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Slovo předsedy

2010 – rok pravdy

Upozornění 
na parazity

Má to něco do sebe. 
Neodlišovat jednotlivé ro-
ky pouhou číslovkou v leto-
počtu. Jinak by nám postu-
pem času splynuly v pouhou 
množinu čísel, která by-
chom nanejvýš uměli členit 

na sudá a lichá. V české kotlině tak bývá či-
něno pouze směrem zpětným. Většina z nás 
si například rok 1989 spojí s revolucí, ve 
které údajně zvítězila pravda a láska nad lží 
a nenávistí. Nejsem si jistý, zda by se jednalo 
o většinu i v případě roku 1918 a vybavení si 
vzniku Československa. Boty bych vsadil na 
pokrčení rameny onou většinou při položení 
otázky na takový rok 1348. Mnozí z nás ani 
žádný jiný, uváděný v učebnicích dějepisu, 
za zapamatování hodný nepovažují. Vždyť 
rok odeslání první SMS ani vyhlášení soutě-
že o Superstar ještě nebyl zařazen mezi pa-
mětihodné roky našich dějin.

BUDOUCNOST A ZNAMENÍ
Rokům jsou tedy přiřazovány symbo-

ly. Avšak i ty, vztahující se k historickým 
událostem, mohou být zpochybňovány. 
Viz onen osmdesátý devátý s plody jeho 

revoluce. A teď si představme nějaké při-
lepování symbolů roku, který teprve při-
jde. Šarlatánství? Pochybné vize ze světa 
astrologie? Takové otázky si klademe my, 
Středoevropané. Kdekterý Číňan, vzdor vy-
cepování v duchu myšlenek Velkého Maa, 
by nezapochyboval ani na vteřinu. Pro ně-
ho rok 2010 určitě bude ve znamení tygra 
(JANG). Jako pro jeho předky již po staletí. 
Tudíž spojován s tygrovými charakteristika-
mi síly, krutosti, neúprosnosti, avšak i odva-
hy, smělosti, upřímnosti… Že bychom tygra 
a Číňany měli nechat astrologům. Dobrá, 
pojďme do Česka.

OČEKÁVÁNÍ
Kdo z nás by si nepřál konec krize. 

O tom, že se blíží, snad není potřeba po-
chybovat. I ti nejzarytější skeptici nemohou 
pominout čísla, vyplývající z bilancí ekono-
mik. Poptávka už neklesá, tu a tam se objeví 
nová. Hlavně tam, za mořem. Také na druhé 
straně Šumavy. Jistě, je potřeba trpělivosti. 
Ono k nám všechno přicházívalo kapku se 
zpožděním. Až na ten rok 1348, ten sym-
bolizoval prvenství se střední Evropě. Ako-
rát bychom neměli zůstat u té trpělivosti. 

Očekávat se založenýma rukama by kon-
junkturu nepřineslo. Dopadli bychom jako 
ten služebník, který schoval svěřenou hřiv-
nu. Neznáte podobenství o hřivnách…

PŘÍCHOD PRAVDY
Ona už vlastně přišla. Aby nemilosrd-

ně ukázala zrcadlo připravenosti na zápas 
s krizí. V době hojnosti se nemuselo až tolik 
šetřit. Taky se ledacos prodalo. Vždyť ani 
zákazník tolik nekoukal na korunu. Když 
si koupil špekáčky, které mu při opékání 
vytékaly a hořely, prostě je dal kocourovi. 
A koupil jiné, byť i trochu zanadával. Posta-
čilo, když byly ručně vázané. Ten provázek 
byl pro něho symbolem kvality. Vidíte, na-
jednou jsme u docela srozumitelného filozo-
fování. Ani na nějakou tu blanku či tuk, po-
nechaný na mase, nepoukazoval. Prostě si 
maso doma očistil sám.

No, a najednou všechno vidí, všechno jej 
dráždí, včetně tenčí peněženky.

NAUČIT SE V NÍ ŽÍT
Samozřejmě v té pravdě. V ní, ne vedle 

ní. Abychom zas neodbíhali k obecnému
filozofování, jehož kořeny se váží právě 
k onomu roku 1348, zůstaňme u špekáčků. 
Nikdo nechce tvrdit, že s příchodem kon-
junktury budou lidé vyhledávat jenom ty 
echt luxusní. Mnozí budou dál kupovat la-
ciné. Avšak s jasnější představou, jaké zbo-
ží mají očekávat. Což bude ne dvojnásob, 
ale ještě výrazněji platit o těch „pravých, 
tradičních, vázaných...“, kde kvalita již ne-
bude spojována pouze s tím provázkem. 
Stejně tak odříznutí takového řetízku z roš-
těnce bude považováno za samozřejmost. 
Zkrátka, krize učí zákazníky vážení si pe-
něz. A nepodléhání šizení.

SPOUŠTĚNÍ V KOŠI Z MOSTU
Takové veřejné namáčení se již nebude 

opakovat. Jak bývalo zvykem v několikrát 
zmiňovaném čtrnáctém století. Dokonce se 
zdá, že nepomůže ani špekáčková vyhláška. 
V zemi tolika přátelství a úředníků, majících 

se co ohánět, aby se postarali sami o sebe 
a zachování vysokého životního standardu. 
Protože slova jako skromnost, pokora a so-
lidarita byla vyškrtnuta. Že by i v Česku měl 
rok 2010 proběhnout ve znamení tygra? Je-
nom to ne, řeknou si někteří podnikající. 
Vždyť ti barbarští Číňané se nespokojí ani 
se spouštěním z mostu. Což by se dalo vy-
držet, když český kat by za nějakou tu kačku 
přimhouřil oko nad oblečením do neopre-
nu. Oni rovnou střílejí. Možná i v případě 
špekáčků z drůbežího separátu a tukové 
emulze. 

POJĎME JÍ NAPROTI
Té pravdě, pokud už ne také lásce. Tím 

pádem i vstříc blížící se konjunktuře. S vě-
domím, že zákazník není hlupák. Také ve 
víře v docenění odpovídající kvality za jí 
odpovídající cenu. Již v loňském roce jsme 
mohli v Řeznicko/uzenářských novinách 
uvézt kopu příkladů, kdy se taková filozofie 
vyplatila. Bude nám ctí psát o dalších. A vů-
bec nás nebude mrzet, pokud se seznam ta-
kových firem bude podobat seznamu tele-
fonnímu. 

Bohumil Rada

Kdo rychle 
dává, dvakrát 

dává
Stejně tak jsme se zas jednou pře-

svědčili, že neštěstí nechodí po ho-
rách, ale po lidech. A ještě jedno 
přísloví, do třetice. Na Slovensku se 
říká „chudobnému aj z hrnca vyky-
pí“. To všechno platí pro apokalyp-
su, která postihla Haiti, nejchudší 
z nejchudších zemí západní polo-
koule. 

Aniž jsme si stačili uvědomit její 
hrůznost, ozval se hlas srdce i hlas ro-
zumu. Dělej něco, člověče! Snad jako 
nikdy předtím, asi právě v předtuše 
jejích nekonečných rozměrů, se vzed-
mula obrovská vlna solidarity. V pár 
hodinách zakroužily nad Port au Prin-
ce vrtulníky s bílými hvězdami, pod 
nimi se otevíraly padáky. Voda, jídlo, 
léky. Určitě jich zpočátku bylo méně, 
nežli by bylo potřeba. Možná nebyly 
servírovány na ubrouscích, jak neopo-
mněl podotknout televizní zpravodaj 
a známý kritik USA Michal Kubal. 
Rozhodně však platilo přísloví o rych-
lém dávání. V určitém kontrastu, po-
tvrzujícím styl a akceschopnosti EU, 
ještě po týdnu rokující v Bruselu. Aby 
nakonec rozhodla Haiťanům uvol-
nit pro ně již dávno určené prostřed-
ky.

A co my, Čechové? Neuvěřitelné! 
Tedy, pokud se týká nás, obyčejných, 
anonymních lidí. Taková sháňka po 
číslech kont Člověka v tísni, Adry, 
Diecézní charity... Bleskově a neu-
věřitelně narůstající konta pro Haiti. 
Vlastně jsme se tak trochu podobali 
„Amíkům“. V té rychlosti reakce. Vlá-
da... no, ta se prý musela prokousávat 
předpisy, taky se muselo počkat na její 
řádné pondělní zasedání. Nakonec ně-
jaké ty peníze dala dohromady. I když 
ve srovnání s prostými občany... 

Ale nešť. Hlavně, že ti lidé budou 
mít co dát do hrnců, ze kterých jim 
vykypělo. Věřme, že také potraviny 
z Čech. I když prý kdosi prohlásil, 
že levněji se bude nakupovat v okolí 
ostrova. Kvůli přepravním vzdálenos-
tem. Avšak takové sušené mléko, kte-
rého máme opravdu spoustu... Nebo 
masové konzervy... Vždyť v tom lze vi-
dět i jistou symboliku sounáležitosti. 
Potřeba potravin určitě potrvá dlou-
ho. 

 BR

Vítám Vás v roce mimořádného významu 
pro všechny, kteří jsou spjati s řeznickým ře-
meslem, v roce, ve kterém oslavíme 700 let 
od mimořádného počinu našich řeznických 
předků, kteří se v roce 1310 zasloužili o bez-
problémové usednutí českého krále Jana Lu-
cemburského na český trůn.

Číslovka v titulu je úctyhodná, ale také 
dokazuje, o jak významnou událost se ten-
krát jednalo, neboť její stopa je patrna do-
dnes.

Z té vzdálenosti 25 generací se to zdá jed-
noduché domluvit se, vzít širočiny, prosekat 
městskou bránu a přijde šedesát let prospe-
rity celého území.

No nevím, neměli bychom se opět do-
mluvit a vybojovat si období prosperity?

Upřímně? Již ve slově „domluvíme“ je 

problém, neboť se spíše nedomluvíme a po-
kud ano, tak nám Úřad z Brna vyměří poku-
tu. Ale vlastně ani nevím, koho bychom do 
té Prahy vlastně pustili, aby zajistil prospe-
ritu většině a nejen sobě.

Ale dost paralel. Dovolte mi pozvat Vás, 
širokou odbornou veřejnost, v průběhu ce-
lého roku 2010 na několik akcí věnovaných 
vzpomínce na minulost, debatě o součas-
nosti i představení vizí do budoucna.

Jaromír Kloud

chaný na mase, nepoukazoval. Prostě 
aso doma očistil sám.

V žádném případě nechceme fušovat do 
řemesla Státní veterinární správě. Koneč-
ně kdo ví, zda bychom dokázali ke zprávě 
vytepat obvyklý verš, jak činívá její tisko-
vý mluvčí a poeta Josef Duben. Navíc pak 
nejde o škrkavky a tasemnice. Pokud by-
chom ovšem neměli na mysli obrazná po-
jmenování.

Nuže, k meritu věci. Zemí se šíří zvěst 
o chystané podpoře regionálních výrobců. 
Také se šeptá, že k tomu bohulibému účelu 
má být určena suma ve výši 250 mil. Kč. 
Zaplať pánbůh, řeknou si řezníci, pekaři, 
výrobci kozích sýrů, a vůbec všichni zbylí 
vyznavači poctivého řemesla. S čtvrt mili-
ardovou podporou budeme vidět tak, že ne-
postačíme udit, péct a sýřit. Avšak pozor! 
Zaplať pánbůh neříkají jenom ti řemeslní-
ci. Také přátelé přátel, těšíce se na hojné 
maštění vlastních kapes. Oni vlastně neří-
kají zaplať pánbůh, ale zaplaťte nám, ka-
marádi. My vám taky zaplatíme. 

Unisono kritizujeme zašantročování po-
moci rozvojovým zemím a jejich strádají-
cím obyvatelům. Když peněz, věnovaných 
mezinárodními institucemi, se ujmou 
nadnárodní agentury, aby tyto směřovaly
někam do buše. Samozřejmě přes tamní 
úřady, jejich přednosty a sekční šéfy k míst-
ním agenturám. Ty pak oslovují kmenové 
náčelníky a šamany. Když to všechno dobře 
dopadne, prostý Huta či Tutsi dostane hrst 
rýže. Vysychání toku prostředků tak připo-
míná osud řeky Okavango, podivně se ztrá-
cející v poušti Kalahari. 

Naštěstí nejsme v Africe. I když podle 
Transparency International si prý v míře 
korupce nikterak nezadáme s mnohými je-
jími zeměmi. Vyvraťme to nařčení. Tam by 
se nejspíš většina pomoci zadrhla v Moga-
dishu, Kampale či jiné stolici. Česká Praha 
ji štandopéde pošle do regionů, kam patří 
už podle samotného pojmenování. Aby zvidi-
telnila všechny ty produkty, ať už chutnající 
hezky, jihočesky, oceněné v kraji Přemysla 
Oráče, zvítězivší v Olomouckém kraji a vů-
bec všude tam, kde se hodnotilo pod pocti-
vým dohledem agrárních komor. Ty se, jak 
už to ve slušném životě chodívá, stávají při-
rozeným a důvěryhodným arbitrem. 

Že by se k nim měla přidat profesní 
sdružení. Co jim v tom brání? Tedy, krom 
nechtění. Alespoň společně ohlídají tu 
čtvrtmiliardovou sumu před parazity. Také 
pomůžou vymustrovat a řídit ten nejúčin-
nější program, který namísto naplňování 
(kapes) vyznavačů hesla „kamarádi taky 
rádi“ doopravdy poslouží výrobě a prode-
ji regionálních výrobků. Jak jsme nesčet-
někrát informovali na stránkách ŘUN, 
opravdu je co podporovat.  BR

                          

Ze soutěže odborných dovedností oboru řezník–uzenář, více na straně 12

1/2010 �–� Velké téma – české hovězí  � Konec chovu prasat v Čechách  � Papouščí ostrovy  � PET 
FOOD – stále neznámý prostor   � Zvěřina – komu zbývá Černý Petr      ČSZM začíná s efektivním 
využíváním dotací z evropských fondů v roce 2010        Agrovenkov Pardubického kraje

„700“
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PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

Na Kocínce 1 • 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: +420 220 107 111 • Fax: +420 233 332 283

E-mail: info@animalco.cz • www.animalco.cz

J M É N O Z A V A Z U J E

NABÍZÍME: 

• MASO, VNITŘNOSTI, SÁDLO, POLOTOVARY

• CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

• HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ, KOŇSKÉ, DRŮBEŽÍ, RYBY

• PRO VÝROBU I PŘÍMOU DISTRIBUCI

Stálá skladová zásoba širokého sortimentu.
Pravidelné dodávky čerstvých mas přímo od výrobce.

Odběr z našeho logistického centra nebo dodávky k vám na místo.
Pro více informací navštivte náš web:

www.animalco.cz

Tradiční dodavatel

koření a aditiv

pro masný průmysl

a další potravinářské 

obory 

� Koření

� Kořenicí směsi

� Aditiva

� Kombi směsi

�  Potravinářské
     technologie
Pěkný-Unimex s. r. o.

Areál Tesla Hloubětín

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9

tel.: 266 107 805

fax: 266 107 810

e-mail: prumysl@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz
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Truchlivé perspektivy českého zemědělství, potažmo 
české kulturní krajiny jsou nazírány z mnoha úhlů pohle-
du. Jsouce smířeni (či spíše přitlačeni našimi partnery 
v Evropě rovných příležitostí) s pokračováním dopadů 
nerovných podmínek pro české farmáře v rámci vstupu 

Někomu se tento sled může jevit opačným. Začínat 
konzumací. Jenomže ono už to tak v tržním hospodář-
ství chodívá. A my si musíme uvědomit, že i v rámci celé 
EU, natož pak v případě zemědělských členských subjek-
tů z nových zemí se posun k tržnějšímu přístupu stane 
nevyhnutelným. Potažmo bude nutno skončit s principy 
automatického uspokojování natažené ruky farmářů (viz 
tady máte mléko, dejte nám osm padesát za litr a poraď-
te si s ním, jak umíte). V podstatě tedy půjde o výrobu 
poptávaného.

V případě hovězího masa to jde s poptávkou hodně 
z kopce. V roce 1989 dosahovala v tehdejším Českoslo-
vensku 30 kg na obyvatele. Jistě bychom mohli předložit 
dosti argumentů pro tuto pro nás dnes nedosažitelnou 
hodnotu. Bezesporu to byla direktivní cenová politika 
státu, která nedovolovala více otevřít cenové nůžky mezi 
hovězím, vepřovým a kuřecím masem. Nepochybný vliv 
měl i tlak na zařazování jídel z hovězího ve společném 
stravování. Viz jídelní lístky závodních, školních, vojen-
ských, a vůbec všech kuchyní, kterým postačilo zaslat 
metodický pokyn.

Avšak pomiňme onen politický tlak. Češi a Slováci si 
zvykli konzumovat hovězí maso pravidelně. Nebylo se 
proto čemu divit, že se často objevovalo i na stolech do-
mácností. Přitom se nedalo hovořit o nějaké možnosti 
výběru. Vždyť masná produkce byla jakýmsi vedlejším 
produktem chovu mléčných plemen, kdy ještě domi-
noval především český červenostrakatý skot. Pamět-
níci osmdesátých let jistě potvrdí jinak celkově dobře 
vynásobený trh touto komoditou, kdy stálá sháňka po 
takové nedostatkové pravé svíčkové, vedoucí k jejímu 

Spotřeba hovězího masa v ČR – nekončící zlý sen

My se budeme pokoušet hledat odpověď na otázku, 
kam se ztrácí onen v Česku nově vyprodukovaný skot 
masných plemen. Nejprve nechme promluvit čísla. Za 
prvních deset měsíců letošního roku poklesly porážky 
skotu v Česku z 54 293 tun na 50 594 tun, což představu-
je úbytek 3 699 tun (6,8 %). Z logiky věci vyplývá potře-
ba se podívat na přeshraniční pohyb této komodity. Pro 
větší přehlednost přetiskujeme tabulku údajů SZIF.

Období 

Dovoz Vývoz

Celkem Z toho EU Celkem Z toho EU

 [tuny]  [tis. Kč] [tuny]     [tis. Kč] [tuny]     [tis. Kč] [tuny]  [tis. Kč]

JATEČNÝ SKOT

1. 1. – 30. 9. 2009 1 408,4 55 927 1 408,4 55 927 34 775,7 1 634 801 31 693,0 1 438 391

1. 9. – 30. 9. 2009 84,3 2 977 84,3 2 977 4 789,5 227 714 4 222,6 192 235

HOVĚZÍ MASO

1. 1. – 30. 9. 2009 13 123,9 94,16 12 822,6 92,04 4 047,4 82,17 4 047,4 82,17

1. 9. – 30. 9. 2009 1 586,7 87,17 1 523,3 84,70 394,8 81,65 394,8 81,65

Byť v porovnání s údaji o tuzemských porážkách
tato nezahrnuje desátý měsíc, dává jeden velmi podstat-
ný signál. Aniž bychom chtěli porovnávat hrušky s jabl-
ky, konstatujeme, že rozdíl u živých zvířat činí více jak 
33 tisíc tun ve prospěch vývozu, zatímco u masa převy-
šuje dovoz o pouhých 9 tis. tun. Z čehož jasně vyplývá 
celkové aktivní saldo (při akceptování ztrát při zpraco-
vání po porážce), neboli úspěšné umísťování českého 
hovězího na trzích EU.  

