra, 

roládu z mletého masa, guláš s knedlíkem 
nebo pizzu. Svým internetovým pořadem 

provází pod přezdívkou Pipmaster. A boduje 
nejen neotřelými nápady, ale i osobitým 

neuhlazeným projevem. „Na grilu se dá udělat 
skoro všechno,“ tvrdí DAVID KUBRICHT (51), 

vyučený strojař, pro něhož se grilování stalo 
nejmilejším hobby, byť je v něm samouk. 

Co má z grilu nejradši a co se mu nepovedlo? 
A proč je jednodušší příprava vepřového než 

hovězího?

Stačí teploměr
při grilování?
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 ■ Hovězí, nebo vepřové? Co patří na gril 
víc?
Pro začátečníky je lepší vepřové, je jedno-
dušší na přípravu. Z mého pohledu je ho-
vězí lepší, má zajímavější chuť, ale je pro-
blém ho sehnat v takové kvalitě, aby byla 
záruka, že se to povede. A když takové se-
ženete, stojí to raketu. Kupuju třeba rib-
-eye steak, jehož kilogram stojí 1 500 ko-
run, ale je to lahůdka! Konkrétně to je ze 
simentálské jalovice. Vozí se to sem z Pol-
ska. Důkaz, že považovat polské potraviny 
za odpad je jenom mýtus. Rád používám 
i hovězí z Ameriky nebo Austrálie, protože 
má víc tuku než to české.

 ■ Které partie byste doporučil 
u vepřového?
Klasika: bůček a  krkovice. Většinou to 
bude skvělé, protože tyto partie obsahu-
jí hodně tuku. Díky tomu bude krkovice 
skoro vždycky šťavnatá a  bůček snad ani 
nejde vysušit, i když ho na grilu zapome-
nete. (směje se)

 ■ Vysušený steak je asi největší a nejčas-
tější hřích, jaký se při grilování může udě-
lat, že?
Největší problém? Že lidi hodí flákotu do 
litru oleje s kořením plným soli a fláknou 

to na gril. Pak jim to samozřejmě začne 
hořet, na povrchu to mají spálené a karci-
nogenní a uvnitř syrové. Vysušení masa je 
hned druhý nejčastější problém. Na to je 
ale jednoduchá rada: s teploměrem se vám 
to nestane!

 ■ Kolik stupňů Celsia musí mít maso 
uvnitř, aby bylo hotové a přitom šťavnaté?
Na to je tabulka. Jiné hodnoty jsou pro ho-
vězí, jiné pro vepřové, jiné pro kuřecí. Ho-
vězí rib-eye sundávám, když má uvnitř 
46–47 stupňů. Díky naakumulovanému 
teplu dojde mimo gril na 51 stupňů. To 
je rare (typ úpravy hovězího, ta nejkratší 
z doporučovaných, medium rare má 54–56 
°C, medium 61 °C, medium well 64–65 °C 
a well done 70 °C, pozn. red.). Pak steak ješ-
tě na chvíli vrátím na gril s vyšší teplotou, 
aby získal kůrku, a dostanu se na teplotu 
zhruba 55 stupňů, tedy medium rare. Prv-
ní část přípravy masa mám v grilu teplotu 

zhruba 150 stupňů, na tu druhou otevřu 
všechna dvířka na maximum a  dostanu 
teplotu 280 stupňů. 

 ■ A kdy je hotové vepřové?
Později. Vepřová panenka má bezpečnou 
teplotu 62 stupňů, při ní se zničí veškeré 
potenciální bakterie. Když se vyndá při 
šedesáti stupních, na požadovanou teplo-
tu sama dojde. Lepší panenku jste nejedl... 
Když si ji dáte v hospodě, má obvykle 70 
stupňů a víc... Kotleta bez kosti (karé) to-
též, 62 stupňů úplně postačí. Krkovice při 
této teplotě bude ještě gumová a žvýkací. 
Ta se doporučuje dělat na 75 stupňů. Kuře 
má bezpečnou teplotu 74 stupňů. Kuřecí 
prsa se můžou vyndat v 72 a dojdou. Tako-
vá nebudou suchá. Stehna se musejí dělat 
na 80 stupňů, aby šlo maso dobře od kos-
ti. U hovězího se bezpečná teplota tolik ne-
řeší, tam zdravotní rizika nejsou tak velká, 
a  navíc bychom ho vždycky udělali well 
done, tedy vysušili, takže bychom tu dra-
hou surovinu zbytečně znehodnotili. Bylo 
by to zkrátka hnusné.

