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Kniha vznikla pro inspiraci perníkovým nadšencům. 
Pokusila jsem se shromáždit rady a informace 
získané zpočátku od mojí babičky, později vlastními 
pokusy a omyly, ale také z navštívených kurzů. 
Největší inspirací jsou však v dnešní době sociální 
sítě – YouTube, Instagram, Facebook nebo Pinterest, 
kde najdete návody téměř na vše, co hledáte.

Každý, kdo alespoň trošku propadl kouzlu 
dekorativních perníčků, stále hledá nové informace 
a vychytávky. Ne vždy se o ně zkušené perníkářky 
podělí. Za jejich umem je často spousta času, 
práce, pokusů, omylů a nepovedených kousků. 
A proto se nemůžeme divit, že si své pracovní 
postupy nechávají pro sebe, nebo je předávají ve 
svých kurzech. Tyto kurzy mohu jen doporučit. 
V každém se naučíte něco nového a také 
navážete nová perníková přátelství. Je to jako 
s každým koníčkem. Jakmile jednou tomuto 

kouzlu propadnete, není cesty zpět. Stále hledáte 
inspiraci, zkoušíte nové věci, pomůcky, suroviny, 
stále něco dokupujete, protože to prostě všechno 
potřebujete. Je to o obrovské trpělivosti a především 
lásce. Ale to už patří ke každému řemeslu.

V knize představuji jen hrstičku perníkových mistrů. 
Nesnažte se kopírovat jejich práci, inspirujte 
se, ale vložte do své tvorby vždy kousek sebe. 
Najděte si svůj styl, svůj rukopis. Pokud budete 
hledat v knize na vše přesný návod, asi budete 
zklamaní. Protože téměř vše si musíte vyzkoušet 
sami a najít si přesně to, co vám bude vyhovovat. 
Jak se říká: nezkusíš, nevíš! Každý má jiné ruce, 
jiné suroviny, jiné podmínky, jinou trpělivost, 
a především každému vyhovuje něco jiného. A na 
to si každý musí přijít sám. V této knize vám tedy 
nabízíme inspiraci, něco málo z vlastní zkušenosti, 
ale pustit se do toho musíte už sami. S láskou.

Slovo 
autorky
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Jistě očekáváte, že právě tady a teď se objeví ten 
nejlepší recept na perníkové těsto. Možná ano, možná 
ne. Ale najít si ho musíte sami. Buď z těchto receptů, 
nebo z vlastních zdrojů, z vlastních pokusů a omylů. 
Také tady platí heslo: Nezkusíš, nevíš!

Každý má jinou mouku, jiný med, jiná vejce, jiné ruce, 
jinou pokojovou teplotu, jiný postup a jinou techniku 
zadělávání a nakonec i jinou troubu, a tedy různou 
dobu pečení. Proto i jedno stejné těsto pro jednoho 
bude top a druhý na něm nechá ruce.

Někdo zadělává těsto jedině v robotu, někdo v míse. 
Viděla jsem také zadělávat těsto na vále, ale to si 
osobně neumím představit. Měla bych všechno 
všude.

Také postup smíchání surovin je v receptech různý. 
Dočtete se, že je třeba smíchat všechno dohromady 
a vypracovat těsto. Jinde doporučují do sypkých 
surovin (mouka, cukr, kakao, koření, soda) zapracovat 
tekutou složku (vejce, med, tuk). A nakonec v dalším 
receptu je postup obráceně – do tekutých surovin 
zapracujeme vše sypké. Vše lze a vše je možné. Ale 
co je nejdůležitější?

DĚLEJTE TO S LÁSKOU!

Ano, vím, oblíbené klišé… Ale tak pravdivé. 
Nejen v životě, při jakékoliv činnosti. I při každém 
jednotlivém kroku výroby perníčků to platí. Už při 
vybírání kvalitních surovin, vnímání vůně a posvátnosti 
zlatavého voňavého medu, při přesívání mouky, 
mletí a výběru koření, následném ručním zpracování 
těsta, při pečlivém vyvalování, kdy pohlazením těsta 
zjišťujeme stejnou tloušťku, při bdělosti a ostražitosti 
během pečení a nakonec nekonečné trpělivosti 
při zdobení. Dejte tomu svou mysl v přítomném 
okamžiku, věnujte přípravě dostatek času, pozitivní 
energii a víru v dobrý konec. To je ta láska.

Ale zpět do reality.