Důvody, proč se takto daří? Jen stěží bychom zde 
mohli odprezentovat kvalitativní srovnávání. Zato mů-
žeme nabídnout srovnání cenové. Průměrná cena za 
100 kilogramů jatečně upravených těl mladých býků
činila v rámci EU v polovině měsíce 315,4 eura, což je 
nárůst oproti ceně 310,4 eura k 1. listopadu. V ČR se zvý-
šila od počátku tohoto měsíce cena z 270 eur na 276,6 
eura. Nižší ceny za jatečné býky než v ČR dostávají 

zemědělci v osmi zemích EU. Zřejmě nebude na škodu, 
„ztrácí-li“ se produkce českých chovatelů masných ple-
men v zahraničí. Umějí-li tito žít za nižší výkupní ceny, 
a úspěšně tak konkurovat farmářům starých unijních ze-
mí. Pravda, poněkud méně příznivě to vyznívá pro čes-
ké zpracovatele. Že by neuměli zpracovávat a nabízet 
v konkurenceschopné kvalitě a ceně? Na tuto otázku se 
nepokoušejme odpovídat my, na to odpoví trh.  RaR

ŠŤASTNÝ SERIÁL PŘÍBĚHU ČESKÉHO MASNÉHO SKOTU
nebo jen krátká epizoda na obsazené evropské scéně

do EU jsme se soustředili na vyprošení svolení Bruselu 
k jejich dorovnání v rámci státního rozpočtu. Bylo nám 
laskavě vyhověno. Abychom zjistili, že v eráru se prohání 
vítr, který poslední peníze odvál energetikům. Možnost 
dorovnání se tudíž ukázala chimérou.

Přecházíme proto k rétorice o budoucím netradičním 
zemědělství, směřujícímu k pěstování technických plo-
din. Pomineme-li její chaotičnost a zejména pak absen-
ci záruk kontinuity v uplatňování produktů (zejména 
v podobě zemědělské politiky EU), určitá perspektiva 
pro rostlinnou produkci tu přece jenom je. Kupodivu 
se příliš nefrekventuje živočišná výroba. Jako bychom 
chtěli přehlédnout její nezastupitelnou úlohu nejenom 
z hlediska strategické jistoty v potravinách, ale též jako 
důležité součásti biologického cyklu. Nehledě na neza-
stupitelnou roli v utváření kulturní krajiny.

Trpně proto konstatujeme úpadek produkce prasat či 
absenci vize další existence mléčného skotu. Jako by ne-
byla šita na míru pro českou živočišnou produkci společ-
ná zemědělská (ochranářská) politika EU, nýbrž nadešel 
návrat k liberalismu. Jak asi může dopadnout nahý mezi 
vlky? O to více člověka potěší pohled na horské či podhor-
ské louky a na nich pasoucí se stáda. Projíždíte-li stejnou 
trasou nějaký ten rok, nemůžete pominout narůstající po-
čet zvířat. Zvířat odolných, schopných se vyrovnat s čes-
kým klimatem. Jistě jich nepřibývá bezdůvodně. Napad-
ne vás při pohledu na krávy, neobtěžkané obřími vemeny 
a kolem nich se pohybující telata. Idylka, řeknete si. 

Perspektiva, řekne český sedlák. Na rozdíl od mlé-
ka se býčci a jalůvky masných plemen nechají zpeněžit 
se ziskem. Proto ten chovatelský boom. Není to zas je-
den z pohybů ode zdi ke zdi? Napadá vás v souvislos-
ti z předchozími nadějemi, vkládanými do produkce 

mléka, doprovázenými investicemi, které... Pokusíme se 
proto poskládat informace, názory, prognózy, pohledy 
tuzemské i zvenčí. Vždyť tento segment představuje spo-
jité nádoby s českým podnikáním ve zpracování masa.
 RaR

Aberdeen Argus červený Aberdeen Argus černý

Kam se to ztrácí
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Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

podpultovému prodeji, byla z hlediska objemu obcho-
dů záležitostí spíše okrajovou, danou neodpovídajícími 
cenovými relacemi jednotlivých částí. Podstatnou roli 
hrál i podíl hovězího masa v uzenářských výrobcích, 
kdy dnes se v porovnání s tehdejšími normami spíše 
přidává jako vzácná ingredience. 

Do otevřeného tržního prostředí (rozumějme v malo-
obchodu, nikoliv tedy v zemědělství) jsme tedy vstupo-
vali s oněmi třiceti kilogramy. Namísto tajemníků pro 
zemědělství či obchod začala působit ona neviditelná 
ruka trhu. Ta způsobila zemětřesení. Zatímco spotřeba 
drůbeže koncem osmdesátých let živořila na nějakých 
devíti kilogramech, v loňském roce atakovala dvacet 
šest kilogramů. Opačným směrem směřovala spotřeba 
hovězího, či spíše akceleroval její pád, kdy v letošním 
roce nejspíše bude prolomena magická hranice deseti 
kilogramů (v rozvojových zemích činí cca 6 kg). Pro 
pořádek dodejme poměrně stabilní spotřebu vepřového, 
oscilující kolem čtyřiceti kilogramů. 

Nyní je nám zřejmější, proč podtitulek článku hovoří 
o zlém snu. Zejména v souvislosti s boomem v chovu 
masných plemen skotu se nemusí jednat o pouhé ma-
lování čerta na zeď. Pionýři určitě vydělají (vydělali). 
Prodejem plemenného materiálu pro nové chovy. Ta-
ké poměr mezi poptávkou a nabídkou jatečních zvířat
prozatím generuje přijatelné realizační ceny. Otázkou 
zůstává budoucí absorpční schopnost trhu. Jedním 
z přirozených východisek její podpory je navýšení spo-
třeby hovězího masa. Což ovšem považujme za marke-
tingovou záležitost, hodnou samostatné úvahy. Budeme 
se jí proto věnovat na jiném místě. 

RaR

Vůbec se nechceme věnovat nostalgickému vzpomínání na kdysi slzy ronící hit držitele hejna Zlatých slavíků, 
jak by mohl naznačovat nadpis článku. Byť o jisté nostalgii by se přece jenom dalo mluvit. V souvislosti se zálibou 
Čechů v konzumaci hovězího. Ta, na rozdíl od zbožňování božského Karla, velice rychle pomíjí, jak popisováno na 
jiném místě tohoto vydání listu.
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Nejenom ekonomicky, kdy zemi hrozil státní bankrot 
a rozpad trhu. Také její proslulé hovězí začalo ustupovat 
kuřatům, zeleninovým jídlům nebo módnímu suši. Ještě 
v roce 1990 činila spotřeba na jednoho Argentince pro 
nás neuvěřitelných 81 kilogramů. Ve staré, dobré Argen-
tině se totiž hovězí snídalo, obědvalo i večeřelo. V pátek 
i ve svátek. Než přišli ti cizí marketingoví vetřelci, na 
které místní gauchové hleděli v němém úžasu. 

DOMÁCÍ ZRADA
Vedli si téměř stejně úspěšně jako konkvistádoři před 

pěti sty lety. Tenkrát se všechno měřilo počtem obráce-
ných na křesťanskou víru, potažmo počtem lodí, vezou-
cích náklad zlata na Iberský poloostrov. Dnes onou spo-
třebou. Zatímco hovězí v průběhu deseti roků (do roku 
1999) zaznamenalo pokles o drastických 18 kg, kuřata 
si připsala 10 kg. Což v zemi, čítající téměř 40 milionů 
obyvatel a přes 60 milionů kusů skotu, denně spásající-
ho pampy, představovalo nemalou pohromu. Jako vý-
směch či jako houby po dešti vyrůstaly desítky a stovky 
suši barů, hlásajících vhodnost takového stravování pro 
manažery. Jinými slovy, pro lidi po celý den sedící na 
židli, nikoliv v sedle. 

SPIKNUTÍ ZBYTKU SVĚTA
A nebyla to jenom domácí spotřeba, co způsobilo 

hluboké vrásky na čelech fingueros. Také ostatní svět 
jako by zanevřel na vyhlášené argentinské hovězí, po-
kud se proti němu přímo nespiknul. Obavy z nemoci 
šílených krav srážely zájem o desítky procent, stejně tak 
řeči o potřebě se vyhýbat cholesterolu. Jako by argen-
tinští gauchové, konzumující je v jednom kuse, neby-
li vzorem štíhlosti a elegance. Pravda, oni mají pohyb. 
V sedle koní i při vedení seňorit v rytmu tango argen-
tino. Jako by nikdo nechtěl slyšet, že zdejší pampy po-
skytují tu nejzdravější trávu, která tu roste bez hnojení 
a ošetřování pesticidy. Nehledě na zdraví zdejších stád, 
nepotřebujících očkování proti chorobám.

NO ABANDODAR LA LUCHA
Takoví jsou oni, Argentinci. Zarputilí, posedlí vírou 

ve vítězství. Prezident Fernado de la Rua, sám známý 
zálibou v chutném steaku na zahradním grilu, jmenoval 
šestici známých argentinských osobností „zemědělský-
mi velvyslanci“. Ve víře, že celebrity typu Gabriely Sa-
batiniové či Guillerma Vilase budou v USA či Mexiku 
slyšeny docela zřetelně. Při vyslovování sloganu „Buďte

jako zbytek světa – jezte argentinské hovězí“. Bezpo-
chyby zapůsobilo i očištění od podezření na výskyt slin-
tavky. V důsledku čehož jen v samotných Spojených
státech můžou počítat s ročním odbytem nějakých dva-
ceti tisíc tun.

NÁVRAT K TRADICI A KOŘENŮM
Ani na domácím kolbišti nesložili ruce v klín. Po-

jídání hovězího bylo veřejně povýšeno na součást
argentinské národní kultury. Přední politici, umělci, 
sportovci, ti všichni se rozhodli přispět k jejímu oži-
vování. Nejspíš byli dost opravdoví a dobře srozumi-
telní. I domácí spotřeba se vydala vzhůru, k metě se-
dmdesát kilogramů. Neboť většina lidí vzala za své, že 

asado patří k národní kultuře stejně jako paso doble, 
Boca Juniors či River Plate. Jenom tak na okraj do-
dejme ještě jeden podpůrný faktor. Vynikající argen-
tinské červené. V tomto případě není řeč o mase, ný-
brž o tamní jedničce mezi červenými víny. My jsme 
si doma vyzkoušeli internacionální kombinaci. Steak 
z českého angusu jsme zapíjeli argentinským Mal-
bec (láhev opravdu kvalitního vyjde něco přes dvě 
stě korun). Možná jste otráveni přihlouplými řečička-
mi rádoby sommelierů o tom, jak které víno štymuje 
k tomu kterému masu. Vězte, že v tomto případě ne-
budete zklamáni. Jenom musíte konzumovat v poho-
dě a nikam nespěchat. Prostě to si jednou musíte říct 
– la cosa tiere espera. 

AGASAJO
A vůbec. Nedovedu si představit zakončení toulky po 

stříbrné zemi jinak nežli posezením u bohatě prostřené-
ho stolu, s dominujícími specialitami z hovězího. Nuž, 
přijměte místo u stolu (případně i sporáku). 

CHIMICHURRI
Suroviny:

600 g hovězí svíčkové, 8 brambor, 8 rajčat, svazek petržel-
ky, česnek, olivový olej, sůl, mletá paprika

Příprava:
Spaříme a následně oloupeme rajčata. Zbavíme je zrní-
ček a nakrájíme na kostičky. Přidáme nasekanou petržel-
ku a rozetřený česnek. Podle chuti okořeníme solí, pepřem 
a mletou paprikou. Smícháme s olivovým olejem, aby vznik-
la omáčka. Nakrájíme a lehce naklepeme maso. Osolíme 
ho a opepříme. Zprudka opečeme na pánvi. Před dokon-
čením přidáme na pánev oblíbenou argentinskou omáčku
chimichurri. Podáváme s bramborami nebo těstovinami.

CARBONADA CRIOLLA
Suroviny:

3 lžíce oleje, 1 kg zadního hovězího nakrájeného na 
kostky, 4 rajčata nakrájená na kousky, 1 zelená paprika
nakrájená nadrobno, 5 rozdrcených stroužků česneku, 
2 bobkové listy, 1 lžička oregana, 2 cibule nakrájené na 
kolečka, ¾ l hovězího vývaru, 1/4 bílého vína, 3 brambory 
nakrájené na malé kousky, 3 sladké brambory nakrájené 
nadrobno, 2 kukuřice nakrájené na kolečka, 2 cukety 
nakrájené na kostičky, 2 broskve nakrájené nadrobno, 
2 menší hrušky nakrájené nadrobno, sůl, pepř. V hrnci 
rozpálíme olej a na něm opečeme maso dohněda.

Příprava: 
Maso vyndáme, do hrnce dáme rajčata, papriku, cibu-
li a česnek a krátce podusíme. Přidáme vývar, víno a sůl 
s pepřem a krátce povaříme. Přidáme maso a brambory 
a na mírném příkonu vaříme 15 minut. Přidáme cuketu 
a kukuřici a vaříme dalších 10 minut. Přidáme ovoce a va-
říme dalších 5 minut.

Jistě bychom mohli podávat mnoho dalších chodů. 
Například takové smažené hovězí řízky Milanesa (oba-
lované v těstíčku na pizzu, sypané oreganem), grilova-
nou směs Parrilla, grilovaná žebra... Bez obav můžeme 
použít i surovinu z českých masných plemen, samozřej-
mě z mladých kusů. Co dodat? Gue aproveche. BR 

Argentina, země producentů i jedlíků hovězího,
měla jeden čas namále

MASNÁ PLEMENA SKOTU
nadějný směr podnikání českých chovatelů i zpracovatelů

Perspektivy chovu a uplatnění produkce mas-
ných plemen skotu v ČR jsme zvolili za hlavní téma 
tohoto vydání ŘUN. Při cestách za nalezením kva-
lifikovaných názorů na tuto problematiku jsme ne-
mohli vynechat jedinečnou příležitost dát slovo člově-
ku, splňujícímu roli chovatele i zpracovatele. Jím je
Ing. Miroslav Vráblík, předseda Českého svazu chova-
telů masného skotu. Jinak též šéf česko-kanadské spo-
lečnosti M.I.L.O.S. Inc. Česká republika, zabývající 
se chovem i zpracováním skotu, šířící svůj produkt pod 
označením Český Angus. 

České chovatelství obecně neprožívá právě nejpřízni-
vější období. Značně klesají stavy prasat, bez nalezení 
řešení se zdá být produkce mléka. Jenom masný skot 
jako by v Česku prožíval renesanci. Je tomu opravdu 
tak?

Chov masného skotu je opravdu jedinou oblastí
zemědělské výroby, která v „porevolučním“ období 
zaznamenává stálý růst. Před dvaceti lety se v býva-
lém Československu chovalo v omezeném počtu pou-
ze plemeno Hereford. Bylo to několik stovek zvířat 
dovezených v roce 1975 z Kanady a umístěných na 
Vojenské statky a lesy. Byla to spíš exotika než skuteč-
ný chov. Přesto, že nárůst stavů masných krav už není 

tak dramatický jako v minulých letech, je dnes v Čes-
ku chováno 170 000 krav bez tržní produkce mléka. 

Postačí i pouhé rozhlédnutí se po krajině. Struktu-
ra pasoucích se stád napovídá o posilování pozic kva-
litních masných plemen. Můžete nám o tom povědět 
více?

Po roce 1990 došlo k rychlému rozvoji chovu mas-
ného skotu. Naši chovatelé měli možnost importo-
vat velmi kvalitní zvířata z celého světa. Stát měl na 
rozvoji produkce kvalitního hovězího masa zájem, 
a proto v letech 1992–96 nákupy plemenných zvířat 
dotačně podporoval. V tomto období naši chovate-
lé nakupovali jalovice ve Francii, Kanadě, Německu, 
Dánsku, Rakousku a Maďarsku. Vznikla tak čisto-
krevná stáda, která se začala díky šikovným chova-
telům rychle rozvíjet a rozrůstat. Dnes je v ČR cho-
váno 12 masných plemen. Jejich početní zastoupení 
a ekonomický význam není stejný – mezi nejrozšíře-
nější patří plemena Charolais, Aberdeen-Angus, Mas-
ný Simentál, Hereford a Limousine. Tato plemena 
jsou chována jako čistokrevná a jsou využívána i ke 
křížení s dojnými plemeny. Po dvaceti letech práce 
v masných stádech můžeme naši republiku hodnotit 
jako chovatelsky vyspělou zemi, která produkuje kva-
litní chovný i zástavový skot.

Při rozhovorech s farmáři člověk nabývá dojmu sluš-
ného zpeněžování zvířat, především plemenného mate-
riálu. Lze nějak odhadnout budoucí poptávku po něm? 
Nejde o pouhou konjunkturální záležitost, kdy se další 
zemědělci vrhají na chov masných plemen? 

Produkce plemenných zvířat je vrcholem chova-
telství. Tuto činnost mohou úspěšně provádět jen ti 
nejlepší a nejschopnější, přitom konkurence je obrov-
ská a prosadit se není snadné. Po kvalitních zvířatech 
je poptávka, především v zemích východní Evropy, 
a Česká republika se dostala do pozice zajímavého 
obchodního partnera. Nabízíme dostatečně velké
kolekce velmi dobrých zvířat v zajímavých cenových 
relacích. Před dvaceti lety jsme byli dovozci, dnes 
jsme v pozici exportéra. Postupně se tedy zhodno-
cuje poctivá práce chovatelů, která zúročuje kvalitní 
systém šlechtění a plemenitby, na který u nás ze zá-
kona dohlíží Český svaz chovatelů masného skotu.

Také v uplatňování jatečného masného skotu se se-
tkáváme se spokojeností. Česká zvířata jsou poptávána 
i v zahraničí, jak ukazuje bilance (vývoz 35 tis. tun 
živých zvířat za I.–II./IV 2009). V čem spatřujete ta-
kovýto výsledek?

Naše zvířata jsou opravdu kvalitní, naše chovatel-
ské výsledky jsou srovnatelné s těmi nejvyspělejší-
mi zeměmi, a přitom jsme i cenově zajímaví. Důle-
žitým momentem je i skutečnost, že Evropská unie 
je čistým dovozcem hovězího. Hovězí maso je jediná 

významná komodita, která v Unii není v nadbytku, 
ale naopak 20 % spotřeby se dováží. Přestože EU pa-
tří mezi deset největších světových producentů hově-
zího masa, více jak 300 tisíc tun každoročně dová-
ží. Proto jsem optimistou a věřím, že naše produkce
může v konkurenci uspět.

Poněkud paradoxně vyznívají informace z domácího 
trhu. Zatímco celkový prodej hovězího vytrvale klesá, 
producenti masných plemen si chválí poptávku po kva-
litě. Když spotřebitelé jsou ochotni zaplatit vyšší přida-
nou hodnotu, charakterizovanou označením bio, eko či 
prodej ze dvora. Jaké v tom vidíte souvislosti?