 ■ Při výběru hovězího na steak řešíme 
nejen plemeno, ale i  řez. Třeba hanger 
steak neboli veverka se nachází blízko jater 
a díky tomu má zvláštní kořeněnou a aro-
matickou chuť. Která část krávy vám ještě 
chutná a proč?
Nedám dopustit na rib-eye steak, má úžas-
nou chuť. Jako když se v  puse rozpustí 
máslo. Naopak svíčková mi přijde strašně 
nudná, maso bez chuti, protože je libové. 
Udělal jsem zhruba 300 videí a ani v jed-
nom jsem ji nepoužil.

 ■ A je drahá...
To je relativní, česká svíčková se dá koupit 
za 500 až 600 korun kilo. Kromě zmíněné-

ho rib-eye za 1 500 jsem zkusil i japonské 
wagyu za 10 tisíc korun.

 ■ Wagyu má výrazné tukové mramoro-
vání, přičemž tuk a svalovina je v poměru 
1 : 1. O něm se povídají pohádky, že jsou 
krávy napájené pivem či saké, masírované 
za zvuku vážné hudby. Bylo opravdu tak 
výjimečné?

Určitě to vyzkoušejte. Vůbec to nechutná 
jako hovězí, ale jinak, nepopsatelně. Nedá 
se to k  ničemu přirovnat. Bylo to super. 
Ale „wow“ jsem si u toho neřekl... Pro mě 
tam bylo až moc tuku... I vzhledem k ceně 
dám radši přednost jiným masům. Třeba 
z dobře udělané kachny si sednu na zadek 
víc.

 ■ Co se vám na grilu nepovedlo a proč?
Nepovedlo se mi toho hodně. Hlavně na 
začátku, kdy jsem postupoval metodou 
pokus/omyl. Moc mi nejdou ryby, proto-
že je moc nejíme, a tak je dělám málokdy. 
Často se mi přilepí na mřížku, i když ji na-
mastím. Párkrát se mi třeba vznítil odka-
pávající tuk. Jednou, to jsem dělal bůček na 
tenké plátky, říkám tomu bůčkové chipsy, 
mi alobal pod masem blafnul tak, že mi to 
úplně shořelo. Mám z  toho i video – po-
věsil jsem to na YouTube jako odstrašují-
cí příklad, aby si lidi dávali pozor, co vše 
se může stát. Nemám problém přiznat, že 
se něco nepovedlo. Nebo jsem u grilování 
usnul a neuhlídal teplotu. Nejčastěji jsem 
maso buď vysušil, nebo přímo spálil. Než 
jsem si koupil teploměr. Bez něj se i z krko-
vice dá udělat sušenka. (usmívá se)

 ■ Jaké další chyby při grilování děláme?
Lidi používají nekvalitní uhlí a brikety. Pak 
jim to špatně hoří a bojují s teplotou, buď 
je nestálá, nebo to vůbec nehoří. Anebo to 
hodně kouří. Opravdu se vyplatí koupit si 
kvalitní surovinu. V  jednom videu jsem 

