
     
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                  
                                                        Tisková zpráva  
 

Mistr kuchař Václav Šmerda  

                          16. osobností města Svitavy 
 
Jeden z nejvýznamnějších českých odborníků v oboru gastronomie, nestor české kuchyně, 
účastník mnoha zahraničních i domácích kuchařských soutěží a držitel nejvyššího a 
nejprestižnějšího kuchařského ocenění v ČR „Kříž svatého Vavřince“se stal osobností města za 
rok 2013. 

  
Mistr kucha ř Václav Šmerda se narodil 11. května 1952 ve 
Svitavách. Vyučil se v oboru kuchař-číšník, cukrář, absolvoval 
hotelovou školu ve Velkém Meziříčí, později získal 
pedagogické vzdělání na institutu vzdělávání v Praze. Je také 
absolventem školy francouzské gastronomie v Praze.  
 
Po absolvování kuchařské školy působil jako kuchař v restauraci 
ZAVADILKA spolu s rodiči, kteří zasvětili celý život oboru. 
Pracoval v Jednotě Svitavy jako vedoucí centrální výrobny 
lahůdek. Po absolvování pracovní stáže v SRN působil jako 
vedoucí hotelu Slávia ve Svitavách, následně v motorestu 
Intergastro v Lačnově.  
 
Manželka Květa pracovala rovněž v oboru, působila jako 
mistrová odborné výchovy oboru číšník v SOU Moravská 
Třebová, dále jako vedoucí  mistrová odborných předmětů v 
SOU v Poličce. Syn Václav je absolventem oboru kuchař na 

SOU v Moravské Třebové a absolventem hotelové školy, po vzoru otce se rozhodl jít také 
kuchařskou cestou a dosahuje téměř totožných výsledků. Dcera je absolventkou hotelové a vysoké 
školy. 
 
Václav Šmerda postupně získal profesní kvalifikaci Kuchař specialista a následně titul Mistr 
kuchař. Je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, členem jejího představenstva a předsedou 
pobočky Východní Čechy této asociace. Ministerstvem školství mu byla udělena akreditace k 
provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Působí jako certifikovaný komisař v oboru při soutěžích kuchařů a cukrářů ČR, jako poradce, 
konzultant v oboru gastronomie, jako lektor řady seminářů a kuchařských kurzů, spolupracuje 
s odbornými školami jako externí poradce. V minulosti byl hlavním komisařem soutěže Grillmanie – 
GLOBUS, prezidentem Gastroslavností v Litomyšli, pořádá nebo se účastní na zajišťování 
občerstvení prestižních akcí (např. Smetanova Litomyšl), spolupracuje s městem Svitavy – např. 
pivní slavnost, kotlíkové guláše, byl předsedou komise Svitavská dýňovka apod. Často publikuje 
v denním tisku a časopisech. Heslo Václav Šmerda lze najít také ve světové encyklopedii osobností 
WHO is WHO. 
 
 
 
 



 
 
 
Profesní úspěchy a ocenění: 

 
1982, 1986, 1990 - mezinárodní přehlídka Gastroprag,  
           2x zlatá medaile, 1x bronzová medaile 
1989 - absolutní vítěz národní soutěže kuchařů ČSSR,  
          zlatá medaile 
1993 - Igeho salon culinaire mondial – Suise 
          - Salzburg, mezinárodní kuchařská soutěž,  
            bronzová   medaile, zvláštní ocenění - pohár 
         - Rakousko, Warth gastronomická mezinárodní soutěž, 
            zlatá medaile 
1993 – 1998 - člen Národního týmu kuchařů ČR 
1994  - reprezentace ČR, národní team EXPOGAST 1994, 
            LUXEMBURG, CULINARY WORLDCUP,  
             stříbrná a bronzová medaile  
 1994 – 1996 - Stuttgart Intergastra,  
            evropská  kuchařská soutěž, 2 x stříbrná medaile 
1995  - Kuchař roku ČR, druhé místo 
1996  - reprezentace ČR, světová kuchařská olympiáda IKA BERLIN, stříbrná a bronzová medaile 
1997 - Zlatá medaile M. D. Rettigové za zásluhy pro gastronomii ČR (uděleno Asociací kuchařů  
            a cukrářů ČR) 
1999 - Dny evropské kuchyně v Chile, prezentace české kuchyně, příprava banketu pro 600 osob 
         - soutěž Křišťálová vařečka 1999 ČR, druhé místo 
2001 - soutěž Křišťálová vařečka 2001 ČR, první místo  
2002 - udělen Zlatý diplom s medailí Český cukrář (uděleno Společenstvem cukrářů ČR) 
         - ocenění pamětní medailí k založení Asociace kuchařů a cukrářů ČR 
2005 - vítězství v mezinárodní soutěži SODEXO CREATOR 2005                                                      
 
Mistr kuchař Václav Šmerda vařil mimo jiné pro Václava Havla, Václava Klause, Miloše Zemana, 
pro španělského krále Juana Carlose I., pro dánského korunního prince Frederika, kardinála 
Dominika Duku a pro řadu dalších osobností. 
 