Specializovaná masná plemena nabízejí maso vy-
soké kvality. V minulosti bylo na trhu k dispozici 
hovězí nevalné kvality, téměř výhradně pocházelo 
z vyřazených dojných krav. Věkem porážených zví-
řat se nikdo vážně nezabýval, zrání masa po poráž-
ce neexistovalo. Proto také „repertoár“ našich hospo-
dyněk z hovězího byl velmi omezený – guláš, nějaká 
ta omáčka, sekaná. O pořádném šťavnatém steaku 
nebo rostbífu jsme moc nevěděli. Přestože spotřebu 
hovězího masa velmi poškodila neobjektivní medi-
alizace okolo výskytu nemoci BSE, část zákazníků 
hledá maso vysoké kvality, které splňuje ty nejvyšší 
nároky. Často říkají: „Rádi si připlatíme, ale chceme 
si pochutnat.“ Negativem, které hraje v neprospěch 
zvyšování spotřeby hovězího, je dnešní „uspěchaný“ 
životní styl, nedostatečná osvěta o přednostech hově-
zího masa mezi spotřebiteli a také mnohdy v médiích 
uměle vyvolávaná negativní kampaň proti konzumaci 
červených mas. 

Nepochybně však budou hlavní objemy i v budoucnu 
realizovány jako zboží standardní kvality. A to jak přes 
velké zpracovatele, tak následně v maloobchodní síti 
řetězců. Co hodlá (či nabízí) váš svaz učinit k posílení 
důvěry spotřebitelů v české hovězí a rozšíření jeho po-
zic na prodejních pultech?

Český svaz chovatelů masného skotu pracuje na 
tomto poli už mnoho let. Snaží se vzdělávat spotřebi-
tele – seznamuje ho s jednotlivými masnými plemeny, 
se systémem jejich chovu, radí, jak poznávat kvalitní 
maso, nabízí zajímavé recepty. Tyto informace publi-
kuje v populárních i odborných časopisech, novino-
vých článcích či v televizních pořadech. Svaz rovněž 
vlastními silami vydal kuchařku specializovanou na 
hovězí maso. Pro propagaci a osvětu využívá také své 
webové stránky (www.cschms.cz). Zde mají spotře-
bitelé mj. možnost si ověřit původ zakoupeného ma-
sa. Mezi další aktivity na tomto poli patří provádění 
šetření, zda prodejci dodržují platné vyhlášky spoje-
né s prodejem masa (podmínky prodeje, označování) 
a informují o výsledcích v tiskových zprávách a novi-
nových článcích naše spotřebitele. Vysvětlujeme ve-
řejnosti, že umíme vyrábět bez hormonů a antibiotik. 

Ostatně nejlepší argument je zdravé, klidně se pasou-
cí spokojené stádo, které můžeme vidět při cestách 
po naší zemi. Na nejrůznějších zemědělských výsta-
vách Svaz zajišťuje ochutnávky steaků z masných 
plemen, nabízí návštěvníkům kvalitní maso a masné 
výrobky a seznamuje spotřebitele s přednostmi hově-
zího masa. 

Jaký je váš názor na potřebu marketingové podpo-
ry ze strany státu? Podpora na celorepublikové úrovni 
by v určitých směrech kolidovala s pravidly EU. Zato
regionální produkce je pro podporu přímo stvořená. 
Budeme ji umět?

Považuji ji za nezbytnou. Ministerstvo zeměděl-
ství zahájilo program „Klasa“, který oceňuje kvalit-
ní domácí produkty. Je to však málo, zejména pak 
pro hovězí maso je využitelnost téměř nulová. Propa-
gace výrobků českého zemědělství by měla být mno-
hem větší. V mnoha případech produkujeme opravdu 
špičkovou kvalitu, ale naši spotřebitelé o tom nevědí. 
Letos připravuje velkou propagační kampaň Agrární 
komora. Kampaň bude financována z marketingové-
ho fondu, do kterého by měla přispívat i odvětví na-
vazující na zemědělství: dodavatelé techniky, výrob-
ci léčiv, banky, pojišťovny. Regionální produkce má 
velkou šanci na úspěch. Je zde nezastupitelný prvek 
přirozené důvěry v konkrétního producenta – toho 
výrobce znám, vím, že to dělá dobře a poctivě, nikdy 
mě nezklamal, s nákupem u něj jsem byl spokojen. 
Dalším momentem je punc zvláštnosti a jedinečnos-
ti – toto je výrobek, který stojí za zákazníkovu po-
zornost a zájem. Někteří výrobci se touto cestou již 
vydali a myslím, že úspěšně. Pozitivní roli by v tom 
mohla sehrát loni vydaná vyhláška o prodeji ze dvo-
ra, která je nezbytným legislativním nástrojem pro 
rozvoj výroby lokálních produktů.

Co byste chtěl vzkázat českým zpracovatelům
masa? Vždyť právě oni jsou čtenáři ŘUN. Případně
jejich prostřednictvím českým spotřebitelům? 

Jsou to právě čeští zpracovatelé, kteří mají ve vel-
ké míře v rukou, co budou spotřebitelé nakupovat. 
Pokud tedy oni sami vytvoří podmínky pro to, aby 
kvalitní masná plemena byla lépe zpeněžována na 
jatkách, a začnou pak produkty z těchto kvalitních 
zvířat nabízet v běžné prodejní síti, jsem přesvědčen 
o tom, že po nich bude poptávka. A spotřebitelům 
bych vzkázal, ať nejsou lhostejní k tomu, co naku-
pují, ať sledují původ, odkud maso pochází, a snaží 
se upřednostňovat české výrobky. Podporují tím ne-
jenom jejich producenty, ale také celou společnost, 
neboť za každým zpracovaným kilogramem masa
pocházejícím z českých chovů je práce českého člo-
věka.

 Za rozhovor děkuje
Bohumil Rada 

Ing. Miroslav Vráblík, předseda Českého svazu chovatelů
masného skotu

Na stole nesmí chybět hovězí... ani Cola. 
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Při hledání příčin klesající spotřeby hově-
zího a cest k zastavení tohoto nepříznivého 
vývoje jsme samozřejmě nemohli minout spo-
lečnost Globus, známou prodejem českého 
hovězího v prvotřídní kvalitě. Naše otázky, 
na doporučení nejvyššího šéfa pro Česko, pa-
na Petra Vyhnálka, zodpověděl její „nejvyšší 
řezník“, pan Pavel Holeček. 

V čem spatřujete příčiny trendu neustá-
lého poklesu spotřeby hovězího masa v ČR, 

kdy v porovnání s rokem 1989 tato spadla 
z 30 kg na 10 kg v roce 2009? 

Neustálý pokles spotřeby hovězího masa 
je způsoben z větší částí tím, že ubyli ,,po-
vinní strávníci“ (armáda, školní jídelny). 
Mediální masáž o prospěšnosti ,,bílého ma-
sa“ také neprospěla. Situace se viditelně 
zhoršila pod mediálně vděčnou akcí BSE. 
Z menší míry je na vině mnohdy špatná kva-
lita hovězího masa českého původu – tržní 
prodej masa krav holštýnského plemene.

Liší se nějak tento celorepublikový trend 
od výsledků Vaší firmy? 

Jdeme naprosto proti trendu – podíl ho-
vězího masa každoročně nabývá na význa-
mu.

Jak je strukturovaná poptávka Vašich 
zákazníků po hovězím (kráva, mladý býk 
apod.), v návaznosti pak po částech (zadní, 
roštěnec, kližka apod.)? 

Uvádíme do trhu maso pouze z mla-
dých býků masných plemen a masných 

kříženců, poptávka se týká všech tržních
druhů.

Dávají Vaši zákazníci přednost českému, 
či dováženému hovězímu (nebo se o původ 
nezajímají)? 

Zákazník u nás dostává hovězí maso čes-
ké produkce, původ masa není pro zákazní-
ka rozhodujícím faktorem k nákupu.

Jaká opatření by dle Vašeho názoru
napomohla ke zvrácení toho nepříznivého 
trendu? 

Vytrvalý tlak na plemenářskou práci v pr-
vovýrobě. Napravení zkřiveného systému 
výkupu dobytka a dotační politiky. Otevře-
ní celoevropské diskuse o odbourání SRM 
u klinicky zdravých zvířat. Zvýšení informo-
vanosti veřejnosti o zdravotní prospěšnosti 
konzumace červeného masa jako zdroje zá-
kladních stavebních prvků lidského orga-
nismu.

Za laskavé odpovědi děkuje
RaR

Stejné otázky jsme položili také obchodní-
mu řediteli společnosti Jatky Lomnice a. s.
Miloši Hvězdovi. Tuto společnost jsme již 
představovali jako symbol kvalitní uzenář-
ské výroby v oblasti Českého ráje.

V čem spatřujete příčiny trendu neustá-
lého poklesu spotřeby hovězího masa v ČR, 

kdy v porovnání s rokem 1989 tato spadla 
z 30 kg na 10 kg v roce 2009? 

Domníváme se, že jednoznačně v ce-
nách. Nejvíce spatřujeme pokles u jídelen 
a školních kuchyní. 

Liší se nějak tento celorepublikový trend 
od výsledků vaší firmy? 

Pokles není tak značný. U nás činí 20 %. 

Jak je strukturovaná poptávka Vašich 
zákazníků po hovězím (kráva, mladý býk 
apod.), v návaznosti pak po částech (zadní, 
roštěnec, kližka apod.)? 

Dodáváme pouze bourané maso z býků 
a jalovic. Vždy sezonně je přebytek nějakého 
druhu, a ten řešíme dočasnou slevou ceny. 

Dávají Vaši zákazníci přednost českému, 

či dováženému hovězímu (nebo se o původ 
nezajímají)? 

Zájem o původ roste, ale není nijak ve-
liký, spíš je zajímá kvalita bourání a opra-
cování. 

Jaká opatření by dle Vašeho názoru
napomohla ke zvrácení toho nepříznivého 
trendu? 

Zamezit dovozu levnějšího hovězího ma-
sa za dumpingové ceny. U jihoamerických 
mas zavést stejná veterinární a hygienic-
ká pravidla. (Porážky na moři a zajištění 
ochrany zvířat.) 

Za laskavé odpovědi děkuje
RaR

Jistě dobře zapadajícím účastníkem de-
baty, točící se kolem hovězího, bude též 
velkoobchodník. Proto jsme se obrátili na 
společnost Animalco Praha a. s. a jejího 
spolumajitele Ing. Tomáše Kutzendorfe-
ra. Ten, jak je u renomovaných opravdo-
vých profesionálů běžné, mohl předat slovo
jejich specialistovi na hovězí Demiannu
Bojičovi. 

Pan Bojič hned úvodem konstatoval, že 
náš živý dobytek je velmi ceněn v zahrani-
čí a je trvalým exportním produktem. Ho-
vězí maso z Irska a z Jižní Ameriky je na 

českém trhu žádanější než všechna ostatní, 
třebaže jsou dražší než hovězí tuzemská či 
ostatní dovážená.

V čem spatřujete příčiny trendu neustá-
lého poklesu spotřeby hovězího masa v ČR, 
kdy v porovnání s rokem 1989 tato spadla 
z 30 kg na 10 kg v roce 2009?
–  v průběhu devadesátých let bylo do-

váženo velké množství masa horší kva-
lity,

–  kvalitní dobytek se dodnes vyváží,
–  špatný marketing, míněno reklama,
–  snížení kvality konzervovaného jídla 

i jeho prodeje,

–  náročnější úprava jídla z hovězího / lidé 
celkem mají méně času, 

–  neznalost jednotlivých dílů – obzvláště 
u mladých lidí,

–  neznalost průběhu „zrání“ – obzvláště 
u mladých lidí,

–  nemoc BSE a vliv médií v tomto obdo-
bí
 Liší se nějak tento celorepublikový trend 

od výsledků Vaší firmy?
Ano, export živého dobytka i import 

vybraného (!) hovězího masa vyšší jakosti 
mají vzrůstající trend.

Jak je strukturovaná poptávka Vašich 

zákazníků po hovězím (kráva, mladý býk 
apod.), v návaznosti pak po částech (zadní, 
roštěnec, kližka apod.)? 

Převážně volek/ml. býk – v chlazených 
dílech přes 75 %. Z částí nejvíce kližka 
a kulatá plec, poté předkýtí a krk, steakové 
maso minimálně.

 Dávají Vaši zákazníci přednost českému, 
či dováženému hovězímu (nebo se o původ 
nezajímají)?

Zajímají se o původ (prodejci) a dávají 
přednost irskému hovězímu masu.

Jaká opatření by dle Vašeho názoru napo-
mohla ke zvrácení toho nepříznivého trendu? 

–  selekce a šlechtění

–  více masných plemen

–  neprodávat kvalitní surovinu do zahra-

ničí / tj. živý dobytek

–  lepší zpracování

–  pozor na pH při porážce

–  lepší balení

–  delší expirace

–  marketing a podpora prodeje ze stran 

farmářů, dodavatelů, zpracovatelů

i státu
Za laskavé odpovědi děkuje

RaR

Jistě vás budou zajímat odpovědi z praxe 
jedné z renomovaných společností, pyšnící se 
tradičním pojetím řeznického a uzenářského 
řemesla. Nuže, slovo má VOMA, s. r. o.,
Uherský Brod.

V čem spatřujete příčiny trendu neustálé-
ho poklesu spotřeby hovězího masa v ČR,
kdy v porovnání s rokem 1989 tato spadla 
z 30 kg na 10 kg v roce 2009? 

Příčin snižování spotřeby hovězího ma-
se je více:
a)  Cena u hovězího šla prudce nahoru, ale 

u vepřového a drůbežího se zvedla mír-
něji, proto někteří lidé sáhnou raději po 
levnějším mase.

b)  Kvalita hovězího masa v některých 
prodejnách není odpovídající (je na-
bízené kravské maso), zákazník je 
málo informován, může u něj vznikat 
pocit, že všechno hovězí maso se těž-
ko tepelně upravuje a je těžce stravi-
telné.

c)  Je prováděna malá osvěta na podporu 
hovězího masa, zvláště po prudkém po-
klesu spotřeby v důsledku BSE.

Liší se nějak tento celorepublikový trend od 
výsledků Vaší firmy? 

V naší společnosti je nabízeno maso pou-
ze z býků, tím je cena poněkud vyšší, ale 
zájem o toto maso je poměrně vysoký a po-
ptávka se neustále zvyšuje.

Jak je strukturovaná poptávka Vašich zá-
kazníků po hovězím (kráva, mladý býk 
apod.), v návaznosti pak po částech (zadní, 
roštěnec, kližka apod.)? 

Téměř výhradně je to mladý býk, kdy je 
v naší maloobchodní síti nejvíce poptává-

no hovězí přední s kostí, a pak hovězí zad-
ní bez kosti a hovězí přední bez kosti, což 
činí asi 70 %, a zbytek připadá na ostatní 
části. 

Dávají Vaši zákazníci přednost českému, či 
dováženému hovězímu (nebo se o původ ne-
zajímají)? 

Veškeré informace o nabízeném hovězím 
mase jsou uváděny přímo na tištěných eti-
ketách. Někteří zákazníci se informují o pů-
vodu, ale vesměs sledují nabízenou kvalitu 
a cenu.

Jaká opatření by dle Vašeho názoru na-
pomohla ke zvrácení toho nepříznivého
trendu?

Jak již bylo uvedeno v předchozích odpo-
vědích, zaměřit větší informovanost zákaz-
níků. Maso z krav viditelně označit, popří-
padě uvědomit zákazníky o rozdílu v kvalitě 
mezi kravským a býčím masem, jejich pou-
žití při kulinářské úpravě, dále spotřebitele 
informovat o pozitivním významu hovězího 
masa pro lidský organismus.

Za laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada 

Druh masa a zpracování  Mladý býk
12–18 měsíců Balení

Vakuově
baleno

Svíčková 640,00 Kč celá 1,5 kg

Roštěná 290,00 Kč 2–3 kg

Zadní 195,00 Kč 2–3 kg

Plec 180,00 Kč 2–3 kg

Kližka 135,00 Kč 2–3 kg

Přední – krk 145,00 Kč 2–3 kg

Přední – pupek, žebro 50,00 Kč 2–3 kg

Ořez 30,00 Kč 3–5 kg

Kosti (nevakuované) 5,00 Kč 7–10 kg

Celá 1/2 bouraná 105,00 Kč 8–15 kg

Nebalené,
vlastní odvoz
z jatek

Celá 1/2 nebouraná
cca 110–150 kg

95,00 Kč ve čtvrtích

Jistě si vzpomínáte na naši podzimní ná-
vštěvu farmy na úpatí Blanského lesa. Idylic-
ká krajina lesů a podhorských lučin, pasoucí 
se stáda, statek s jezdeckým areálem, jeho 
šťastní obyvatelé. Prý se dobře dařilo i v sed-
lech koní. Což je pro celou rodinu Kamíro-
vých jakousi nadstavbou snažení.

Jenomže já se tentokrát zajímám o dě-
ní veskrze prozaické. Bavili jsme se přece 
o produkci hovězího masa. O pastvě ve 
zdravém pošumavském prostředí, práci vý-
hradně s vlastním materiálem, očekávání. 
Když roční cyklus se s příchodem listopadu 
uzavírá sehnáním stád z pastvin a směřová-
ním jeho části na porážku. Tenkrát jsem se 
dozvěděl o vydařeném loňském roce, který 
byl zkouškou. V objemu jateční produkce, 
v oslovování zákazníků, ve způsobu odbytu, 
v ekonomice zpeněžování. 

Jakže vypadá letošní finále? Po dobrých 
loňských zkušenostech jsme se rozhodli po-
stupovat obdobně, konstatuje paní Marcela 

Kamírová. Dávali jsme průměrně 4 ks mě-
síčně (do dubna), to byla telata 12–15 mě-
síců. Listopad a prosinec 6 ks – baby-beef, 
telata rovnou od matky 8–10 měsíců ve váze 
asi 380 kg v živém. Od ledna to budou mla-
dí býci 12–16 měsíců (400–500 kg).

Jak reagoval trh? Úsměv spokojeného ob-
chodníka. Snažíme se vyhovět poptávce, ale 
chceme podávat maso jen z našeho chovu, 
a tak je celková produkce omezena. Proto 
bereme záznamy objednávek na předem 
sjednané objemy podle sortimentu. Podle 
termínů, které zveřejňujeme na www.farma-
borova.cz. Ve sjednané dny si u nás zákaz-
níci odeberou vakuově zabalené chlazené 
maso. A přijíždějí opravdu z daleka, běžně 
i z Prahy.