„Bezpečná teplota
u vepřové panenky
je 62 stupňů.“

Hovězí maso je podle 
Davida Kubrichta na 

gril ideální, ale… „Je 
problém ho sehnat 

v takové kvalitě, aby 
byla záruka, že se 
to povede. A když 

takové seženete, stojí 
to raketu. Kupuju 

třeba rib-eye steak, 
jehož kilogram stojí 

1500 korun, ale je to 
lahůdka!“

Pokud 
s grilováním 
teprve začínáte… 
„Pro začátečníky 
je lepší vepřové, 
je jednodušší 
na přípravu,“ 
říká David 
Kubricht, mistr 
grilování, známý 
pod přezdívkou 
Pipmaster. Ale 
dodává: „Na grilu 
se dá udělat skoro 
všechno.“
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dělal test briket i  uhlí. Koupil jsem deset 
různých značek. A výsledek? U briket zas 
tak velký rozdíl není, u uhlí je to znát hod-
ně. I v tom, za jak dlouho se to roztopí. Čím 
déle to chytá, tím větší to pak mívá výdrž. 
Jsou samozřejmě lepší větší kusy uhlí než 
drť. Velké kusy sice nehoří rovnoměrně, 
ale to nám vadí v kotlovém, nikoliv v ke-
ramickém grilu. Kvůli válce na Ukrajině 
není uhlí, takže i uhlí do grilů podraží...

 ■ Co byste připravil pro nejlepšího 
kamaráda?
Vepřovou panenku zamotanou do slani-
ny a plněnou sušenými rajčaty, parmezá-
nem a pršutem (sušená šunka, pozn. red.). 
To je můj recept. Někde jsem viděl něco 
podobného, ale dávali tam věci, které mi 
moc nechutnají, a tak jsem si to přizpůso-
bil. Anebo bych mu připravil hovězí steak 
či trhané hovězí z podplečí (část, co vede od 
krku k vysokému roštěnci, pozn. red.). To je 
taky úžasná záležitost! Mám rád i grilova-
ná žebra. Dělám vepřová i hovězí, ta jsou 
podle mě výrazně lepší, mají zajímavější 
chuť. Připravuji je při teplotě 120 stupňů 
Celsia. Vepřové šest hodin, hovězí klidně 
i osm.

 ■ Jakou největší hloupost o grilování jste 
slyšel?
Solit steaky až po grilování. Pak totiž bu-
dou slané jen na povrchu, nikoliv uvnitř. 
Takže určitě solit před. A  že pak pus-
tí vodu? Nesmysl! Klidně maso nasolím 
den dopředu a  posadím ho na mřížku, 
aby mohlo dýchat, a dám do lednice. Pak 
se maso uzavře a žádná šťáva z něj nevy-

teče... Steak silný tři a více centimetrů dá-
vám na gril rovnou z lednice, nenechávám 
ho ležet na lince při pokojové teplotě, což 
je další rada kuchařů, prý aby nedostalo 
teplotní šok. Z  lednice má tři čtyři stup-
ně, dávám ho do grilu, který má 120 až 

150 stupňů. Až ke konci přitopím, aby se 
mi udělala kůrka. Jedině takto se mi vyso-
ký steak udělá rovnoměrně. Když se peče 
celou dobu při vysoké teplotě, naakumulu-
je do sebe teplo a pak klidně i několik mi-
nut takzvaně dochází, takže na kraji je tře-
ba well done a uvnitř je medium. Maso je 

potřeba nechat ležet poté, co ho sundáme 
z grilu, aby se šťáva uvnitř rozlila do celé-
ho kusu masa. Hovězí nechávám odpočí-
vat déle než vepřové, to pět minut, hovězí 
zhruba dvojnásobek. Čím větší teplota byla 
v grilu, tím déle bychom měli nechat maso 
odpočinout.

 ■ Jak vás napadlo rozjet na YouTube svůj 
pořad o grilování?
Griluju vlastně celý život. Intenzivně jsem 
se tomu začal věnovat, když jsme před tři-
advaceti roky koupili barák. Pomohla mi 
třeba knížka Jak grilovat, která je i v češ-
tině, tu vřele doporučuju. Napsal ji Ste-
ven Raichlen, americká legenda grilová-
ní – prodal víc než 40 milionů knih. Roky 
jsem hledal inspiraci právě na YouTube, 
kde jsem sledoval zahraniční grillmastery 
a musel si to pracně překládat. Říkal jsem 
si: „Sakra, to není nikdo v Česku nebo na 
Slovensku? Tak já budu první.“ Natočil 
jsem zkusmo tři čtyři videa, která jsem po-
slal kámošům. Pochválili mě, a tak jsem to 
rozjel. V prvním dílu jsem vsadil na netra-
diční téma a udělal roládu z mletého masa. 
A pořád se to drží mezi deseti mými nej-
sledovanějšími videi. V průměru se na něj 
dívá zhruba 50 tisíc lidí. Celkově mám přes 
12 milionů zhlédnutí.