Mistr kuchař Václav Šmerda se zasloužil o rozvoj české gastronomie, o propagaci české kuchyně 
v zahraničí, má nepřehlédnutelné zásluhy o kvalitu restauračních a pohostinských služeb ve 
Svitavách, za propagaci města Svitavy, kterému zůstal vždy věrný. Je nutné připomenout i jeho 
pedagogické zásluhy, které sám komentuje slovy: „Hledím podporovat mladou kuchařskou 
generaci, vést k pokoře a hlavně dobrému řemeslu, neříká se nadarmo, že řemeslo má zlaté dno, ale 
k tomu je potřeba zlatých českých rukou“. 
 
Mistr kuchař Václav Šmerda obdrží výroční cenu Svitavského klubu Laurus za přínos k rozvoji 
svitavské a české gastronomie. 
 
Slavnostní předání výroční ceny se uskuteční 25. dubna v 18 hodin v divadle Trám ve Svitavách 
za účasti prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů ČR, ředitele Světové asociace kuchařských 
organizací pro střední Evropu a šéfkuchaře hotelu InterContinental Praha Miroslava Kubce.  
 
Milan Báča 
 
 



 
 

Přehled dosavadních laureátů Výroční ceny 

Svitavského klubu Laurus 

 
za rok 1998 historička Drahomíra Šustrová „ZA VÝZNAMNÝ 
PŘÍNOS K POZNÁVÁNÍ HISTORIE SVITAVSKA“ (v této 
souvislosti je třeba dodat, že paní učitelka se v roce 2003 stala také 
čestnou občankou města Svitavy),  
 
za rok 1999 lékař a divadelník MUDr. Karel Šefrna  za „ZA 
ROZVOJ DIVADELNICTVÍ NA SVITAVSKU“,  
 
za rok 2000 chirurg MUDr. Karel Kilán   za „ZA VÝZNAMNÝ 
PODÍL NA ROZVOJI SVITAVSKÉ CHIRURGIE“,  
 
za rok 2001 fotograf Zdeněk Holomý „ZA TRVALOU A 
VÝZNAMNOU OBRAZOVOU PROPAGACI A DOKUMENTACI 
MĚSTA SVITAVY A ŽIVOTA V N ĚM A JEHO REGIONU,“  
 
za rok 2002 hudebník František Černý „ZA REPREZENTACI SVITAV MEZI DIVADELNÍMI, 
FILMOVÝMI A HUDEBNÍMI MÚZAMI,  
 
za rok 2003 ředitel Nadace J. Plívy František Plíva „ZA PODPORU SPOLKOVÉHO ŽIVOTA VE 
SVITAVÁCH“,  
 
za rok 2004 předseda okresního výboru zdravotně postižených Otmar Cvrkal  „ZA ZÁSLUHY PŘI 
PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH“,  
 
za rok 2005 sbormistryně Gaudia a Iuventusu PaedDr. Věra Burešová „ZA PŘÍNOS K ROZVOJI 
SBOROVÉHO ZPĚVU VE SVITAVÁCH I ZA HRANICEMI M ĚSTA“,  
 
za rok 2006 fotograf Josef Čermák „ZA PŘÍNOS SVITAVSKÉ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFII A 
FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI MĚSTA SVITAVY“, 
 
za rok 2007 profesor a biolog Josef Otava „ZA POPULARIZACI BIOLOGICKÝCH VĚD NEJEN 
ZA KATEDROU“, 
 
za rok 2008 trenér svitavské atletiky Vlastibor Zvinger  „ZA ZÁSLUHY O SVITAVSKÝ SPORT 
A ATLETIKU ZVLÁŠT Ě“, 
 
za rok 2009 sbormistryně PS Dalibor PaedDr. Miroslava Ducháčková „ZA PŘÍNOS K ROZVOJI 
SBOROVÉHO ZPĚVU VE SVITAVÁCH“,  
 
za rok 2010 historik Mgr. Radoslav Fikejz „ZA POPULARIZACI DĚJIN MĚSTA SVITAVY A 
JEHO REGIONU“, 
 
za rok 2011 pracovník s dětmi a mládeží Mario Ku čera „ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI S DĚTMI A 
MLÁDEŽÍ“, 
 
za rok 2012 dlouholetý předseda Klubu českých turistů ve Svitavách Ing. Vilém Stich „ZA 
CELOŽIVOTNÍ PODPORU SVITAVSKÉ TURISTIKY“ 

 
 