Zdá se, že v těchto těžkých časech se ne-
chá úspěšně podnikat i v zemědělství, potaž-
mo v obchodování s masem. Dokonce ma-
sem s vyšší přidanou hodnotou, umožňující 
pracovat s ekonomickým efektem. Soudě 
z debaty s paní Kamírovou.  BR

Hovězí a GLOBUS

LOMNIČAN – názor na hovězí

ANIMALCO, velkoobchodník s hovězím

VOMA a hovězí – pohled z Moravy

Ceník farmy Borová 
(chlazené, vakuově balené, vlastní odvoz z farmy)

JEŠTĚ JEDNOU DO BOROVÉ,
tentokrát poněkud nikoliv za romantikou

www.agral.cz
Objednávky adresujte na naši redakci: AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3L s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 nebo na zasilatelství ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

Plnobarevný časopis pro výživu, 
výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm 
naleznete pro Vás užitečné 

a odborné informace, ale i poučení 
z ostatních oborů činností,

jež s problematikou 
potravin souvisejí.
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Ing. Jan Stibal

Před rokem jsme otiskli rozhovor, ve kte-
rém jste se vyjadřoval k vývoji a perspekti-
vám chovu prasat v ČR. V něm jste vyslovil 
přesvědčení v obrat vývoje od trvalého pokle-
su produkce k její stabilizaci a postupnému 
nárůstu. K takovému vývoji bohužel nedo-
chází. Dle zveřejněných statistik za III./IV. 
vykázal pokles produkce českého vepřového 
10,7 %. Při stabilizované spotřebě vepřové-
ho, oscilující kolem 41 kg, lze konstatovat 
nahrazování české produkce dovozem, což 
také potvrzuje námi ověřený stav k 30. zá-
ří, kdy tento od počátku roku činil téměř
136 tis. tun. Dovolte nám proto položit něko-
lik otázek, vážících se k této problematice.

Jedním z důvodů klesajícího zájmu zpra-
covatelů o česká prasata je nižší kvalita geno-
fondu českých chovů a tím jeho slabé konku-
renceschopnosti vůči vyspělým produkčním 
zemím. Lze očekávat razantní zlepšení, když 
pozvolné by zřejmě neodvrátilo zmiňované 
stále rychlejší přeorientovávání se zpracova-
telů na dovozové vepřové?

Musím říci, že naprosto nesouhlasím 
s Vaším tvrzením, že jedním z důvodů sla-
bé konkurenceschopnosti chovatelů prasat 
je nízká kvalita genofondu. Tento nesouhlas 
mám podložen několika zásadními skuteč-
nostmi.

Pokud by Váš předpoklad byl správný, 
znamenalo by to, že společnosti, které po-
užívají jinou genetiku než naši domácí, 
nebudou problémy postiženy. To však ne-
ní pravda. Ačkoli celá řada společností již 
dnes využívá genofondu nadnárodních fi-
rem (PIC, Topigs...) či čistokrevné genetiky 
dánské provenience, potýkají se s naprosto 
stejnými problémy jako ty, jež používají zví-
řata z národního šlechtitelského programu. 
Mimochodem, ani ten není ostrovem a je 
prostřednictvím dovozu špičkových kanců 
ze zahraničí velmi silně propojen s ostatní-
mi čistokrevnými šlechtitelskými programy 
v Evropě.

Druhým a vážným argumentem proti 
Vašemu tvrzení o nízké kvalitě genofondu 
jsou statistická data zveřejňovaná Státním 
intervenčním zemědělským fondem. Podle 
výsledků klasifikace ze 26 velkých podni-
ků, porážejících cca 80 % prasat v ČR (tzv. 

referenční trhy) spadá takřka 70 % poraže-
ných prasat do tříd S a E (podíl libového 
masa se u nich pohyboval nad 55 %) při 
porážkové váze okolo 114 kg živé hmotnos-
ti. Taková zvířata podle mého názoru není 
možné označit za nekvalitní.

Otázka kvality či nekvality, která bývá 
často prezentována, je především problé-
mem srovnávání. Jako podklad pro tvrzení, 
že tuzemská zvířata mají nízkou zmasilost, 
bývá často srovnání některých partií (typic-
ky boků) s boky dovezenými z Holandska či 
Dánska. Při tom bývá však naprosto opomí-
jeno, že zvířata, z nichž pocházejí libovější 
boky, byla porážena ve váhách pod 100 kg 
živé hmotnosti. Biologie růstu je neúprosná, 
a pokud by tato zvířata byla krmena do vah 
odpovídajících našim, je pravděpodobné, že 
by měla dokonce vyšší špeky. A opět to ne-
ní otázka jejich nekvality. Tato zvířata jsou 
totiž šlechtěna cíleně na nízkou porážkovou 
hmotnost, a proto mají nejlepší parametry 
právě do hranice 100 kg. Obecně se dá říci, 
že lze vyžadovat velmi libová prasata o níz-
ké váze či těžší prasata, u kterých je nutno 
akceptovat nižší podíl zmasilosti, především 
potom v některých partiích.

Požadovaná kvalita prasat je vyjádřena 
cenovou preferencí těch kterých zvířat a ta 
je dána klasifikační maskou. Logicky prasa-
ta, za která je placeno nejlépe, jsou ta nejpo-
žadovanější (a tedy pro řezníky nejvhodněj-
ší, a tedy nejkvalitnější). Pokud se podíváme 
na klasifikační masku, která je používána 
ve většině podniků v ČR, pak zjistíme, že 
nejpožadovanější jsou zvířata ve třídě E 
(především v rozpětí 58–60 % LM) a živé 
hmotnosti 103–126 kilogramů. Ukazatele, 
jež byly uvedeny výše, tedy 114 kg a 70 % 
S a E naprosto přesně kopírují požadavky 
řezníků. Pokud je tedy dnes požadována ji-
ná kvalita zvířat, je možná čas začít diskusi 
o změnách v klasifikační masce.

Problémy, jež postihly chovatele prasat, 
mají bohužel kořeny jinde než jen v ekono-
mice produkce. Holým faktem je, že krizí 
prochází chov prasat celosvětově. Naši cho-
vatelé tak doplácí především na podkapi-
talizovanost celého zemědělského sektoru. 
Tam, kde zahraniční farmáři hlásí, že spo-
třebovali prakticky veškeré rezervy, naši 
chovatelé, kteří vstupovali do krizového ob-
dobí po transformacích a restrukturalizaci 
bez rezerv, žijí již jen z podstaty a mnoho 
z nich bylo již nuceno omezit chov prasat 
nebo s ním úplně skončit.

Tento vývoj souvisí mimo jiné se struk-
turou celého zemědělství v postkomunistic-
kých zemích a se způsobem vyplácení pří-
mých plateb v EU (decoupling). Dokladem 
je to, že všechny nové země EU procházejí 
velmi podobným vývojem, při němž inten-
zivní živočišná výroba prochází razantním 
útlumem.

Tím nechci říci, že není co zlepšovat 
a problémy jsou jen v oblasti dotační poli-
tiky. Tak to v žádném případě není a s hle-
dáním problémů a možností úspor je vždy 
třeba začít od sebe. Na druhé straně pokud 
zůstanou podmínky takové, že při srovna-
telné ekonomické efektivitě podniků budou 
tuzemští producenti, vzhledem k dotačním 

podmínkám, vytlačováni z trhu, bude trend 
poklesu domácí produkce pokračovat bez 
ohledu na veškerou snahu chovatelů.

Dalším, námi spatřovaným problémem je 
vlastní porážka a následné zpracování. Vy 
sám jste v minulém rozhovoru zmiňoval níz-
kou kapacitu a tím i produktivitu stávajících 
jateckých kapacit, vedoucí k vyšším cenám, 
nežli za jaké lze nakupovat vepřové z Dán-
sky, Holandska či Francie. Ani zde nedochá-
zí ke změnám. Nebo snad ano?

Bohužel Vaše konstatování musím, pokud 
mé informace o tomto problému dovolují, 
jen potvrdit. I vývoj statistiky zahraničního 
obchodu vypovídá o tom, že se situace ne-
změnila. Pokles produkce vepřového masa 
byla, jak správně konstatujete ve svém úvod-
ním slově, meziročně o 10,7 % nižší. Ne-
změněná spotřeba vepřového masa je tak ví-
ce a více saturována ze zahraničních zdrojů. 
Drtivá většina objemu pasivní bilance v za-
hraničním obchodu s vepřovým masem a ja-
tečnými prasaty je tvořená právě dovozem 
masa. Za prvních 10 měsíců letošního roku 
je schodek zahraničního obchodu s vepřo-
vým masem 116 tis. tun vepřového masa, 
zatímco u živých jatečných prasat je to pou-
ze 13 tis. tun. Z toho je patrné, že porážky 
jsou na tom velmi podobně jako chovatelé 
prasat a trend ve zpracovatelském průmys-
lu je nakupovat přímo ze zahraničí maso. 
Ze statistiky zahraničního obchodu navíc 
vyplývá, že dovoz se soustřeďuje na maso 
již rozbourané a vykostěné, což nesvědčí 
o velké efektivitě porážek a bouráren u nás.
Z mého pohledu se tento problém zdá být 
pro celý sektor klíčový. V dnešní době není 
problém vyrábět, ale prodávat. Pokud je vý-
robková vertikála kdekoli přerušena, ocitá 
se celá ve velkých problémech.

Také jsme hovořili o potřebě spolupráce 
prvovýroby se zpracovateli. Vy jste poukázal 
na fungující instituce meat board v západní 
Evropě. Kam až postoupila realizace tako-
vých představ v ČR? Můžete představit něja-
kého konkrétného prvovýrobce, nadstandard-
ně kooperujícího se zpracovatelem? 

Spolupráce mezi chovateli a zpracovate-
li je oblastí, která těžko snese srovnání se 
zbytkem Evropy. Zatímco v zemích EU 15 
vznikal systém odbytových družstev odspo-
du, od malých chovatelů, kteří neměli jinou 
možnost než se sdružovat, a do současné 
podoby se vyvíjel desítky let, země bývalé-
ho socialistického bloku nastoupily na start 
za zcela jiných podmínek. Relativně velké 
podniky byly velmi často odtrženy od veš-
keré ostatní zemědělské výroby i od zpraco-
vatelských kapacit. Potřeba sdružování tady 
vzhledem k historickému vývoji a velikosti 
chovů nebyla takřka žádná, a proto dnes bě-
ží proces změny struktury spíše americkou 
cestou – integrací jednotlivých částí výrob-
kové vertikály pod jednoho vlastníka. Ty-
pickým příkladem jsou Agrofert a Rabbit
Trhový Štěpánov.

A teď se dostávám po rozvleklém úvo-
du k Vaší otázce. V takovém konglomerátu, 

kde jsou v rámci jednoho holdingu zahrnu-
ty podniky produkující jatečná prasata, jat-
ka i zpracovatelé, by se měla komunikace 
a spolupráce dostat na obdobnou úroveň, 
jaká je často vídána ve vyspělých zemích. Je 
pravdou, že se to zdaleka netýká všech cho-
vů, ale obvykle stačí, když ti nejsilnější a nej-
větší vytyčí směr a ostatní se již přidají.

Rovněž jsme se shodli na potřebě plošné 
marketingové podpory českého vepřového, re-
spektive výrobků z něho. My jsme se s ní pro-
zatím v maloobchodě ani v gastronomii nese-
tkali. Nebo jsme nebyli dost pozorní?

Marketingová podpora vepřového masa 
je velmi složitá záležitost. Vinu na tom nese 
především legislativa, protože na rozdíl od 
většiny ostatních komodit není maso ozna-
čováno jménem země, kde bylo vyrobeno, 
ale zemí, kde proběhla poslední operace 
(balení, mrazení apod.). Oválné razítko CZ 
tedy neznamená, že jde o české maso a na-
opak i maso s označením jiné země může 
pocházet z českého chovu. Tenhle moment 
velmi komplikuje snahu o jakoukoli propa-
gaci masa podle země původu. Pokud spo-
třebitel nedokáže identifikovat v obchodě 
výrobek, jsou veškeré propagační kampaně 
naprosto nesmyslné.

Aby byl tento kritický moment překonán, 
dochází právě v poslední době ke spojené-
mu úsilí několika zemí, které se snaží na pů-
dě evropského parlamentu prosadit změnu 
legislativy tak, aby maso bylo označováno 
stejným způsobem jako ostatní výrobky. Po-
tom teprve bude možná efektivní podpora 
spotřeby tuzemského masa.

Vedle toho je připravována kampaň na 
podporu českých potravin obecně, která je 
zastřešována Agrární komorou České re-
publiky, které se Svaz účastní, a s tím sou-
visejí i další marketingové projekty, které je 
dnes ještě předčasné zveřejňovat.

Jednou z možností získávání zdrojů finan-
cování podpory jsou operační programy (roz-
voj venkova, podpora regionálních výrobků 
apod.). Zapojil se SCHPČM do nějakého 
programu či se k tomu chystá?

Svaz chovatelů prasat v letošním roce 
měl zájem, spolu se slovenskými kolegy, 
čerpat dotace z EU na podporu marketin-
gu. Základní podmínkou pro podporu z EU 
však je, že nebudou propagovány výrobky 
jen z některé konkrétní země. Po důkladné 
analýze se tedy ukázalo, že pro chov prasat 
je propagace produktů bez toho, aby bylo 
možno propagovat tuzemské výrobky, na-
prosto nesmyslná. Způsob čerpání dotace je 
navíc natolik komplikovaný, že od toho oba 
svazy (spolu se slovenským ministerstvem 
zemědělství) upustily.

Pokud se jedná o další dotační programy, 
jsou prostřednictvím SCHP vypláceny cho-
vatelům některé dotace týkající se zlepšová-
ní genetického potenciálu hospodářských 
zvířat. Rovněž využíváme dotace na zveřej-
ňování výsledků plemenářské práce a vzdě-
lávání v oblasti zákona o šlechtění zvířat. To 
jsou však dotace z národní obálky. Evropské 

dotace přímo momentálně žádné nečerpá-
me. Aktivně se ale účastníme přípravy pod-
mínek pro jejich čerpání a naší snahou (se 
střídavým úspěchem) je, aby jednotliví cho-
vatelé prasat měli k dotacím přístup.

Pokud platí stará pravda, že čísla nelžou, 
nemáte mnoho důvodů k optimismu. Nebo 
stále ještě věříte ve zvrat?

V tomto směru nezbývá než dát Vám za 
pravdu. Vývoj je vskutku hrozivý. Nechce 
se však věřit, že země, kde je vepřové ma-
so jedním z nejtradičnějších pokrmů, bude 
mít soběstačnost stejnou jako třeba Řecko. 
Proto i nadále věřím, že určitá úroveň chovu 
prasat u nás bude zachována. Zmiňovaná 
statistická čísla z posledního šetření mož-
ná ukazují nový, ač ne příliš lichotivý směr 
v chovu prasat u nás. Zatímco stavy pras-
nic dál klesaly, stav jatečných prasat nabral 
opačný kurz. V meziročním porovnání sice 
stále ještě mírně klesly, ale oproti poslední-
mu šetření z jara byl zaznamenán výrazný 
nárůst (+16 %). Tyto informace jsou v na-
prostém souladu se statistikou zahraničního 
obchodu se selaty. Jejich dovoz totiž neustá-
le stoupá. 

Česko se tak dostává po bok zemí, jako 
je například Německo, které je více či mé-
ně závislé na dovozu selat. Jde o nezdravou 
závislost. Změny kurzu či jiných ekonomic-
kých či veterinárních podmínek mohou vel-
mi snadno způsobit zásadní změny v ob-
chodování se selaty. Nové budování stád 
prasnic je však velmi zdlouhavá a obtížná 
záležitost.

Rádi Vám na závěr poskytneme prostor 
k oslovení zpracovatelů a spotřebitelů. Pro-
sím, máte slovo…

Na začátku nového roku si dovolím ma-
lou odbočku od problémů samotného chovu 
prasat. Jak jsem již jednou napsal, v dnešní 
době není problém vyrábět, ale prodávat – 
ať už se to týká jakéhokoli produktu. Ob-
zvlášť dobře je to patrné v postkomunis-
tických zemích. Dlouhá doba, kdy vše, co 
přicházelo ze západu, bylo lepší, se zadřela 
hluboko pod kůži.

Vše je dnes navíc komplikováno ekono-
mickou krizí, která nutí spotřebitele šetřit 
na každém kroku. Přesto by ale bylo dob-
ré zaměřit se na prodej domácích potravin 
a snažit se ze všech sil udržet si podíl na na-
šem trhu. Zodpovědnost za to leží na celé 
výrobní vertikále. Od zemědělců přes jatka 
až po zpracovatele. V globální konkurenci 
a v souboji s maloobchodními řetězci je to 
gigantický úkol. Mám však za to, pokud se 
alespoň na tomhle společném cíli dokáže-
me shodnout, máme šanci uspět. Záleží jen 
na nás.

Závěrem si dovolím popřát všem čtená-
řům Řeznických novin mnoho štěstí a zdra-
ví v roce 2010 a všem, kdo se nějak podílí na 
chovu prasat a jejich následném zpracování, 
hodně úspěchů – potřebujeme je všichni.

Za laskavé odpovědi děkuje
a šťastnější časy přeje

Bohumil Rada

KONEC CHOVU PRASAT V ČESKU III.

Veterinární ohlédnutí
Vždy je dobré, 

aby řidič během ces-
ty občas pohlédl do 
zpětného zrcátka, 
ale hlavně musí sle-
dovat dění před se-
bou. Takto by se da-
la charakterizovat 
práce Státní vete-
rinární správy ČR. 

Nicméně na konci roku a zpočátku dalšího 
je čas se zastavit, protáhnout se, podívat se 
zpět a popřemýšlet o budoucnosti.

Rok 2009 byl náročný, nepochybně ne-
jen pro orgány státního veterinárního do-
zoru, určitě i pro zemědělce i pro výrobce 
a zpracovatele. Snad lze trochu neskrom-
ně říci, že z veterinárního hlediska jsme 
vnímali velmi dobře naše předsednictví, 
neboť veterináři ostudu na úrovni EU ne-
udělali, naopak. 

Státní veterinární správa ČR uspořáda-
la hned v dubnu ambiciózní setkání nej-
vyšších veterinárních autorit členských 
zemí EU. Témata jednání: Strategie zdra-
ví zvířat 2007–2013; vztahy se třetími ze-
měmi – vývoj situace s Ruskou federací; 
vyšetřování na trichinellu a akreditace 
laboratoří na toto vyšetření; informace 
o závěrech z Konference k politice kvality 
zemědělských produktů, která se konala 
v Praze 12.–13. března. S předstihem by-
lo jednáno o přípravě voleb navržených 

kandidátů za EU do OIE (Mezinárodní-
ho úřadu pro nákazy zvířat) a EU-FMD 
(Evropská komise pro kontrolu slintav-
ky a kulhavky). To bylo ke konci našeho 
předsednictví zdárně ukončeno. Dále se 
řešily finanční příspěvky EU na zdravotní 
programy u zvířat na rok 2010. Důraz byl 
kladen též na posílení veterinárního dozo-
ru a kontrolních mechanismů zemí z ob-
lasti okolo Středozemního moře. 

V průběhu našeho předsednictví se 
podařilo završit jednání k nařízení EU 
o vedlejších produktech živočišného pů-
vodu. Byla provedena revize 14 předpisů 
a výsledkem je jediný text, samozřejmě se 
zachováním stávajících systémů ochrany 
zdraví zvířat a lidí. Text byl schválen na 
plenárním hlasování Evropského parla-
mentu již dne 24. dubna 2009. Uplatnili 
jsme své zkušenosti zejména při krocích 
proti BSE, při odstraňování specifiko-
vaného rizikového materiálu, popřípadě 
produktů, které mohou být či jsou poten-
ciálně rizikové jak pro zvířata, tak i pro 
člověka.