 ■ Co jste ugriloval jako úplně první 
v životě?
Na pionýrském táboře, kam jsem jezdil 
jako praktikant, skončil táborový oheň, 
děti se poslaly spát, na žhavé uhlíky jsem 
položil prohazovačku na písek. Na to jsem 
hodil kuřata marinovaná v oleji a v koření 
od Vitany. (směje se) Psal se rok 1987. Ješ-
tě předtím si pamatuju, jak jsme grilovali 
s dědou, to mi bylo asi deset let. Na chatě 
jsme měli otočný gril na kuře, motorek byl 

na baterku. V  půlce kuřete v  ní vždycky 
došla šťáva.

 ■ Známým jste se stal díky grilování. Při-
tom jste vystudoval strojařinu...
Mám zámečnickou firmu, kde zaměstná-
vám dvanáct lidí. Specializujeme se na sys-
témy generálního klíče. Jedním se dá ote-
vřít celý objekt a jednotliví uživatelé mají 
přístup jen do svých kanceláří. Jsme výji-

meční v servisu, garantujeme lidem, že klí-
če si nepřidělá nikdo nepovolaný.

 ■ Živí vás firma, anebo grilování?
Firma. Grilování je příjemné přilepšení. 
Asi po dvou letech vysílání, kdy jsem měl 
zhruba deset tisíc odběratelů, jsem se do-
hodl se slovenským zástupcem keramic-
kých grilů Kamado Joe na tom, že budu 
používat jejich grily, a za další půlrok jsem 
je začal i  prodávat. Pak se na to nabali-
lo příslušenství, koření, omáčky... Takže 
se dá říct, že vše, co potřebujete, seženete 
v mém e-shopu. (usmívá se) Natáčení pořa-
du o grilování pro mě je koníčkem, ale zá-
roveň i reklamou. Každý týden mám nové 
video a  po něm se samozřejmě zvednou 
i prodeje toho, co nabízím.

 ■ Které koření je pro vás nejoblíbenější 
a proč?
Směsi grilovacího koření běžně nabíze-
né v supermarketech často obsahují 40 až 
50 % soli. Nedávno jsem objevil jedno na 
kuře, co mělo dokonce 80 %! Oblíbil jsem 
si koření z Ameriky, kde bývá 20 až 30 % 
soli. A navíc v něm mají granule vždy stej-

ně velké, třeba papriku, kterou v této formě 
v  Evropě neseženete – k  dispozici máme 
jen prach. Když tím americkým kořením 
posypete maso, máte stejnoměrnou krus-
tu. Nejčastěji používám jejich SPG, tedy 
směs soli, pepře a  sušeného česneku (při 
grilování až na výjimky nepoužíváme sy-
rový česnek, protože z  masa odpadává 
nebo se spálí). Za mě je SPG geniální kom-
binace, která se hodí na cokoliv. Do mnoha 
receptů to používám jako základ.

 ■ A dál?
Hodně se věnuji barbecue, tedy grilování 
při nízké teplotě, pomalu a  dlouho. Tam 
se dá s kořením experimentovat, maso by 
mělo být výrazně kořeněné a často je tro-
chu dosladka, na což my Češi nejsme úpl-
ně zvyklí. Na steaky si většinou vystačí-
te se solí a pepřem. Před lety jsem objevil 
pepř z Kampotu, což je oblast v Kambo-
dži, kde roste údajně nejlepší pepř na svě-
tě. A  je fakt skvělý! Černý pepř naložený 
v soli zobu u televize místo chipsů. Běžně 
se používá na hotový steak. Mám i  zele-
ný pepř sušený mrazem, který používám 

„Lidi používají 
nekvalitní uhlí 
a brikety.“

▼ Jak má vypadat správný steak? Okraj je více propečený, ale pak už má být barva dohněda 
a čím více do středu, tím více by měla být růžová, v samém středu pak červená.