V zásadě se můžeme shodnout na několika 
pravidlech:

Perníkové 
těsto
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Suroviny:  
světlé perníkové těsto 
kakao 
voda 
vajíčko na potření 

Materiál:  
vykrajovátka 
šablony (stencils) 
štětec

Perníky s kakaovým  
dekorem

Krásný jednoduchý dekor, jehož výroba chce přece 
jen trochu pečlivosti a trpělivosti. (Ne, že by to 
u ostatních technik bylo jinak…)

Zaděláme si světlé těsto bez použití kakaa. 
Připravíme si kakao, vodu, štěteček, šablonu 
s dekorem a vyválené těsto. Těsto na povrchu 
zlehka pomoučíme, aby se nám šablona nepřilepila. 
Přiložíme šablonu, výseky potřeme jen lehce vodou 
a opatrně pomocí suchého štětce naneseme 
do výseků kakaový prášek. Přebytečné kakao 
odfoukneme, opatrně odstraníme šablonu a vykrojíme 
požadovaný tvar. Přeneseme na plech a upečeme 
jako obvykle. Po upečení potřeme rozšlehaným 
vajíčkem. Potíráme ale opatrně. Nejprve na kakaový 
vzor jen „natupkáme“ malou vrstvu vajíčka, abychom 
si kakao tahem peroutky nerozmazali. Po chvilce 
opatrně vajíčko rozetřeme a poté ještě jednou 
vajíčkem přetřeme. Další dekorování už je jen na vás.
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Suroviny:  
poleva nebo královská glazura  
konzistence č. 2 

Materiál:  
kornoutek s malou dírkou do 1 mm 
předloha vzoru 
štětec

Mřížka zdobená    
 bílkovou polevou

K oblíbeným dekorům patří mřížka, do které tečkami 
zdobíme vybraný vzor. Tato technika chce trochu 
zručnosti a především správnou konzistenci polevy. 
Ta by neměla být příliš suchá, ale pěkně táhlá, 
zároveň hustá. Použijeme menší kornoutek s co 
nejmenší dírkou.

Nejprve si polevou nakreslíme obrys – okraj mřížky. 
Polevu nanášíme pár milimetrů nad perníčkem, 
kornoutek držíme kolmo k perníku. Linku polevy 
postupně pokládáme tak jak potřebujeme. Zůstávají-li 
nám na konci linky špičky, zarovnáme je ihned vlhkým 
štětečkem. Kornoutek s polevou by měl být utažený, 
abychom polevu mohli nanášet mírným tlakem prstů 
na kornoutek. Trhá-li se nám poleva, jedeme rukou 
příliš rychle. Pokud s mřížkou začínáme, můžeme 
zkusit zdobit linky dál od sebe. Zručnější si vyrobí 
jemnou mřížku, do které po zaschnutí mřížky pomocí 
teček vykreslí požadovaný vzor.
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Zuzana 
  Königová

Jmenuji se Zuzana Königová, narodila jsem se 
v roce 1981. Vystudovala jsem vyšší zdravotnickou 
školu obor dětská sestra. S mým báječným 
manželem Michalem máme dvě děti – dceru Anežku 
a syna Tomáše. Vystudovanému oboru jsem zůstala 
věrná a díky podpoře rodiny jsem mohla ihned po 
mateřské dovolené nastoupit do směnného provozu 
na dětské oddělení jablonecké nemocnice.

Nevím, po kom jsem podědila lásku k pečení 
a k tvorbě všeobecně, protože nikdo z předků se 
těmto činnostem nevěnoval. I přesto jsem si já, 
už jako teenager, hledala vlastní cestu. Začínala 
jsem ve svých 11 letech drobným cukrovím na 
Vánoce. Postupně jsem se pouštěla do složitějších 
receptů a při mateřské dovolené jsem začala 
péct dorty a zákusky. Na Vánoce jsem v té době 
pekla perníkové dárečky pro všechny „rodinné 
babičky.“ Vždy z nich byly nadšené a velmi rády 
se chlubily, jakou mají šikovnou vnučku. Jak děti 
rostly, začala jsem s nimi péct víc. Když jsem po 
mateřské nastoupila zpět do práce, upekla jsem i pro 
kolegyně vánoční dárečky. Měla jsem velký úspěch 
a dodalo mi to chuť k dalšímu tvoření. Začala jsem 
péct perníčky i k dalším příležitostem – pro děti na 
první školní den, medaile na dětský den, do školky 
pro děti jako odměnu na školku v přírodě, pro paní 
učitelky do školy. No prostě tam, kde mohly udělat 
radost nejen mým, ale i cizím dětem. K dekoraci jsem 
začala používat mimo polevy i falešný marcipán. 
Vždy jsem se snažila vymyslet jiný tvar. A jelikož 
tehdy ještě nebyla možnost nechat si vyrobit 
vykrajovátko na míru, musela jsem si vystačit se 
sériovými tvary, případně kartonem vystřiženým do 
požadovaného tvaru, podle kterého jsem si nožíkem 
vyřezala těsto.