V oblasti welfare zvířat, tj. péče o dob-
rou pohodu zvířat, se našim odborníkům 
podařilo dosáhnout významného pokroku 
v projednávání návrhu nařízení na ochra-
nu zvířat při usmrcování. Nařízení má 
za cíl zavést poslední vědecké poznatky 
a technologické inovace při usmrcování 
a porážce zvířat do praxe. Na jednání Ra-
dy ministrů pro zemědělství a rybářství, 

které se uskutečnilo 22. a 23. června 2009 
v Lucemburku, bylo k návrhu nařízení do-
saženo politické dohody. To znamená, že 
byl text tohoto nařízení schválen.

Podařilo se rovněž přijmout Všeobec-
nou deklaraci k dobrým životním pod-
mínkám zvířat, kterou podpořily všechny 
státy EU a která má za cíl povzbudit třetí 
země k přijetí národních předpisů o po-
hodě zvířat. Doufejme, že se v budoucnu 
prokáže, že nejde jen o planá slova.

Určitě by se daly zmínit další záležitosti, 
jednání o zdolávání slintavky a kulhavky, 
o standardech aj. Je tedy čím se pochlu-
bit. Smyslem našeho vyjednávání a cílem 
státního veterinárního dozoru je přispět 
nejen ke zdravotní nezávadnosti potravin 
živočišného původu, ale i prospět našim 
chovatelům a výrobcům a zpracovatelům 
potravin živočišného původu, aby mohli 
svými produkty úspěšně konkurovat na 
náročném intrakomunitárním trhu. 

Ovšem první pololetí skončilo, žádný 
odpočinek se nekonal. I nadále to zname-
ná nepolevit v ozdravných programech 
proti salmonele, proti IBR (infekční bo-
vinní rhinotrachetidě), sledujeme i na-
dále kampylobakteriózy, monitorujeme 
rezidua cizorodých látek v potravním ře-
tězci, sledujeme varroázu u včel, praktic-
ky už skončila vakcinace skotu, ovcí a koz 
proti katarální horečce ovcí. Roku 2009 
také skončila orální vakcinace lišek proti 
vzteklině.

Stále sledujeme i zdánlivě pozapome-
nutou problematiku listerií. Za předpokla-
du, že jde o surovinu živočišného původu 
určenou k tepelnému zpracování, nemusí 
zákazníka potenciální obsah baktérií lis-
terií (Listeria monocytogenes) tak zají-
mat. Při tepelném zpracování se bakterie 
dostatečně „devitalizují“. Pokud však jde 
o potraviny určené k přímé spotřebě, jako 
jsou třeba sýry, tlačenky, sekaná nebo tře-
ba uzené ryby, je nadlimitní obsah listerií 
na pováženou. K pomnožení listerií, které 
jsou v okolním prostředí prakticky všudy-
přítomné, nemusí dojít u výrobce, často 
je mnohem pravděpodobnější, že k němu 
dojde při nedodržení teplotního řetězce. 
Výrobce totiž musí mít takové kontrol-
ní mechanismy, které zjišťují případnou 
kontaminaci, a výsledky se archivují, po-
případě i vzorky. Na základě toho se před 
dvěma lety podařilo „vyvinit“ podniku 
Madeta, který byl nařčen, že na Slovensko 
dodal sýr s nadlimitním množství listerií.

Je však také třeba umět rizika rozlišo-
vat. Například při vyšetření uzených mak-
rel (na počátku června), které byly v tržní 
síti označeny za kontaminované, bylo zjiš-
těno překročení limitu v okamžiku prode-
je zdánlivě malé, z povolených 100 kolonií 
tvořících jednotek (KTJ), na gram o 30 až 
o 180 KTJ. Avšak kdyby zákazník koupe-
né uzené ryby neskladoval v chladničkové 
teplotě, mohlo by během krátké doby do-
jít k opravdu nebezpečnému pomnožení. 

Vždy je tedy nutné vidět případný problém 
ve skutečném světle, uvědomit si případné 
chyby v procesu, než se výrobek dostane 
na stůl. Prvotní a významnou roli hraje vý-
robce, ale nezapomeňme, i prodejce a na-
konec zákazník sám. Proto pro všechny 
platí… dodržovat chladicí řetězec! Nicmé-
ně je třeba dodat, že za zdravotní nezávad-
nost výrobku vždy zodpovídá ten, kdo jej 
uvádí tzv. do oběhu, tj. do tržní sítě. Na 
základě dosavadních zkušeností, které ve-
terinární inspektoři mají, lze konstatovat, 
že vnitřní kontrolní mechanismy výrobců 
jsou funkční a čím dál lepší.

Veterinární dozor má efekt, i ozdravné 
programy a akce. Ubývá významně salmo-
nel v chovech drůbeže, podle nejnovější 
studie na tom ani naši chovatelé prasat ne-
jsou špatně. Audit, který absolvovali mno-
zí zpracovatelé v uplynulých měsících, lze 
v podstatě hodnotit taktéž dobře. Také to 
všechno není levné. Pro příští rok jsme 
z prostředků EU obhájili příspěvek zhru-
ba pět milionů eur, na ozdravné programy, 
vakcinace a vyšetřování. To není málo. 

Za Státní veterinární správu ČR lze, 
v tomto případě zpracovatelům, slíbit, že 
i nadále hodláme dobré vztahy prohlubo-
vat, pěstovat a prospívat svou dozorovou 
i osvětovou činností jim i zákazníkům, aby 
bylo možné s jistým uspokojením pohléd-
nout zpět i na přelomu roku 2010–2011.

Josef Duben

POKRAČOVÁNÍ LOŇSKÉHO ROZHOVORU S ING. JANEM STIBALEM, ŘEDITELEM SVAZU CHOVATELŮ PRASAT V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
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Čeští zemědělci i potravináři dlouhodobě 
poukazují na rostoucí podíl zahraničních po-
travin na pultech tuzemských obchodů. Ty 
jsou podle nich sice levnější, často však kva-
litativně za domácími výrobky zaostávají. 
Podíl zahraničních mléčných výrobků se na-
příklad podle Agrární komory ČR zvýšil za 
posledních pět let o sedminu na 27 procent. 
Z dovozu je již více než polovina vepřového 
a přes třetinu hovězího masa. 

Agrární komory v regionech podporu-
jí již čtyři roky soutěže o nejlepší místní 
speciality a co kraj, to jiné logo soutěže, 
které na svých potravinářských výrobcích 
mohou nosit jen ti nejlepší, kteří vyšli ze 
soutěže vítězně. Pardubický region má tak 
na vinětách nejlepších potravin logo MLS 
Pardubického kraje, Jihočeši zase se pyš-
ní logem Chutná hezky jihočesky, o dob-
rém nápadu svědčí i logo Perla Zlínského 
kraje a tak bychom mohli pokračovat. Co 
region, to hezké logo. Před Vánocemi uply-
nulého roku se proto Agrární komora ČR 
rozhodla představit novinářům tři regiony, 
a to hned prostřednictvím pěti vítězných 
firem. Středočeši, které zastupovala na tis-
kové konferenci Dagmar Mocová, ředitelka 
tamní regionální agrární komory, se před-
stavili prostřednictvím vítězné firmy rodi-

ny Dolejších z Davle, což je specializova-
ná řeznická a uzenářská společnost. Jak 
novinářům František Dolejší prozradil, 
postupně se z učně, rozvozce masa s po-
jízdnou prodejnou, mistrem probojoval 
až k vysokoškolskému diplomu z Vysoké 
školy veterinární Brno a stal se ředitelem 
velkého pražského masokombinátu se síd-
lem v Písnici. „Řídil jsem se mottem mé-
ho dědečka a tatínka, kteří mi říkali, abych 
se k majetku a výrobkům z masokombiná-
tu choval tak poctivě, jako kdyby to bylo 
moje,“ vyprávěl. Rodina Dolejších totiž již 
několik pokolení dělá čest cechu řeznické-
mu a František pamatuje, jaké to bylo pro 
rodinu, když jim jejich firmu v padesátých 
letech minulého století zabrali. Byl ještě 
chlapec, ale odmalička se přiučoval řezni-
čině a uzenařině, stejně jako následně jeho 
syn, který nyní v Davli s rodinou postupně 
převezme „velení“ v rodinné firmě. Hned 
totiž po roce 1990 se po útlumu a násled-
ném zrušení masokombinátu Písnice Fran-
tišek Dolejší pustil do podnikání a z mála 
dokázal po pár letech vybudovat středně 
velkou firmu, jejíž výrobky jsou vyhlášené 
a v soutěžích s nimi vítězí.

Dalším podnikatelem, který se také umís-
ťuje v regionálních soutěžích a představil se 
na TK Agrární komory, byl řezník a uzenář 

Jaroslav Radoš z Lomu u Mostu. Ten má 
na svých výrobcích zase vítězné logo kra-
je Přemysla Oráče ze severních Čech. Vloni 
zabodoval se svojí šunkou, na jejíž výrobu 
se používá i med. „Zjistili jsme, že med šun-
ku vybarví, působí jako antioxidant a také 
prodlužuje trvanlivost,“ vyzvedává kvality 
svého výrobku oceněný severočeský řezník. 
Jedním dechem ale dodává, že obstát i s tak 
kvalitním výrobkem v cenovém diktátu ře-
tězců je více než tvrdé. „Byl jsem se podívat 
na otevírání jednoho supermarketu a tam 
se kilo naší šunky prodávalo bez desetníku 
za dvě stě korun. Přitom my ji prodáváme 
za polovinu. Když jsem se jich ptal, proč 
to mají tak drahé, řekli, že je to jejich věc,“ 
stěžuje si. 

Regionální výrobci vidí chybu hlavně 
v tom, že žádný z řetězců není v českých 
rukách. To se podle nich projevuje i na pro-
dávaném sortimentu. Nedávný průzkum 
v oblasti mléčných výrobků totiž ukázal, že 
supermarkety v Česku více než šedesát pro-
cent sortimentu dováží ze zahraničí. Tentýž 
řetězec v Rakousku přitom nabízí domácí 
výrobky z více než sedmdesáti procent. 

Český spotřebitel stále klade ale přede-
vším důraz na cenu. V případě, kdy si má 
zvolit mezi levnou, méně kvalitní potravi-
nou, a kvalitnější, za kterou si musí připlatit, 

Řezník Pavel Hubený z Bylan na 
Chrudimsku své začátky v masném 
průmyslu řadí do období, kdy působil 
v závodě masného průmyslu v Žam-
berku. Tam se doučil tomu, co mu da-
la odborná škola do vínku, odborné 
znalosti posílil praktickými.

Po roce 1990 to ale šlo s mno-
ha závody v potravinářství z kopce, 
a aby nezůstal bez práce, musel jít 
svou vlastní cestou. Má svou provo-
zovnu od roku 2004 a dnes prostřed-
nictvím Jednoty Hlinsko zásobuje 
svými výrobky na 60 míst v regionu. 
Má už také své 3 prodejny, ta nej-
mladší z nich zahájila před Vánoce-
mi provoz v Chrudimi. U výrobny 
zřídil první prodejnu v Bylanech na 
Chrudimsku, odkud pochází a kde 

se svou ženou, vyučenou v oboru, za-
čínal. Nyní ještě přibral dva řezníky. 
S pomocným personálem tak v 7 li-
dech zvládá takřka zázraky. Kouz-
lo úspěchu je jediné. „Nešidím naše 
výrobky, a proto asi lidem chutnají,“ 
s úsměvem dává recept na úspěch Pa-
vel Hubený. Také určitě po zásluze 
jej porota při vyhlašování regionál-
ní soutěže o nejlepší masný výrobek 
Pardubického kraje postavila do če-
la a získal za svou šunku první cenu. 
Tyto soutěže na Pardubicku vyhla-
šuje společnost Agrovenkov s regio-
nální agrární komorou. Jde o čtyřle-
tou tradici, na jejímž začátku stálo 
rozhodnutí okresních a regionálních 
agrárních komor zachovat v Čechách 
a na Moravě staré dobré receptury 

Vítězové regionálních kol soutěží Agrární komory se představili na její tiskovce

Vítěz v řeznickém umu Pardubického kraje

Na snímku je vpravo Jaroslav Radoš, majitel firmy J & J Radoš, Krušnohorské uzeniny, a ved-
le něj vlevo je František Dolejší z řeznické rodinné firmy v pražské Davli.

Na snímku je Pavel Hubený z Bylan, vítěz 
soutěže o regionální výrobek Pardubické-
ho kraje, pořádané tamní AK a společností
AGROVENKOV. Foto: Eugenie Línková

volí většinou první variantu. Je to ale dáno 
i skutečností, že kupní síla Čechů je stále 
výrazně nižší než jejich kolegů ze západní 
Evropy, navíc jim chybí „potravinový patrio-
tismus“ Němců nebo Francouzů. Ti jed-

noznačně preferují domácí potraviny před 
dováženými. Stačí krátký pobyt v zahraničí 
a zjistíte to, co uvádějí ve svých studiích li-
dé z oboru. 

Text a foto: Eugenie Línková

a formou soutěží ocenit ty nejlepší 
podnikatele v potravinářství, kteří ne-
jen poctivě dodržují tu nejvyšší kvali-
tu, ale snaží se navazovat na dobrou 
tradici našich předků. Ti si kulinární 
vědu hýčkali a uváděli směle do pra-
xe, a jejich dobroty se tak znovu do-
stávají na náš stůl. 

Pavel Hubený svou firmu vloni 
proslavil vynikajícím uzeným masem 
a šunkou. Ta vítězná má jednu vel-
kou přednost, nejen že lahodí chuťo-
vým buňkám, ale je i vzhledná a má 
co říci i obdarovanému. Malý tak 
¾kilogramový bochánek je navrchu 
zdobený jakousi světlou hvězdičkou 
z jemně vyuzeného špeku a samot-
ná šunka se krájí jako máslo. „Jak 
uzené, tak šunka se mohou hned 

jíst. Není třeba je ještě vařit, to už je
hotové a udím potom hezky pomalu,“ 
pousmál se řezník, který má i své fin-
ty a taje, které při výrobě dobrot zná 
jen on sám a nanejvýš jeho spolupra-
covníci. Nadarmo soutěž nevyhrál 
a nestal se vítězem. Prozradil na se-
be, že rád zkouší nové recepty, a když 
se k nějakému dostane, je hned ve 
svém živlu. Nestagnovat, ale jet dál, 
to je jeho krédo. A od Řeznicko/uze-
nářských novin očekává, že v recep-
turách starých mistrů budou sdílněj-
ší a alespoň párkrát do roka přinesou 
nějakou řeznickou zajímavost, kterou 
rád prověří a třeba i o ni rozšíří svůj 
sortiment.

Eugenie Línková

Pozvánka na konferenci
realizovanou v rámci projektu

„Český svaz zpracovatelů masa
– informačně vzdělávací akce

mezinárodního charakteru v roce 2010“

Již 700 let rozumíme masu
Brno, 3. 3. 2010

1. Úvod
Konference „Již 700 let rozumíme masu“ je součástí letošních celoročních oslav, při 

kterých si Český svaz zpracovatelů masa připomíná sedmisté výročí udělení privilegia po-
užívání českého lva ve znaku řeznického cechu a práva nástupu tohoto cechu v čele všech 
řemesel.

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům všech součástí vnějšího prostředí na obor 
zpracování masa je jednou z hlavních pracovních náplní Českého svazu zpracovatelů masa 
právě provádění vzdělávacích, školících a informačních činností.

Zajištění této konference bylo přitom významně podpořeno dotačními prostředky z Pro-
gramu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, jehož administrátorem je Státní země-
dělský intervenční fond.

2. Předmět a cíl konference
Tematické okruhy konference „Již 700 let rozumíme masu“, která je určena především 

pro širší odbornou veřejnost, zahrnují přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpeč-
nost, kvalitu a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti 
a správné výrobní a hygienické praxe. Cílem konference je především výměna zkušeností 
ve vztahu k těmto okruhům na mezinárodní úrovni.

3. Přednášející
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. (FVHE, VFU Brno)
Prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D. (KHTP, UVL v Košiciach)
Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D. (KHTP, UVL v Košiciach)
MVDr. Josef Kameník, CSc. (FVHE, VFU Brno)
MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
Ing. Jan Katina (ČSZM)

4. Organizace
a) Termín, místo konání
  Termín: 3. března 2010, 09:00 až 16:00 hod.
  Místo konání: Press centrum, BVV Brno (pavilon E, 2. patro)

b) Program

c)  Odborný garant: Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
d)  Organizační garant: Ing. Jitka Vostatková (ČSZM) sekretariat@cszm.cz;
 tel.: 244 092 405
e)  Materiály: Účastníci konference obdrží materiály ve formě Sbor níku přednášek a CD 

nosiče. Absolventi obdrží Osvědčení o absolvování konference a získají rovněž po-
drobný seznam účastníků.

5. Podmínky účasti
a)  Konference se uskuteční v areálu BVV Brno (Press centrum, pavilon E, 2. patro) 

v průběhu konání Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2010. Účast na 
konferenci ovšem není podmíněna platným oprávněním pro vstup na tento veletrh.

b)  Účast na konferenci není zpoplatněna, podmínkou účasti je jen registrace (viz bod 
c. níže), ovšem vzhledem ke kapacitním možnostem konferenční místnosti (max. 
80 účastníků) bude účast přednostně umožněna zájemcům z řad členských subjektů 
ČSZM a pozvaných hostů.

c)  Závazný zájem o účast na konferenci sdělte Ing. Jitce Vostatkové prostřednictvím 
elektronické adresy sekretariat@cszm.cz, a to nejpozději do 19. 2. 2010. Pro účely re-
gistrace účasti uvádějte:

 – jméno, příjmení, titul účastníka,
 –  název zaměstnavatele a funkci účastníka,
 –  kontaktní údaje účastníka (bude využito pro potvrzení účasti).

ČSZM

Čas
Téma Přednášející

Od Do

09:00 09:30 Registrace účastníků

09:30 09:45 Zahájení konference
Ing. Jaromír Kloud 
Ing. Jakub Šebesta

09:45 10:30 Již 700 let rozumíme masu
Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, 
CSc.

10:30 11:15 Vývoj veterinárnej kontroly mäsa Prof. MVDr. Dionýz Máté, Ph.D.

11:15 11:30 Přestávka

11:30 12:15
Kvalita mäsových výrobkov od 
noriem po zaručené tradičné 
špeciality

Prof. MVDr. Peter Turek, Ph.D.

12:15 13:00
Systém HACCP při výrobě 
trvanlivých fermentovaných 
salámů

MVDr. Josef Kameník, CSc.

13:00 13:30 Přestávka

13:30 14:15
Spotřeba masa, masných výrobků 
v ČR a aspekty hygieny potravin

MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.

14:15 15:00
Zápis masných výrobků
do rejstříku zaručených tradičních 
specialit

Ing. Jan Katina

15:00 15:55 Diskuze

15:55 16:00 Závěr konference Ing. Jaromír Kloud

Pozn.: Změny programu vyhrazeny.