Častý problém při grilování 
- vysušení masa. „Na to 
je ale jednoduchá rada,“ 
upozorňuje David Kubricht, 
„s teploměrem se vám to 
nestane!“ Tak třeba pokud 
chcete hovězí rib-eye steak 
tzv. krvavý, tedy se silnou 
a výraznou chutí masa 
(úprava zvaná rare), měl by 
mít uvnitř 51 °C, středně 
propečený, tzv. medium 61 
°C a propečený well done 
70 °C. Vepřová panenka 
nebo kotleta bez kosti je 
ideální při 62 °C, krkovice 
při 75 °C, pro kuřecí prso 
se doporučuje 74 °C, pro 
stehno pak 80 °C. 
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PeTR HeNeš
provozovatel a spolumaji-
tel Long Story Short Hostel, 
Olomouc
Hovězí, nebo vepřové?
Hovězí i vepřové jsou dvě 

úplně odlišné disciplíny a rád mám oboje. Tře-
ba když si představím kubánský sendvič plný 
bůčku s fazolovou pastou, je to nejlepší věc 
na světě. Ale když si pak představím krvavý 
rib-eye steak přímo z ohně na grilu, je to taky 
naprosto boží věc.
Co se mi na grilu nepovedlo?
Největší průšvih se mi přihodil, když jsem 
měl hned vedle grilu nádobu s olejem. A jak 
jsem sundával maso, shodil jsem ji přímo 
na žhavé, což způsobilo obrovský plamen 
a já asi z dvou metrů pozoroval, jak všechno 
včetně asi dvaceti steaků shořelo kompletně 
na popel.
Co bych připravil kamarádům?
Na grilu strašně rád pracuji s ovocem, hlavně 
v sezoně, kdy jsou meruňky, hrušky, hrášek 
nebo ředkvičky. Rád je kombinuji se sladkými 
tekutými složkami, jako třeba med, javorový 
sirup, protože když je tím zakápnu nebo 
v nich ovoce marinuji, na grilu je okamžitě 
zkaramelizuji a ovoce získá krásnou kouřovou 
vůni. Představte si třeba k takové grilované 
meruňce čerstvý ovčí sýr s pekanovými 
ořechy. Co lepšího může být?

JAKUB ČeRVeNKA
šéfkuchař restaurace 
Benjamin, Praha
Hovězí, nebo vepřové?
Hovězí, dobře vyzrálému 
a tukem prorostlému 

kousku rib-eye steaku jen těžko odolávám. 
Ale ještě raději bych si dal dobré jehněčí nebo 
bělomasou rybu, ať už mořskou, anebo naši 
sladkovodní. Ty jsou na grilu taky skvělé.
Co se mi na grilu nepovedlo?
Brambory v popelu, které nebyly v popelu, 
ale spíš na popel, správné načasování je jedna 
z nejdůležitějších věcí v kuchyni.
Co bych připravil kamarádům?
Zřejmě jeden z chodů, jaké jsme vytvořili loni 
na podzim: candáta pošírovaného v grilova-
ném listu savojského zelí s naším hrachovým 
misem a křenovým vývarem s lískooříškovým 
olejem.

ROmAN ČANíK
šéfkuchař restaurace J&J 
ze sítě Lagarto, Teplice
Hovězí, nebo vepřové?
Na gril preferuji hovězí, ale 
dá se říct, že ještě víc mě 

baví zelenina. Chuť třeba takových ředkvi-
ček, cukety nebo mrkve z grilu prostě nemá 
chybu.
Co se mi na grilu nepovedlo?
Nerad dělám pečivo, zejména housky, těžko 
se mi odhaduje čas, abych nevyndal černouš-
ky. U grilování je potřeba hlídat zejména 
teplotu.
Co bych připravil kamarádům?
Pro dojem bych volil udělat grilované jahody 
s máslem, k tomu zakysaná smetana a man-
dlový crumble (dezert s drobenkou, pozn. 
red.). 