V roce 2018 se v naší nemocnici konal den 
otevřených dveří s doprovodnou výstavkou „Hobby 
zaměstnance“. Byla jsem požádána o účast se svými 
perníky. Moc jsem si nevěřila, ale i přesto jsem na 
nabídku kývla. Dostala jsem dvoumetrovou vitrínu. 
Hlavou se mi honila spousta nápadů, čím ten prostor 
vyplnit. Nejvíce se mi ale líbila myšlenka sestavy 
perníků týkající se miminek. Tak nakonec vznikl můj 
první kočárek, kolébka, rachtátko a další perníčky. 
Moje vitrínka měla největší úspěch ze všech 
zúčastněných a ve mně se probudila touha někam 
se posunout. Vidět práci nějaké perníkářky naživo. 
Pochytit nějaké tajné triky a tipy. Zaplatila jsem si 
kurz u paní Jaroslavy Londové. To bylo to nejlepší, 
co jsem mohla pro svůj „perníkový vývoj“ udělat. 
Jarka je nesmírně šikovná perníkářka a člověk 
se srdcem na správném místě. Dokáže člověka 
popostrčit kupředu. Nikdy nezapomenu na její slova, 
když jsem jí tehdy ukázala fotky z výstavky: „A jedeš 
s tím na Olimu? Nejedeš? No to bys ale měla!“ 

O to větší chuť jsem měla do další tvorby. O rok 
později se konal první ročník soutěže Moravský 
cukrářský šampionát, který pořádá Asociace 
kuchařů a cukrářů České republiky. Po lehkém 
nátlaku jsem se nechala přemluvit a přihlásila se. 
Upekla jsem celou kompozici perníků s názvem 
„Kouzlo vzpomínek“, opět s dětskou tematikou. Ale 
tentokrát již mnohem propracovanější a preciznější. 
Součástí byl mimo jiné i pohyblivý kolotoč. Byla jsem 
strašně nervózní. Ale nakonec to byl úžasný víkend 
plný dojemných momentů – to když jsem viděla 
rozjasněné tváře návštěvníků při pohledu na mou 
kompozici a vyslechla si jejich slova obdivu a díků, 
že jsem jim umožnila vidět něco tak jedinečného. 
Soutěž jsem vyhrála a akce se nesmazatelně vepsala 





Vzorník 
   motivů

LUDMILA FLIEGELOVÁ



KROK 1 KROK 2 KROK 3









a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z

abeceda na perníčky

  srdce  
    z pouti 
nezarmoutí

srdce pro 
          miláčka

ze srdce z
 lásky

pro maminku

k narozeninám

pro tatínka

pro babičku





28

Ta
jem

stv
í p

er
ní

čk
ů Nezáleží na tom, jestli perníčky pečete dvakrát do roka, nebo jste voňavému 

pečivu propadli natolik, že bez něj nemůžete být. Kniha Tajemství perníčků 
přináší vše, co potřebujete vědět o ingrediencích, zadělávání, pečení 

a zdobení perníčků. Upečte s pomocí této publikace ty nejlepší perníčky 
široko daleko a ozdobte je tradičními nebo moderními technikami.

Autorka knihy, Ludmila Fliegelová, posbírala rady, zkušenosti, recepty a také 
příběhy zručných perníkářek. Také její babička byla vyhlášená pekařka 
z Chodska a uvedla ji do tajemství pečení i zdobení. Kniha je proto plná 
receptů, fotografií a vychytávek, které se dědí z generace na generaci.

Publikaci doplňuje kreativní diář Perníkový rok, který vám připomene, kdy 
a pro jaké příležitosti perníčky péct, probudí vaši kreativitu a přinese inspiraci 

nejen z perníkového světa.

 
CO V KNIZE NAJDETE? 

Osvědčené tipy na přípravu a pečení perníčků od zkušených perníkářek. 
10 životních příběhů a poučení od žen, které perníčkům zasvětily život. 

Kreativní předlohy, moderní i tradiční techniky zdobení perníčků. Inspirativní 
fotografie nádherných perníčků zkušených kolegyň. Plno rad a fíglů, které se 

v rodinách předávají z generace na generaci.

Tajemství 
 perníčků