Omluva 
společnosti 
KMOTR 
- Masna 

Kroměříž a. s. 
Kroměříž – V minulém čísle

Řeznicko/uzenářských novin 
je v článku s titulkem Krásno 
boduje hned několikrát ne-
správně uvedena informace 
o výrobku Lovecký salám značky 
HORECA Select. „Tento výrobek 
vyrábí pro Makro společnost 
KMOTR-Masna Kroměříž a. s.,
a ne společnost MP Krásno a. s. 
KMOTR-Masna Kroměříž a. s. 
tento výrobek vyrábí jako jediná 
v České republice. Použitá 
receptura je z roku 1989. Oproti 
běžnému Loveckému salámu 
se l iší  v obsahu hovězího 
i vepřového masa a v délce 
fermentace, která probíhá déle 
díky přirozené přítomnosti po-
třebných mikroorganismů v suro-
vině. Vznikne tak výrobek výji-
mečné chuti, který má průměrně 
pouze 35 % tuku a 21 % čistých 
svalových bílkovin,“ uvedla na 
vysvětlenou Ing. Iveta Matisová, 
obchodní ředitelka KMOTR-
Masna Kroměříž a. s. Námi 
zveřejněná nepřesnost byla 
doslovně přejata ze zprávy 
tiskového mluvčího Rady kvality 
ČR Tomáše Kouřila, za což se 
omlouváme.

Eugenie Línková

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Tu pochvalu jsem mohl vyřídit bratran-
ci osobně. Když sedíce u příjemně hřejících 
kamen a české zabijačky jsme probírali kon-
čící rok. On se nejprve zdráhal sáhnout po 
jaterničce. Dokonce i na tlačenku, po které 
by se kdysi přímo utlouk, koukal tak nějak 

nedůvěřivě. Musel jsem si tedy naložit na 
talíř jako první, ačkoliv to Guth Jarkovský 
u hostitele považuje za chybné. Hm, tak 
tomu říkám matroš. Prohodil plnými ústy, 
když i jemu se začaly dělat boule za ušima. 
A musel rychle sáhnout po plzeňském, jeli-

O tomto království toho my, Čechové, pří-
liš nevíme. Byť leží v samém srdci Tichomoří 
a kdysi patřívalo k nejvyspělejším kulturám. 
Postiženo krutým osudem se však na dlouhá 
léta uzavřelo neprověřeným návštěvníkům. 
Údajně v obavě z rejdů nepřátelských moc-
ností. O to větší očekávání ve mně budila ta 
hrstka ostrovů vynořivší se z mraků, když 
náš Airbus zahájil přistávací manévr. Ještě 
přelet nad pláží, potom už dosedáme na ran-
vej, táhnoucí se souběžně s pobřežím. 

Vždycky to člověka tak trochu ochromí, 
když vyjde před letištní halu a nadechne sil-
ného tropického povětří. Ani mě to neminu-
lo. Ještě více pak cena za taxi, kterým jsem 
se nechal odvézt do nedalekého hlavního 
města. Pranga Pranga je jinak velice maleb-
ná. Její Pranga bay prý kdysi bývala známá 
lovkyněmi perel. Něco pravdy na tom musí 
být, když po těch zázracích z lastur pojme-
novali i ulici. Dnes prý v ní žijí jejich potom-
kyně, byť pro nedostatek mlžů musely přejít 
na jiné řemeslo. To však ponechme stranou. 
Hlavním důvodem návštěvy je přece konfe-
rence o klimatu. 

Papouščí ostrovy jsou monarchií, jak již 
jsem zmínil úvodem. Což se dá vyčíst v be-
dekru spolu s informacemi o teplotě vody 
a vzduchu. Krom toho ještě překlad něko-
lika frází do místního jazyka, jako dobrý 
den nebo kolik budu platit. Já se však chci 
dostat pod povrchní pozlátka reklamy pro 
lákání turistů. Volím osvědčený prostředek, 
tedy najmutí místního průvodce. Kolem 
hotelu se jich potloukají spousty, postačí 
zdvihnout pohled k některému z nich. Mým 
společníkem se stává čiperný skoro důchod-
ce v bílé košili, u kterého jsem, na rozdíl od 
krásek ve slunečních brýlích, tipoval určitý 
intelektuální rozhled. A nezmýlil jsem se.

Ano, pane, naše země se osvobodila cel-
kem nedávno. Začne excelentní angličtinou, 
když jsme se posadili do ratanových křesí-
lek a svlažili hrdla jejich vyhlášeným Hei-
nekenem. Z protektorství říše Svazu rudých 
lebek, která nás vzala pod ochranu po skon-
čení světové války v Tichomoří. Krále nám 
sice dovolila. Ten však musel být potvrzen 

jejich vládcem a vážit mnohou cestu piro-
gou do jejich vod. Taková piroga je hodně 
vratké plavidlo. Stačí pouhé přehlédnutí 
změny směru větru a jste vyklopeni.

Tomu bych rozuměl. S dnešními vašimi 
králi se už pirogy nekymácejí. Trochu sar-
kastické pousmání. Nekymácejí. Pokud si 
je zvolíme, jsou neodvolatelní, ba přímo ne-
zničitelní. Být Čech, nejspíš by řekl nezma-
ři. Zajímavé paralely, že? Vždyť i Čechové 
si kdysi volívali krále. Nechme však pokra-
čovat průvodce ve výkladu. Zato se nám ně-
kdy zdá, že nestojí oběma nohama na zemi. 
Zrovna, jako tenhle Vahakla II. Když jsme 
se zbavili rudých lebek, vzal si na starost 
státní poklad a sliboval všem bohatství. Za 
pár let měli mušličky (státní měna na Pa-
pouščích ostrovech) jenom jeho příznivci. 
Zatímco Vahakla I., který tou dobou kralo-
val, napořád básnil o květinových věncích. 
Ty prý si tu zavěšují kolem krku na důkaz 
lásky a pravdy.

Za což jste ho vyhnali od eráru a posadi-
li do klády... Od eráru prý musel, do klády 
však ani náhodou. Neboť ho tam nechtěli 
posadit kmenoví náčelníci a rada starších, 
kterýmžto pomohl ke spoustě mušliček. 
Alespoň že prostí Papouščané ho prokle-
li... Zas ten sarkastický úsměv. Nejdřív prý 
prokleli. Jenomže pak přišla na řadu volba 
nového krále, kterého na Papouščích ostro-
vech volí kmenoví náčelníci a rada starších. 
O mušličkách, ke kterým jim pomohl, už 
byla řeč. Takže pouze zbývala potřeba vy-
světlit lidu, že Vahakla II. je tím, koho do-
poručují sami bohové. Čehož se s úspěchem 
chopili šamani. S velkým úspěchem. Když 
v lidu dodnes drží jeho obraz, co by nejdů-
věryhodnější tváře z celé monarchie. Jako 
by nikdo nechtěl vidět ten úpadek.

Že bych ho chtěl vidět já. Dobrá. Nejpr-
ve se vydáváme na Severní ostrov. Ten prý 
měl být zárukou stálé prosperity a blahoby-
tu. Dopraví nás tam letadélko společnosti 
Severopapouščí doly. Už ze vzduchu je patr-
ná ta hrůza. Z kdysi bujného koberce zeleně 
nezbývá už ani polovina. I z té neustále od-
krajují nenasytné bagry těžící fosfát, aby za 
sebou ponechávaly mrtvou kamenitou pus-

tinu. Před nimi stojí obydlí domorodců se 
střechami z palmového listí. Ty taky zbou-
rají? Průvodce jenom pokrčí rameny. Ne-
měli by. Královský dekret zapovídá překro-
čení hranic území jejich kmene. Jenomže, 
znáte to. Síla mušliček je přímo magická. 
A šaman Roma Roma jich má plné truhlice. 
Také pohádkový katamarán, na který zvá-
vá kmenové náčelníky a členy rady starších. 
Jakousi škaredou kulišárnu mi připomíná. 
Tenhle ostrov, zaručující prosperitu a bla-
hobyt. Ten samý pocit prý mají i obyčejní 
Papouščané. 

Vydáváme se proto na jih souostroví. Ten 
je tvořen atoly. Jistě znáte alespoň z foto-
grafií ty ploché písčité pláže, lemované pal-
mami a průzračnou vodu pod rozjásaným 
sluncem. Jistě, vodu tu máme. Konstatuje 
jeden z domorodců, když vystoupíme z pi-
rogy, poháněné motorem Mercury. Dokon-
ce stále víc. Vůbec to neříká nadšeně, ani 
onu průzračnost nezmiňuje. Proč? Hladina 
pořád stoupá. Jestli to bude pokračovat... 
Smutně se rozhlídne po atolu, čnícím sot-
va pár pídí nad hladinu laguny. Přece máte 
krále v Pranga Pranga. Jenom mávne rukou. 
Stejně tak jí mávnul Vahakla II. Oteplová-
ní planety je prý jev dočasný. Tudíž časem 
sám od sebe pomine. Takže vás nechá na-
pospas zatopení. No, určitou pomoc nám 
nabídnul. Vede nás k náčelníkovi vesnice. 
Pod přístřeškem k palmového listí jsou slo-
ženy chůdy. Na nich prý snadno přejdou od 
chýše k chýši. Suchou nohou, když budou 
šikovní a také chýše vyzdvihnou na kůly.

Zdá se vám o cynismu? A to jste ještě 
neviděli polepy v logem Severopapouščích 
dolů, které sponzorovaly tuhle pomoc. Sám 
velký šaman Roma Roma se prý prošel před 
novináři na chůdách. Když jeho luxusní ka-
tamarán, plný kmenových náčelníků a čle-
nů rady starších, zakotvil u korálového úte-
su. Oni už se všichni přestěhovali do Pranga 
Pranga. Jelikož leží na sopečném ostrově 
a nové vily si mohli postavit vysoko nad po-
břežím. Žasnu nad takovou zpupností. Tak 
to nikde neříkejte nahlas, doporučuje mi 
průvodce. Protože Jakli Jakli, hlavní šaman 
Vahakly II., by vás mohl označit za rozvrat-
níka. On už v debatě rozstřílel nejednoho 

vědce, natož aby si neuměl poradit s něja-
kým novinářem. Žasnu. No, nedivte se, pa-
ne. Můj průvodce se snaží zachovat deko-
rum. Jeho a Vahaklu II. prý stvořili bohové, 
zatímco ostatní lidé se vyvinuli z opic. Div-
né království, že? Takovému šamanovi by se 
v Evropě vysmáli.

Proto cestou zpět na hlavní ostrov vyzví-
dám něco o moci náčelníků a rady starších. 
Je bezbřehá. Soudí průvodce nahlas, když 
se před tím rozhlídnul, jestli nás někdo ne-
poslouchá. Oni tu všichni navenek tvrdí, že 
vládnou v duchu papouškokracie. Takže jed-
ni vzývají papoušky modré, jiní oranžové, 
další černé nebo zelené. Jenom vyznavači 
papoušků červených o papouškokracii ne-
chtějí slyšet. Takže ji mají jenom pro zakrytí 
svých kšeftů? Přesně tak. Souhlasí průvodce 
a diví se. Jak tohle mohl pochopit člověk 
z daleké Evropy, žijící v demokracii. Zřej-
mě je všechny ovládá ten šaman Roma Ro-
ma, prohodím, abych se blýsknul bystrostí 
v úsudku. Zase souhlas. Až na vyznavače 
papoušků zelených. Ty sice na jeho katama-
ránu nikdo neviděl. Avšak je taky nikdo ne-
viděl veslovat ve společném rytmu na jejich 
piroze. 

Asi by se dalo debatovat ještě dlouho. 
Jenomže náš trajekt už houká před zakot-
vením v Pranga Pranga. Konečně, stihli 
jsme to tak akorát. Zítra začíná konference 
o změnách klimatu. Ulicemi už proudí davy 
demonstrantů, majitelé restaurací a obcho-
dů vyhlížejí škvírami zabedněných živností. 
Že bychom si odpoledne zajeli někam do 
klidného tropického lesa. Vždyť jsem ještě 
neviděl ty papoušky. Na papoušky do lesa? 
Tentokrát pro změnu žasně průvodce. Jedi-
ně do zoo. Kde chovají pár jedinců, doveze-
ných z Brazílie. Nebo do parlamentu. Tam 
jsou k vidění na státním znaku. Nakonec 
jsme zůstali v hotelu. Když od kongreso-
vé haly se ozvalo houkání hasičských vozů 
a ulici před ním přehradil policejní kordón. 

Nazítří začala konference. Vše v sále, na 
rozdíl od dění v ulicích, probíhalo celkem 
klidně. Všichni mocní tohoto světa uzna-
li znepokojení vědců z oteplování i potře-
bu s ním něco dělat. Tedy, až do vystoupe-

ní domácí pomazané hlavy. Vahakla II. se 
všem vysmál, označiv všechna zjištění za 
podvrhy a blouznění. Zatímco světové ce-
lebrity si braly prášky na tlak, on se odebral 
do foyeru, kde jal podepisovat svoji novou 
knihu Chladnoucí planeta. Nebýt to na Pa-
pouščích ostrovech, asi by ho jali ti z ústavu 
s dveřmi bez kliky. Tady ho někteří z rady 
starších mají div ne za pána boha. Vysvětlu-
je můj průvodce. Myslel jsem, že on je spíš 
animista. Prý jak kdy. Nedávno nás navštívil 
ten váš papež. Vahakla II. se od něho ne-
hnul na krok. 

Nakonec všechno skončilo dobře. Nebo-
li do ztracena. Znečišťovatelé slíbili méně 
skleníkových plynů a více peněz pro pomoc 
obyvatelům atolů. Akorát na datu plnění se 
prý musí dohodnout napřesrok. Demonst-
ranti byli pozatýkáni či vyhoštěni a na Pran-
ga Pranga se zas rozhostila pohoda. Mohli 
jsme si proto užít večera na rozloučenou. Při 
kterém se rozdávaly květinové věnce a pekla 
tradiční plněná prasátka v banánovém listí. 
Tyhle šťavnaté pašíky dovážíme z Dánska. 
Vyslovila mastná ústa jednoho z domoro-
dých účastníků posezení s polynéským jíd-
lem a tanci. Místní chovatelé už to zabalili, 
nestačíce cenově, ani kvalitou. Z playbacku 
se táhly písně, podmaňující idyličnost veče-
ra nad Pranga bay a ladně se vlnící domo-
rodých tanečnic. Můj průvodce si řekl o pět 
set dolarů. Na rozloučenou mi věnoval soš-
ku papouška, tradičního to dílka zdejších li-
dových řezbářů. Made in Hongkong. Hlása-
la nálepka na spodku podstavce, když jsem 
jej v hotelu při balení ukládal do kufru.

Ráno tenhle poslední ráj na Zemi pohl-
tily mraky. Když se náš Airbus odlepil od 
ranveje a vystoupal do výšky třicet tři tisíc 
stop, aby nás dopravil na starý kontinent. 
Odletěli jsme s malým zpožděním, když by-
lo nutno posečkat na jednu letušku, která 
se zapomněla u monarchy. Potom už jsem 
se začal těšit do srdce Evropy, kde sice ne-
máme bílý písek na plážích, ale ani šamany 
a demokracii jako zboží na kšeft.

J. Potůček
potucky@centrum.cz 

BRATRANEC V ÚZKÝCH
kož mu silný český křen od kadibudky ve-
hnal slzy do očí. Že prý by něco podobného 
nečekal. Po nedávno nabytých zkušenos-
tech s českými masnými výrobky. 

Rázem jsem ve střehu. I když navenek zů-
stávám pohodovým a s úsměvem ve tváři se 
optám, zda si dá jelítko žemlové, nebo s krou-
pami. Jelikož kvalitou jsem si naprosto jistý. 
Mám přece svého řezníka, od kterého mu 
v létě chutnala ona dršťková. Dal si žemlové. 
Aby znalecky pokýval hlavou nad doopravdy 
osmaženými kostičkami žemle, dělajícími na 
překrojeném jelítku lákavou mozaiku. Zřej-
mě nám nechtěl kazit chuť. K dalšímu vyprá-
vění se rozhodnul až po nalití stopečky pře-
kapaných švestek, kterými jsme se rozhodli 
bojovat s přísunem cholesterolu.

Víte, udělal jsem hned několik hloupostí 
najednou. Už tím, že jsem kývnul. Na zajiš-
ťování výpravy na Mount Everest. Podívali 
jsme se s manželkou po sobě nikoliv překva-
peně. Znajíce jeho světoběžnictví a dobro-
družnou povahu. Avšak tím, co z něho vy-
padlo následně, poněkud šokoval. Heřman 
Bulík, tak se jmenuje Čechošvýcar a vedou-
cí mezinárodní expedice, mu svěřil shánění 
proviantu. Laciného proviantu. Neboť i na 
zemi helvétského kříže dolehly těžké časy 
a potřeba šetřit. 

Bratranec má pamatováka, jak si jistě 
vzpomínáte z předchozích vypravování. Ani 
v tomto případě se nemusel dlouho rozpa-
kovat před volbou destinace. Bez váhání si 
zabookoval letenku linky Curych – Praha. 
A nelitoval. Tedy, v případě cenového ráje. 

Půlkilovka vepřového ve vlastní šťávě patnáct 
padesát, hovězí vyšlo jen nepatně dráž. Skoro 
čínský luncheon meat! No, to se snad spletli! 
Vzpomněl si totiž, za jak luxusní byl považo-
ván ten originální v časech předrevolučních. 
Nespletli. Dokonce se ptali, jak velký bude 
žádat rabat. Skoro se bál žádat pět procent. 
Oni jen nevěřícně kroutili hlavou nad jeho 
chabým obchodním talentem, zatímco brat-
rance sžírala obava o jejich budoucnost, když 
se tak levně zbavují masa. Jelikož mu tím pá-
dem zbyly peníze, koupil ještě paštiky v Al 
balení. Ty ovšem levné nebyly.

Šlo to všechno jako na drátkách. Až do 
základního tábora, kam jejich náklad odnes-
li Šerpové. Když se všichni vydýchali, sáh-
li po konzervách a otvírácích. To víte, bylo 
potřeba před stoupáním k dalšímu postup-
nému táboru doplnit síly. Jak jim zmrzly 
úsměvy na tvářích! Ne z pohledu na vrchol 
Matky Země, jak tady nazývají horu hor. 
Postačilo vložení prvního sousta do úst. Is 
that a meat? Pronesl kysele dlouhán s blon-
ďatou hřívou. Prý nějaký Edmond z Nové-
ho Zélandu. Caťs meat. Odpověděl místo 
zkoprnělého bratrance nějaký Šerpa. Oni, ti 
nepálští horalé, také mluví anglicky. A vědí, 
co je to masová konzerva. Jelikož horolezci 
jsou slušně vychovaní lidé, nikdo už nerep-
tal. Ačkoliv v duchu hlodal červíček pochyb-
nosti, že s touhle ubohou hmotou v žalud-
ku můžou zapomenout na vyškrábání se na 
vrchol.