mICHAel SImON
šéfkuchař restaurace La Bo-
deguita del Medio, Praha
Hovězí, nebo vepřové?
Z grilu mi chutná snad vše. 
Mám rád tu vůni z dřevěné-

ho uhlí. Proto preferuji grily na uhlí, nikoliv ty 
plynové.
Co se mi na grilu nepovedlo?
Při jedné super grilovačce jsem se zapovídal 
s kamarády a „povedlo“ se mi lehce připálit 
zeleninu. A další chyby, co děláme nejčastěji? 
Nedostatečně rozpálené dřevěné uhlí a nepo-
chopení toho, že na grilu se suroviny chovají 
jinak než v troubě.
Co bych připravil kamarádům?
Rád je pohostím grilovaným pstruhem. 
Tuto velmi chutnou rybu stačí jen osolit, 
pokapat citronem, dát na rozpálený gril 
a pak na talíři trochu polít kvalitním oli-
vovým olejem. K tomu zeleninový salát či 
čerstvá bageta. 

KAmIl OPelKA
šéfkuchař a majitel restau-
race Zlonínský Dvůr, Zlonín
Hovězí, nebo vepřové?
Volím prostě podle toho, 
na co zrovna dostanu chuť. 

Na gril mám určitě radši prorostlejší masa. 
U hovězího nízký vyzrálý roštěnec, u vepřové-
ho zase krkovici. Na grilu mám ale rád i mleté 
hovězí.
Co se mi na grilu nepovedlo?
Nevzpomínám si... Nejčastější chyba při 
grilování je nesprávná teplota uvnitř grilu. Na 
přímé grilování masa je ideální 200 až 230 
stupňů Celsia, tudíž gril vždy rozpalujte na 
250 stupňů – když zvednete víko, teplota se 
sníží a bude akorát.
Co bych připravil kamarádům?
Vyzrálou hovězí roštěnou s pečenou bram-
borou, bylinkovým tvarohem, demi-glace 
a bylinkový olej. Anebo vepřový steak 
Ibérico Abanico, před grilováním naložený 

na 48 hodin, aby nasál chuť bylinek. K tomu 
omáčku chimichurri, bramboru v popelu 
s bylinkovým máslem a smaženou mrkev. 
Ochucuji kvalitní solí, nejraději Maldonskou, 
ať už klasickou, nebo uzenou.  

ZDeNěK KříŽeK
šéfkuchař a provozovatel 
bistra Sensa, Praha
Hovězí, nebo vepřové?
Víc inklinuji k hovězímu 
masu, z důvodu větší mož-

nosti tepelných úprav v propečení. Například 
hovězí skirt steak (neboli oponka) je ideální 
variantou k letním salátům.
Co se mi na grilu nepovedlo?
Ryby, které mám tak rád... Nejprve se mu-
sejí pořádně osušit. Důležité je mít správně 
zahřátý rošt nebo grilovací desku, aby se nám 
kůže nepřilepila a celý filet se nepotrhal, což si 
bohužel uvědomíte, až když se vám to stane 
v přímém přenosu...
Co bych připravil kamarádům?
Můj majstrštyk? Grilovaný seafood. Miluji 
chobotnici nebo plněné kalamáry s kom-
binací thajského mango kari. A k tomu 
grilovanou sladkou chilli papričku. A fígle? 
Hlavně důkladně očištěný gril. Když rošt 
potřete kusem slaniny, nic se vám nebude 
připalovat. 

mICHAl GöTH
šéfkuchař restaurace hote-
lu Miura, Čeladná
Hovězí, nebo vepřové?
Když mám chuť na hovězí, 
dám si hovězí. Když mám 

chuť na vepřové, dám si vepřové. U obojího 
mám rád ty části, které jsou s tukovým 
krytím. Každopádně jsem spíš zastáncem 
nepřímého grilování.
Co se mi na grilu nepovedlo?
To už si ani nepamatuji... Snad jen, než jsem 
se naučil vychytat teploty u každého nového 
grilu. A které další chyby děláme? Osobně 
nemám rád marinády s bylinkami, co jsou 
v přímém kontaktu s grilem a přepalují se. 
Stejně tak i koření.
Co bych připravil kamarádům?
Mám rád ryby, mořské plody, různá masa... 
Nejlepší jsou pro mě špízy z jehněčího pro-
kládané beskydským špekem a zeleninou, 
připravené v tandúru, šamotové peci, která 
se vyhřeje tvrdým dřevem a pak se v ní peče 
jako ve vyhřáté peci. Kamarád Petr Zahnáš 
mě naučil krásné marinády a saláty z Gruzie. 
Moc mi chutná třeba lilek pálený vcelku na 
ohni s ovčím sýrem nebo květák s pikantním 
máslem grilovaný vcelku. -eis-

TIPY mISTRŮ GRIlOVÁNí 
do pepřových omáček, protože normálně 
kupovaný je buď tvrdý jako brok, anebo 
je nakládaný v nálevu, a ten je hodně sla-
ný. Mletý pepř jsem nekoupil už dvacet let, 
vyplatí se investovat do mlýnku. Mariná-
dy dělám většinou nasucho, tedy bez oleje. 
Maso pak nechám den okořeněné v ledni-
ci. Olejové marinády totiž kapou do ohně... 
Proto raději marinuju v džusech. Nejradši 
používám jablečný nebo grepový, do nichž 
přidám limetku. Kyselost totiž naruší sva-
lová vlákna a maso je pak křehčí.

 ■ Zlepšují se Češi v grilování?
Zlepšují, protože grilují víc. Hodně tomu 
pomohl i covid, lidi si místo dovolené kou-
pili pořádný gril a zdokonalují se. Pokroky 
vidím i na svých kurzech, které pořádám, 
letos jsem jich mám v plánu deset.

 ■ Od jaké částky lze podle vás pořídit po-
řádný gril?
Přijde na to... Záleží třeba na tom, pro ko-
lik lidí budete grilovat. Z  mého pohledu 
je nejlepší keramický gril, protože je uni-
verzální. Funguje jako pec, gril a  udír-
na najednou. Umí teploty od 65 stupňů, 

ale klidně v  něm uděláte i  skvělou pizzu 
při teplotě 500 stupňů. V  žádném jiném 
grilu se na takovou teplotu nedostane-
te. Díky keramice navíc uhlí spotřebuje-
te minimální množství. Čtyři kila uhlí mi 
při teplotě 120 stupňů vydrží až 30 hodin. 
Za celou tu dobu nemusím přiložit. Ne-
vidím důvod, proč si kupovat elektrický 
gril – to můžu dělat v  troubě a  vyjde to 

nastejno. Chápu to v paneláku na balko-
ně, kde nechcete vyčoudit sousedy, ale na 
zahradě? I z plynového grilu jste ošizený 
o vůni a chuť kouře. A kolik by měl stát? 
Značkové keramické grily stojí podle ve-
likosti a vybavenosti 15 až 80 tisíc korun. 
Často dostávám dotaz: „Začínám, co si 
mám koupit za gril?“ Odpovídám: „Jdě-
te do jakéhokoliv hobbymarketu, kupte si 

obyčejný gril za dva tisíce. Jedno léto si to 
vyzkoušejte. Jestli vás to baví a aspoň tro-
chu vám to jde, kupte si pak pořádný gril.“ 
A grilem to nekončí, je to drahý koníček. 
Ale jak s oblibou dodávám: „Třeba oproti 
motorkářům to má tu výhodu, že se domů 
pokaždé vrátím celý, griluju totiž doma na 
zahradě, a ještě se díky tomu já i celá rodi-
na najíme.“

 ■ Grilované pokrmy jíte po celý rok, kaž-
dý týden. Dokonce i v zimě...
Že se nedá v zimě grilovat, je další mýtus. 
Mimochodem v zimě se griluje mnohem 
líp. Není vedro, po jídle nelezou mouchy. 
A sousedi do toho nesekají zahradu, děti 
neřvou u  bazénu. Pro natáčení je to ide-
ální. Mám na to klid. A když maso z gri-
lu vyndám, krásně se z něj kouří, což je na 
videu efektní. V  zimě na grilované maso 
mám navíc i větší chuť než ve vedru.