Což se vyplnilo beze zbytku. Když zkla-
maly i jisté české značkové paštiky, v tele-

vizní reklamě servírované na stříbrném pod-
nosu. Jako emigrant pochopitelně nemohl 
tušit, že kdysi slavnou májkovou kvalitu teď 
vyrábějí ve slezské Opavě. Nepovedená vý-
prava odletěla, jenom bratranec dál kysnul 
v Káthmándú. Jelikož měl na krku ty zby-
lé konzervy. V Himaláji je odložit nesměl 
z důvodu zákazu zanechávání odpadu v ho-
rách. Šerpové je odmítli, nechovajíce kočky. 
Stejně tak komunističtí vládcové Nepálu, ač-
koliv nástup takové moci signalizuje brzký 
hlad. Už už si začínal zoufat. Když tu ho 
spasili hinduisti, před kterými otevřel hově-
zí ve vlastní šťávě. Že oni hovězí nejedí? No, 
český nápis přečíst neuměli. Obsah samotný 
žádné maso nepřipomínal. Když si je smí-
chali s hrstí karí a měli velký hlad. Nakonec 
odlétal s květinovým věncem na krku. Jak je 
na tomhle subkontinentu zvykem při louče-
ní s dobrodinci a přáteli. 

Ani jsme s manželkou nedýchali. Až v sa-
mém závěru vypravování, když příběh došel 
zdárného konce. Nalévám bratranci ještě 
jednu sklínku švestek, pro které byla vymyš-
lena pravidla, aby se z nich nestala povidla. 
A slibuji vše vyřídit konzervářům. Vždyť se 
jedná o příležitost, umožňující zastavit kle-
sající poptávku po lahůdkách v plechu. Kte-
ré jenom v průběhu roku 2009 ubylo dalších 
téměř dvacet procent. Zní vám ten příběh 
docela dojemně? I my máme slzy v očích. 
Jestli ono to nebude tím křenem. Manželka 
právě přistrouhala další porci, aby nám ná-
ležitě chutnala tradiční česká neboli špejlo-
vaná jaternička.  Bohumil Rada

Mount Everest

Ani nevíte, jakou měl radost. Bratranec, když jsem mu pověděl, jak moc zaujal čtenáře 
příběhem Ramóna Cabal, který jsem vám převyprávěl v minulém čísle novin. On, známý 
světoběžník a dobrodruh, v takových příbězích spatřuje inspiraci pro české byznysmeny. 
Netuše, že jím popisované mexické peripetie podnikatelsko-politické si nikterak nezadají 
s českými. Dokonce by se ti Mexikánci od nás mohli učit. Jak po přečtení ŘUN konstatoval 
jeden z český majitel pizzerie. 

Symbol Paouščích ostrovů

Květy Polynésie

Jednou budeme žít na kůlech.

Papouščí ostrovy
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KDE JSME SE TU VZALI, O ČEM JSME
Společnost KSK BONO vznikla jako ryze česká spo-

lečnost v roce 1990, i když počátky její činnosti lze 
datovat již do roku 1988. V srpnu 2007 se stala jejím 
100% vlastníkem polská společnost MISPOL S.A. – 
v současnosti je KSK BONO jejím členem (divize PET 
FOOD). Za tuto dobu se jí postupně podařilo stát se 
jedním z největších producentů potravy pro psy a kočky 
v České republice a její kompletní suchá krmiva, kon-
zervy či masovky lze zakoupit ve speciálních „pet fo-
od“ obchodech i ve většině supermarketů. Za téměř 20 
let své existence dosáhla takové šíře sortimentu, že pro-
dukty výrobkových řad značek BONO, PETTY, No.1 
Premium, IMPULS a JOLY jsou schopny zajistit i díky 
použití čerstvých a kvalitních surovin zejména masa od 
prověřených dodavatelů kvalitní výživu veškerých ple-
men psů i koček ve všech období jejich života. 

NIC NENÍ O NÁHODĚ
Velká péče je věnována neustálému vývoji nových vý-

robků. Vlastní vývojové oddělení spolupracuje s mnoha 
zkušenými chovateli, předními českými veterináři i kr-
miváři a pružně reaguje na nejnovější poznatky odbor-
níků na výživu psů a koček. Vývojové oddělení provádí 
rovněž palatální testy svých krmiv. Tím je ověřována 
přijímatelnost a chutnost našich krmiv. Výrobní pro-
ces probíhá pod stálým veterinárním dozorem při do-
držování přísných hygienických podmínek. Společnost 
KSK BONO je držitelem certifikátu systému manage-
mentu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 na vývoj, výrobu 
a prodej suchých a sterilovaných krmiv pro psy a kočky. 
Certifikace zaručuje kontrolu jakosti, měření a regulaci 
technických a kvalitativních parametrů v průběhu celé-
ho výrobního procesu, což znamená v konečném efektu 
prvotřídní kvalitu výroby. 

PET FOOD
pro mnohé zpracovatele masa stále neznámý prostor

Závod v Heřmanicích Také jste na čistotu a pořádek...

Bono je tu i pro kočkyPro psí život

Excelentní technologie

Pro některé prostor opravdu neznámý, pro jiné opo-
míjený, jiní jej dokonce neradi vidí mezi zpracovateli 
masa. Přitom pro provozovatele porážky představuje je-
dinečnou odběratelskou příležitost. Oslovili jsme proto 
přední výrobce krmiv pro zvířata, prezentující ve svém 
sortimentu segment pro psy a kočky. Jistě nikoliv ná-
hodně padla volba na krmivo pro masožravce. 

Naším úkolem je poodhrnout oponu nad tak tro-
chu tajemným světem, jakým je PET FOOD. Mož-
ná jej i zbavit pomluv či mýtů. Vždyť všichni známe 
ty zasvěcené komentáře. Od ryzích odsudků, jako že 
psům se hodí kdejaký odpad. Po očitá svědectví kon-
zumace těchto výrobků jejich dealery na předvádě-
cích akcích jakožto důkazu, že pro domácí miláčky 

nabízejí jenom to nejlepší. Ruku na srdce. Nezávidí 
jim také někteří výrobci lidské výživy? Při pohledu 
na regálové cenovky v supermarketech, kdy mnohá 
kilogramová cena pochoutky pro pejsky vychází vý-
še nežli takové vepřové v konzervě, určené jejich pá-
níčkům. Nejspíš bychom mohli pokračovat rýpnutím 
v podobě navedení k experimentu. Jako že předložit 

Azorovi obě ty dobroty, nechť rozhodne jeho beze-
lstná psí duše. 

My se však pokusíme být spíše exaktní. Pro nás 
onu pomyslnou oponu pomůže poodhrnout pan Ing. 
František Meduna, ředitel marketingu společnosti
KSK BONO – jednoho z největších hráčů na českém 
trhu.  RaR

KSK BONO s. r. o.
jeden z největších producentů krmiv pro psy a kočky v ČR

František Meduna, ředitel marketingu BONO

KSK BONO je jedním ze zakládajících členů Unie 
výrobců krmiv pro domácí zvířata. Členství výrobce 
v Unii zaručuje zákazníkům stálou vysokou kvalitu vý-
robků. KSK BONO je také hlavní sponzorem Ligy na 
ochranu zvířat České republiky.

SPECIFIKACE PRODUKTŮ BONO

Výběr surovin
Při výběru surovin pro naše krmiva se zaměřujeme 

zejména na jejich kvalitu. Jedná se o maso jako vedlejší 
produkt potravinářských závodů, masové moučky, obi-
loviny, živočišný tuk, vlákninu, bílkovinné koncentráty, 
vejce a další. Důležitou složkou našich krmiv je přída-
vek minerálních a vitaminových směsí. Krmná aditiva 
jako barviva, zchutňovadla na bázi masových extraktů, 
antioxidanty a jiné látky jsou přidávány podle potřeb 
a chuti každé kategorie zvířat.

Čerstvé maso
Čerstvé maso je klíčovou složkou v našich produk-

tech, a to nejen v konzervách a masovkách, ale je také 
přidáváno do suchých krmiv. Přídavek čerstvého masa 
zvyšuje atraktivnost zejména suchých extrudovaných 
krmiv. Čerstvé maso výrazně zlepšuje nejen chuť a vůni 
produktu, ale také jejich nutriční hodnotu.

Výrobní proces suchých krmiv
Extrudovaná krmiva pro jednotlivé kategorie psů a ko-

ček jsou vyráběna dle speciálně vytvořených a živinově 
vyvážených receptur. Vlastní extruze probíhá na moder-
ních extruzních linkách Wenger. Při samotném procesu 
extruze dochází vlivem HTST (působení vysoké teploty 
120–130 ˚C po dobu několika vteřin) ke zničení všech 
choroboplodných zárodků, ke zvýšení stravitelnosti jed-
notlivých živin (zejména škrobu), snížení obsahu anti-
nutričních látek a tím k prodloužení trvanlivosti krmiva. 
Extruzí jsou tedy vyráběna zdravotně nezávadná, lehce 
stravitelná a velmi dobře přijímatelná krmiva.

Výrobní proces sterilovaných krmiv
Na základě vlastní receptury sestavené dle požadav-

ků na vzhled a chutnost výrobku je masná surovina 

navážena a nařezána na řezačce masa, dále doplněna 
o další suroviny, jako je rýže, zelenina, vláknina, vita-
miny apod., a dokonale promíchána. Další zpracování 
masové směsi probíhá postupem, který zajistí typický 
vzhled výsledného výrobku – tedy tvarování masových 
kousků, které jsou následně zalévány omáčkou výrob-
ky typu chunks, nebo přímo plnění masového díla do 
konzerv v případě výrobků typu paté. Naplněné kon-
zervy různých rozměrů se uzavírají víkem a označují 
datem výroby/spotřeby a jsou zakládány do sterilač-
ních košů.

Sterilace probíhá v automaticky řízených autoklá-
vech podle nastavených sterilačních programů. Po 
ukončení prochází všechny sterilační šarže kontrolou 
a následně jsou uvolněny k etiketaci. 

Expedice probíhá stejně jako v případě suchých kr-
miv z centrálního expedičního skladu.

Přednosti masovek
Technologie výroby masovek je prakticky totožná 

s výrobou určenou pro lidskou výživu. Konečná tepelná 
úprava je však stejně jako v případě konzerv prováděna 
sterilací – tím je zajištěna zdravotní nezávadnost a tr-
vanlivost výrobku a také možnost skladování v běžných 
pokojových teplotách. Masovka šetří čas nejen díky své 
rychlé přípravě, ale také se díky použitému obalu velmi 
snadno otvírá a obalového odpadu je minimum. Označe-
ní Masovka je i chráněnou známkou KSK BONO s. r. o.

Balení a expedice
Takto vyrobená krmiva se následně balí do spotřebi-

telských obalů – v případě suchých krmiv o hmotnos-
tech od 400 g do 20 kg a v případě mokrých krmiv – 
u konzerv o hmotnostech od 405 do 1 250 g a masovek 
o hmotnostech od 400 do 1200 g. Expedice je provádě-
na z centrálního expedičního skladu.

VITALIFE new formula
Na všech obalech řad značek BONO, PETTY a IM-

PULS lze nalézt symbol VITALIFE NEW FORMULA. 
Jde o značku kvality, která je zárukou nutričně hodnot-
ného krmiva vyrobeného z čerstvého masa a zeleniny, 

bez použití geneticky modifikovaných surovin, s vyváže-
ným poměrem bílkovin, uhlohydrátů a tuků. Dalším dů-
kazem, že se jedná o lehce stravitelnou potravu, je pak 
vyvážený obsah vitaminů, minerálních látek, vlákniny 
a esenciálních mastných kyselin. 

Výsledkem optimalizovaného složení a technologie 
výroby jsou pak moderní krmiva s přídavky speciálních 
komponent, podporujících zdravý a aktivní život zvíře-
te, případně směsi optimalizované pro speciální výživu. 
V některých výrobkových řadách se tak dnes již samo-
zřejmostí staly například rostlinné výtažky podporující 
správné trávení (jako oligosacharidy MOS a FOS v kr-
mivech No.1), bílkovinné preparáty podporující kloub-
ní výživu (jako chondroitin a glukosaminsulfát ve vy-
braných krmivech Bono), všeobecně prospěšný obsah 
vlákniny nebo přídavek L-karnitinu podporujícího vyu-
žití energie a funkci srdečního svalu. 

Příležitost ke spolupráci
Po celou dobu své existence se společnost KSK BO-

NO snaží o to, aby její výrobky opravdu chutnaly do-
mácím mazlíčkům. Chutná a kvalitní krmiva pro psy 
a kočky nelze však produkovat bez kvalitních vstupních 
surovin. Na výběr dodavatelů se proto ve firmě kla-
de značný důraz, kde požadujeme stabilitu, flexibilitu 
a v neposlední řadě odpovídající cenu. Mezi naše stra-
tegické suroviny určené zejména pro výrobu bezesporu 
patří především vedlejší živočišné produkty – materiá-
ly 3. kategorie, které nejsou určeny pro lidskou spotře-
bu – původu hovězího, vepřového i drůbežího. Dále to 
jsou moučky, a to masokostní, drůbeží a rybí. U těchto 
nákupu upřednostňujeme výrobce z tuzemska a určitě 
uvítáme nabídky od subjektů, s nimiž jsme dosud ne-
spolupracovali, což prosím můžete považovat za výzvu 
ke kontaktování.
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Vydejme jsme se netradičně proti prou-
du času. Neboli od toho talíře a na něm 
ležící porce divočáka s brusinkovou omáč-

kou. Řekněme, bratru za nějakých dvě stě 
kaček, abychom se nezdržovali nějakou 
korunou nahoru nebo dolů. Když pro jeho 

Z V Ě Ř I N A  – komu zbývá Černý Petr

Komoditní zpravodajství TISČR SZIF
(trh s hovězím a vepřovým masem)

Dovoz a vývoz živého jatečného skotu a prasat, hovězího a vepřového masa v roce 2009

Období 

Dovoz Vývoz

Celkem Z toho EU Celkem Z toho EU

  [tuny]     [tis. Kč] [tuny]                    [tis. Kč] [tuny]                  [tis. Kč] [tuny]     [tis. Kč]

JATEČNÝ SKOT
1. 1. – 30. 11. 2009 1 701,5 66 792 1 701,5 66 792 43 555,6 2 046 796 39 393,2 1 783 688

1. 11. – 30. 11. 2009 144,1 5 581 144,1 5 581 4 189,8 190 279 3 661,7 157 671

JATEČNÁ PRASATA
1. 1. – 30. 11. 2009 22 695,3 929 206 22 695,3 929 206 8 550,2 270 639 8 441,7 263 040

1. 11. – 30. 11. 2009 1 473,8 58 525 1 473,8 58 525 729,7 21 320 729,7 21 320

Období 

Dovoz Vývoz

Celkem Z toho EU Celkem Z toho EU

  [tuny]     [Kč/kg] [tuny]               [Kč/kg] [tuny]             [Kč/kg] [tuny]                   [Kč/kg]

HOVĚZÍ MASO
1. 1. – 30. 11. 2009 16 966,5 92,65 16 590,1 90,55 4 756,1 82,14 4 756,1 82,14

1. 11. – 30. 11. 2009 1 785,8 88,94 1 750,5 86,60 341,4 82,70 341,4 82,70

VEPŘOVÉ MASO
1. 1. – 30. 11. 2009 160 900,0 53,14 159 576,9 52,96 31 455,6 54,44 30 692,3 54,72

1. 11. – 30. 11. 2009 16 432,8 50,55 16 296,6 50,40 2 685,0 53,23 2 503,2 54,00

Cenový vývoj v JUT v ČR a vybraných státech EU (EUR/100 kg)
třída E, JUT za studena

Ulovený divočák, řádně označen plombou

Jiří Sýkora, odborník na zpracování ulovené zvěře Jaroslav Kocmich, myslivecký hospodář

Společnost Pěkný-Unimex s. r. o.
patří mezi renomované dodavatele koření,
kombi směsí, nástřiků
a přípravků pro potravinářský trh.

PRO ROZŠIŘUJÍCÍ SE TÝM HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO KOLEGU NA POST

ODBORNÝ PRODEJCE-TECHNOLOG PŘÍPRAVKŮ
PRO MASNÝ PRŮMYSL

POŽADUJEME:
vzdělání min. středoškolské v oboru (masná výroba, potravinářská technologie),

praxe v oboru, jazykové dovednosti, ŘP.  Vysoká míra obchodní zdatnosti.

MÍSTO PŮSOBENÍ:
střední a severní Morava

NABÍZÍME:
prostředí dynamicky se rozvíjející společnosti, dobré mzdové ohodnocení,

služební automobil, notebook, mobilní telefon

ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE:
prumysl@pekny-unimex.cz

přípravu bylo použito dvě stě gramů masa 
z kýty a kuchař je vařil o něco málo lepší 
nežli v průměrné restauraci, v jaké bývá 
podáváno i polední menu, sestávající z po-
lévky a stogramového masitého pokrmu 
s přílohou za nějakých 69 Kč. Z čehož 
jasně vyplývá, že dopřání si výše uvedené-
ho divočáka nutno považovat za štrapáci. 
Pro koho že je štrapácí? Pro zákazníka? 
Asi ano. Zamáznutí dvou stovek (bez po-
lévky a přílohy) jistě pro mnohé není muš-
kou. Pro kuchaře? Asi těžko. Práce s uva-
řením divočáka není o nic náročnější nežli 
s oním menu za 69? Pro restauratéra? No, 
tady bude velice záležet na tom, za kolik 
nakupuje.

 Tudíž je potřeba pokračovat proti prou-
du času a navštívit zpracovatele a distribu-
tory. Oslovili jsme jich několik. Konkrét-
ními otázkami, týkajícími se především 
cen. Někteří vůbec neodpověděli, jak je 
v Česku v případě choulostivých témat 
stále častěji (a na Sicílii už dávno) zvy-
kem. Jediné Lesy a rybníky města Čes-
kých Budějovic nám poskytly seriózní, 
otevřené a vyčerpávající odpovědi. Ceno-
vou informaci, byť jedinou, nám poskyt-
nul ještě Moravialov Kravsko, abychom 
nic nezamlčeli. A to výši registračního po-
platku, činící 350 Kč za účast na semináři 
„Zvěřina a její uvádění do oběhu“, který 
nám doporučil absolvovat. Třetím, nikoliv 
vzadu, nýbrž velmi vstřícným se nejprve 
ukazoval pan Jan Havlíček ze Společnosti 
Zvěřina CZ Liberec. Avšak jenom do do-
by, nežli jsme mu položili (zřejmě příliš 
všetečné) otázky. Nějak to všechno odda-
loval, zamlouval...

 Nezbývalo než dojít až k prameni. Ne-
boli k myslivcům. Velice ochotně nám vy-
šel vstříc pan Jaroslav Kocmich, hospodář 
mysliveckého sdružení Benet. Abychom 
se rovnou zašli podívat, mají prý zrovna 
ulovené dva divočáky. Takže tam spěchám 
ještě za šera, abych zachytil při práci pana 
Jiřího Sýkoru, který už prý takto vyhnal 
z kůže hezkých pár kousků. Myslel jsem, 
že půjdou na výkup... povídám s jistým pře-
kvapením hospodáři, abych se dozvěděl, 
že je doopravdy prodali. Ne však výkupní 
organizaci. Důvod? Výkupní ceny spadly 
víc, než bylo snesitelné. Za srnčí (vyvrže-
né, vychlazené a veterinárně vyšetřené – 
stejně tomu je u dále uvedené zvěře) ze 

115 na 75 Kč/kg, daněk z 60 na 50 Kč/kg,
divočák do 70 kg (vyvržený, vychlazený) 
z 50 na 32 Kč/kg. Divočák nad 70 kg kles-
nul na vskutku kuriózních 25 Kč/kg. Proto 
si raději ulovenou zvěř odkoupí sami čle-
nové sdružení. Pan Kocmich samozřejmě 
nemůže nepřipomenout neklesající ceny
pro přikrmování a celkovou dobu pé-
če, představující u divočáka kolem dvou, 
u srnčího kolem pěti a u daňka kolem de-
seti roků. 