 ■ Výživoví experti grilování nezakazují, 
ale doporučují grilovat párkrát za rok. Co si 
o tom myslíte?
Za mě je grilování tepelná úprava jako ka-
ždá jiná. Když se to dělá správně, není to 

„Že se nedá 
v zimě grilovat, 
je mýtus.“

Když budete na gril dávat 
vepřové maso, jaké vybrat? 
David Kubricht doporučuje 

bůček (na snímku) nebo 
krkovici. „Krkovice bude 

skoro vždycky šťavnatá 
a bůček snad ani nejde 

vysušit, i když ho na grilu 
zapomenete,“ směje se.



rozhovor
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podle mě méně zdravé, než když smažíte 
na pánvi. Barbecue dělám nepřímo, tedy 
maso nevystavuji přímému žáru. Nad uh-
líky položím takzvaný keramický deflek-
tor, což je deska, která zajišťuje rovnoměr-
né rozložení tepla. Napřímo vlastně griluju 
jenom steaky a ty jsou za pár minut hotové. 
Tím, že nepoužívám olej, mi do ohně nic 
moc nekape, takže se tam netvoří karcino-
genní látky.

 ■ Za co jste od diváků obdržel nejvíc 
„hejtů“?
Že prý sypu maso solí jako zledovatělou 
cestu v zimě. A když jsem griloval kuře na 
plechovce od piva, vyčítali mi, že se ta bar-
va z potisku dostane do masa. Dělal jsem 
to při 180 stupních, v plechovce bylo maxi-
málně sto stupňů, takže se tam těžko moh-
la roztéct barva... Škoda slov...

 ■ Grilovat na plechovce vypadá efektně, 
ale má to i další výhody?
Maso se udělá rovnoměrně a tepelná úpra-
va se zkrátí, protože se kuře dělá i zevnitř. 
Tím pádem maso není tak vysušené, pivo 
tomu navíc dodá další chuť a  šťavnatost. 
Kuře se posadí na plechovku a položí se na 
rošt nebo na litinovou pánev, ve které mů-
žete zároveň udělat i brambory nebo zele-
ninu. A omastek kape do toho.

 ■ Kterou zeleninu vás nejvíc baví 
grilovat?

Cibuli, protože podle mě má nejlepší chuť. 
Zatímco třeba lilek pro mě nemá chuť žád-
nou, tu je tam potřeba dodat.

 ■ Zkoušel jste v grilu upéct buchty?
Je to taky prima. Jen je potřeba použí-
vat opravdu kvalitní uhlí, aby nečadilo. 
Buchty by asi neměly být cítit kouřem... 
Běžně v grilu peču bulky na hamburgery 
nebo chleba. Dělal jsem v něm i líčka, vep-
řo knedlo zelo nebo guláš a  taky to bylo 
úžasný! Hlavně díky vůni kouře. Ke gulá-
ši jsem v litinovém kotlíku uvařil knedlíky. 
V grilu... Dá se v něm opravdu udělat skoro 

všechno... Snad jen buřty z něj nejsou ni-
kdy tak dobré, jako když si je opékáte na 
klacku.

 ■ A proč si vlastně říkáte Pipmaster?
V Americe se mistrům grilu říká pit mas-
ter. A  protože mám od mládí přezdívku 
Pip, trochu jsem toho pit mastera pozmě-
nil. Jak vznikl Pip? Scházeli jsme se v hos-
podě, a  protože jsem cho-
dil z práce první, čekal jsem 
u pípy. (směje se)

milan eisenhammer

▲ David Kubricht má na YouTube vlastní kanál pipmaster Grill. Jeho videorecepty už mají 
dohromady kolem 12 milionů shlédnutí.