 Nu, což. Alespoň si i docela obyčejní 
lidé dopřeji zážitek. Jednak z ulovení, jed-
nak z toho divočáka s brusinkovou omáč-
kou. Je určitě nevyjde taková jedna domácí 
porce na dvě stovky. Pro ně je (drahou) 
štrapácí myslivost jako taková. Kdo se 
„ohřeje“ na vykoupené zvěři a zvěřině 
z ní? Bůh suď. I kdyby těch dvacet deka ký-
ty z divočáka, vykoupeného za 25 Kč/kg,
pořídil restauratér za 40 Kč... Taky nechá-
pete? Jestli ono to nebude těmi brusinka-
mi. Po jejich ceně jsme nepátrali. Zřejmě 
se vyvažují zlatem. Nebo, že by ti zpraco-
vatelé...

 Vidíte, najednou tu máme ony paralely 
s českými chovateli prasat. Zbývá jen do-
dat, že se dováží i lacinější zvěřina. Prav-
da, jedná se o maso z faremních chovů, 
a tudíž falešně označované jako zvěřina. 
Kdo by se však zdržoval dopisováním na 

restaurační jídelní lístek „daňčí z farem-
ního chovu na Novém Zélandu“. Ještě by 
někomu nemuselo chutnat. Komuže tedy 
zbývá Černý Petr? Odpověď jste si již pře-
četli. Proč ji tedy opakovat. 

BR

Jistě, myslivcům zbyde trofej.

V minulém čísle ŘUN jsme načali toto specifické téma, byť nepochybně obecně též souvi-
sící se zpracováním masa. Dokonce v něm nalézáme obdobný sled účastníků procesu jejího 
směřování na talíř. Proto jsme se pokusili pátrat, jakou roli tito hrají a s jakým efektem.

Z  D O M O VA  –  M A S O  –  O B C H O D  –  E K O N O M I K A
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Nepochybně v pravý čas a s odpovída-
jícím projektem začíná od 1. ledna 2010 
operovat Český svaz zpracovatelů masa 
(ČSZM). Nejenom co by pouhým dárkem 
k jubileu, odrážejícím se v samotném ná-
zvu projektu „Masu rozumíme již 700 
let“. To by bylo pouhým líbivým gestem.

„Potřebu učinit něco takového jsme 
cítili již delší dobu,“ konstatuje Ing. Ja-
romír Kloud, předseda ČSZM. „Dávnem 
rozumějme hezkých pár roků nazpět, 

kdy ještě nikdo ze zpracovatelů masa ani 
jen netušil blížící se krizi. Jenom někteří 
z nás se uměli porozhlédnout na západ 
od Šumavy a rozpoznat sílu tamní, pro 
ČR potenciální konkurence. A cítit tu po-
třebu změn. Nějak jsme nebyli vnímáni. 
Kolegy, kterým se zdálo, že všechno jde, 
jak má. Proč tedy nějaké vzdělávání. Pa-
radoxně to byla ona krize, co napomohlo 
k pochopení.“

Rázem byla s jistým povděkem kvitová-
na částka 25 mil. Kč, o kterou bude z pro-
středků EU doplněn celkový finanční ob-
jem prostředků na projekt ve výši 35 mil. 
Kč. Zde bychom měli vyzvednout prozíra-
vost či včasné uchopení příležitosti, inici-
ované právě předsedou Kloudem. Díky ní 

dochází k realizaci operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost v pro obor 
naprosto ideálním čase, kdy právě ono slo-
vo zaměstnanost se stává jedním z nejfrek-
ventovanějších. 

„Najednou jsme již nemuseli nikoho 
přesvědčovat,“ pokračuje ing. Kloud. „Zá-
jem, byť pozdě, projevili i dřívější kritici. 
I tak se nám podařilo umístit do progra-
mu neuvěřitelných 807 pracovníků. Navíc 
s ohledem na jejich potřeby. Tedy žádné 
šablonovité vnucování předem určeného 
obsahu vzdělávání.“ 

Což jednoznačně potvrzuje nahlédnu-
tí do materiálů, obsahujících náplň kurzů, 
časově naplánovaných na 33 měsíců. Od 
obecného zaměření, jakým je kupříkladu 

práce s počítači či znalost jazyků, přes 
specifičtější, například veterinární a hygi-
enické předpisy, až po ryze profesní speci-
alizaci, jakou jsou technologie zpracování 
mas a další.

„Zkrátka, tato příležitost přišla jako na 
zavolanou.“ Vyslovuje ing. Kloud napro-
sto přesvědčivě. „Nejenom tím, že pomů-
že překonat krizi. Především nás připra-
ví na čas po jejím skončení. Konkurence 
zvenčí, pokud už nevstupuje, se k tomu 
chystá. S ní se utkáme nejenom v Česku, 
ale také v třetích zemích. Proto ta nut-
nost znalosti jazyků či moderních tech-
nologií.“

Určitě nejde v rámci ČR o bezvýznam-
nou minoritu. Český svaz zpracovatelů 

masa sdružuje 155 členských subjektů. Od 
velkých masokombinátů přes střední pod-
niky po docela malá řeznictví živnosten-
ského charakteru. Těmto již téměř dvacet 
let poskytuje informační servis, hájí jejich 
zájmy vůči státním a evropským institucím 
a také pomáhá se vzděláváním. Právem 
se proto domnívá, že jím zabezpečovaný 
operační program Lidské zdroje a zaměst-
nanost přispěje k posílení pozic českých 
zpracovatelů masa a k navázání na sed-
misetletou tradici. „Ve mně jen utvrzuje 
přesvědčení, že čeští řezníci se v Evropské 
unii neztratí,“ dodává ing. Kloud, iniciátor 
projektu. „Vždyť právě ona podporuje re-
gionalistu a její specifičnost. A právě v ní 
máme co nabídnout.“ RaR

 Vynikající organizátor a uznávaný 
odborník v masné profesi MVDr. Zde-
něk Galíček, dlouholetý místopředseda 
stavovské organizace Český svaz zpraco-
vatelů masa, oslaví v měsíci únoru krás-
ných 25 let, ale do stovky.

 Jeho start do života byl bohužel smut-
ný. Otec Zdeňka byl za války umučen 
a nemohl být synovi v důležité životní 
etapě oporou. Po vyučení na Českomo-
ravské vysočině pracoval oslavenec na 
starých ostravských jatkách, kde se pre-
zentoval jako talentovaný řídící pracov-
ník. Při zaměstnání si doplnil vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou. Také vy-
sokoškolské vzdělání získal později di-
stančním způsobem.

 V roce 1963 byl zahájen zkušební pro-
voz v našem v té době největším masném 
zpracovatelském závodě – Masokombi-

nát Martinov, který patřil do skupiny 
Severomoravského průmyslu masného, 
národního podniku. Náš jubilant praco-
val v této významné organizaci hned od 
počátku na pozici výrobního náměstka 
a neformálního zástupce ředitele závo-
du. Při své řídící práci se prezentoval též 
jako výborný technolog. Každé uvádění 
nového masného závodu do zkušebního 
provozu provází řada technických pro-
blémů, které je nutné v krátké době vy-
řešit. Ne jinak tomu bylo v případě Ma-
sokombinátu Martinov, tím spíše, že se 
jednalo o velké porážkové a výrobní ob-
jemy a v některých případech též o no-
vou, dosud neověřenou techniku. 

 A tak náš milý Zdeněk musel hned 
v úvodu své činnosti v nové funkci ře-
šit velké problémy, např. s tlakem ge-
nerálního ředitelství Sdružení masného 

průmyslu na urychlené uskladnění ma-
sa z dovozu, a to v době, kdy mrazírna 
nebyla ještě zcela na provoz připravena. 
Další technický problém byl s velkými 
zásobníky výsekového masa připravené-
ho pro expedici. V tomto případě došlo 

dokonce k přestavbě celého expedičního 
bloku. V Ostravě byl v té době také znač-
ný nedostatek mužských pracovních sil, 
které zcela pohlcovaly uhelné doly a těž-
ký průmysl. Vedení nového závodu ne-
zbývalo nic jiného než řešit deficit pra-
covních sil zaučením žen v bourárenské 
i jateční činnosti. 

 V roce 1977 byl Zdeněk Galíček vy-
brán v rámci mezinárodní spolupráce 
k dlouhodobé pracovní cestě do Afriky, 
kde v Etiopii po dva roky úspěšně nahra-
dil svého předchůdce – amerického ex-
perta. Po návratu opět pokračoval ve své 
původní funkci výrobního náměstka. Po-
té následovala jeho druhá cesta na čer-
ný kontinent, tentokrát do Zambie, kde 
úspěšně pracoval plných 11 let.

 Své řídící a organizátorské schop-
nosti uplatňoval dále ve funkci ředitele 

podniku, přičemž se v roce 1990 zúčast-
nil založení profesního svazu s názvem 
„Podnikatelský svaz masného průmyslu, 
řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slez-
ska“, který byl postupně přetransformo-
ván na současný „Český svaz zpracova-
telů masa“. V této stavovské organizaci 
působil až do odchodu do důchodu jako 
místopředseda. Jeho činnost byla velmi 
významná zejména při prezentaci svazu 
na veřejnosti a při poskytování odbor-
né pomoci začínajícím podnikatelům 
v oboru.

 A tak nám, milý Zdeňku, dovol, aby-
chom Ti jménem přátel, bývalých kolegů 
a představenstva Českého svazu zpraco-
vatelů masa poděkovali za práci pro obor 
i pro naši stavovskou organizaci. Do dal-
ších let Ti přejeme dobré zdraví, pohodu 
a spokojenost.   ČSZM

Doc. Ladislav Steinhauser, náš kolega 
a dlouholetý člen představenstva Českého 
svazu zpracovatelů masa, jemuž v letech 
2000 až 2006 sám předsedal, právě nyní 
vstupuje do další etapy svého mimořádně 
produktivního profesního života. Dne 1. 2. 
2010 byl jmenován děkanem Fakulty veteri-
nární hygieny a ekologie VFU Brno. Ote-
vírá se tak před ním první čtyřleté funkč-
ní období, během kterého bude odpovídat 
za chod jednotlivých sekcí a ústavů FVHE, 

za činnost a hospodaření celé fakulty, bu-
de předsedat její vědecké radě a v neposled-
ní řadě povede výuku ve svých odborných 
předmětech.

Jedná se jistě o velký úkol a závazek do 
příštích let! Český svaz zpracovatelů masa 
proto využívá této příležitosti k přání po-
řádné porce elánu a vytrvalosti, aby se La-
ďovi Steinhauserovi v této nové etapě da-
řilo plnit všechny stanovené cíle, aby měl 

štěstí při výběru nejbližších spolupracovní-
ků, ale zejména, aby oceněním Laďovy prá-
ce byl narůstající počet absolventů FVHE, 
odborníků, kteří naleznou pracovní uplat-
nění ve stávající nabídce potravinářských 
oborů. Kdo Laďu Steinhausera zná, určitě 
o předpokladech pro naplnění tohoto přá-
ní nepochybuje. Velkou předností nového 
děkana FVHE, vedle silného odborného 
zázemí a řídících schopností, je přitom je-
ho provázání s praxí, zejména pak v našem 

oboru.
Pro Český svaz zpracovatelů masa je ctí, 

že poprvé v historii činnosti této profesní 
organizace je členem svazového předsta-
venstva osobnost zastávající funkci děkana 
FVHE VFU Brno. V roce oslav významné-
ho oborového jubilea tak vznikl příslib pro 
zvýšení oboustranně přínosné spolupráce 
ČSZM s touto fakultou. Laďo, GRATU-
LUJEME!

ČSZM

Není to tak dlouho, připadá mi, že je 
to nedávno, kdy jsme gratulovali kole-
govi, předsedovi dozorčí rady Českého 
svazu zpracovatelů masa Ing. Zdeňkovi 
Maškovi ke kulatinám. Posílali jsme ře-
diteli společnosti Jan Prantl Masný prů-
mysl Žirovnice zdravici s přáním všeho
dobrého.

 
Ing. Maška patří mezi ty „mladší“ 

harcovníky masného průmyslu, kdy od 

roku 1992 vykonává funkci ředitele pod-
niku.

Pochází z Pelhřimova, vystudoval 
gymnázium a Provozně ekonomickou 
fakultu Vysoké školy zemědělské v Čes-
kých Budějovicích. Po studiích pět let 
pracoval jako vedoucí střediska živočiš-
né výroby ZD Vyskytná, pak dalších pět 
let působil na Okresní zemědělské sprá-
vě v Pelhřimově a v letech 1990–92 ří-
dil výrobní útvar Regionálního odboru 

MZe ČR v Jindřichově Hradci. V ro-
ce 1992 byl jmenován ředitelem státní-
ho podniku Masný průmysl Žirovnice 
s hlavním úkolem – privatizace podni-
ku. Podařilo se. V roce 1994 nastoupil 
do funkce obchodního ředitele soukro-
mého podniku Jan Prantl – Masný prů-
mysl Žirovnice a o rok později se stal 
ředitelem podniku. Byl jedním z těch, 
kteří vytáhli stařičký a unavený závod 
ze dna na úroveň významného hráče 

současného trhu. Je to jistě velmi pří-
jemné bilancování. Říká se, že období 
okolo padesátky a i po padesátce je pro 
chlapy nejdělnějším. Asi je to pravda. 

Co Ti Zdeňku přát? Především pev-
né zdraví! Zachovej si, prosím, životní 
elán a chuť do práce, která Tě naplňu-
je. Přeji Ti, jménem nás všech, mnoho 
úspěchů v dalším profesním i osobním 
životě. Hodně štěstí!

Jaromír Kloud 

Jistě nezapomenutelné heslo. Skandovali jsme je před dvaceti 
roky. S opravdovým nadšením a s velkým očekáváním. Těžko ří-
ci, kdo bude a kdo nebude nadšený z toho, který přichází nyní. 
Byť očekáván byl už dávno. Silný hráč na scéně českých zpraco-
vatelů masa.

Jak oznámila skupina Agrofert ústy generálního ředitele spo-
lečnosti Kostelecké uzeniny a výkonného ředitele společnosti 
Maso Planá (jehož součástí je zpracovatelský závod Studená) 
Pavla Kváče, stávají se tyto v roce 2010 jedinou společností. Vez-
meme-li v úvahu součet ročních obratů obou společností, přesa-
hující šest miliard korun, rázem se dá mluvit, na české poměry, 
o mimořádné tržní síle. Tento obrat hodlá nový subjekt, vystupu-
jící pod názvem Kostelecké uzeniny, nadále navyšovat, což by se 
mělo příznivě odrazit v pracovních příležitostech pro stávajících 
více jak dva tisíce zaměstnanců.

O to, co dokázal Agrofert, se již dříve marně pokoušeli i ji-
ní majitelé zpracovatelských kapacit. Přitom někteří z nich, ze-
jména ti, kteří provozují porážku zvířat, možná promarnili pří-

Český svaz zpracovatelů masa
začíná s efektivním využíváním dotací z evropských fondů v roce 2010

ležitost udržet si konkurenceschopnost. Vždyť právě z důvodu 
nízkého výkonu v porážkách a tím i nízké produktivitě nebylo 
možné úspěšně čelit konkurenci velkokapacitních zpracovatelů 
zahraničních. Nyní se objevuje i konkurence domácí. Na druhé 
straně se dá mluvit o dobré zprávě pro české chovatele v podobě 
předpokladu zachování odbytu zvířat na českém trhu. Potažmo 
i pro obchodníky a konečné spotřebitele. Tak velký zpracovatel 
jistě dokáže nabídnout maso levněji. 

Mezi výše uvedenými jsme nejmenovali malé a střední pro-
vozovatele masné výroby. V jejich případě není dopad tak jed-
noznačný. Na straně jedné je nutno brát v úvahu nárůst poten-
ciálu nových Kosteleckých uzenin v základním (standardním) 
sortimentu. Na straně druhé zbude dostatek prostoru pro menší 
a střední výrobu regionální. Zejména v sortimentu originálních 
a na řemeslnou dovednost náročných sortimentech, jakožto i ve 
fast foodu, cateringu a vůbec všude tam, kde velký neumí cinkat 
klíči od malého, zato však fajnového kšeftu.

RaR  

UŽ JE TO TADY, tentokrát bez cinkání klíči

K pětasedmdesátce MVDr. Zdeňka Galíčka

Ladislav Steinhauser děkanem FVHE VFU Brno

Ing. Zdeněk Maška, pětapadesát?
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Žijeme v době, kdy je většina masných výrobků do-
stupná všem spotřebitelům. Je stále těžší se odlišit, vy-
niknout, být jiný – a tím zaujmout. 

Velkoprůmyslová masná výroba má možnost odlišit 
se na trhu vzhledem etiket, loga, tito výrobci mají dosta-
tečný prostor a umí využívat všech forem marketingu, 
neboť působí na trhu celoplošně a zejména velikostí své 
výroby mohou bez problému vyžadovat vlastní a jedi-
nečné chuťové směry. Dnes je běžnou praxí, že jednot-
liví výrobci mají své zákaznické receptury, které se při-
pravují výhradně pro ně.

Trend ke specifičnosti, jedinečnosti výrobků jsme vy-
pozorovali i u menších a středních výrobců masných 
specialit.

Přejí si mít exkluzivní směsi se specifickými chuťový-
mi vlastnostmi, připravené jen pro jejich výrobky. My 
jsme schopni těmto přáním vyhovět a od velikosti 20 kg 
při jednorázovém odběru od druhu umíme individuální 
směs připravit. 

Takto se mohou jednotliví výrobci odlišovat chutí či 
barvou svých výrobků a nejsou nuceni používat stan-
dardní směsi, dolaďovat optimální chuť jednodruhovým 
kořením a upravovat finální produkt dle svých potřeb 
řadou jednotlivých přísad. Usnadňujeme jim práci a na-
pomáháme zachovat stále stejnou kvalitu bez výkyvů 
chuti. Zákaznické receptury jsou v naší databázi vedeny 
se všemi případnými změnami, které si zákazník přeje 
či vývoj trhu v průběhu času vyžaduje.

Tímto přístupem se snažíme vyhovět celému spektru 
výrobců na trhu a přitom jim být nápomocni při vytváře-
ní vlastní identity a individualizaci produktů na trhu. 

Optimalizace produktů, cenová přiměřenost a sou-
časně nezaměnitelná chuť jsou v této době důležitější 
než dříve. V době krize si spotřebitel ještě více vybírá 
optimum chuti za co nejpřijatelnější cenu, a dobrý chu-
ťový požitek je v současné době jeden z nemnoha pří-
jemných okamžiků, které si řada spotřebitelů dopřává.

Přeji všem výrobcům, aby našli svou optimální ces-
tu a bez úhony prošli složitým současným vývojem na
trhu.  Andreas Reuter

IDC-FOOD s. r. o. Hradec Králové

Odlišujte se při výrobě masných výrobků

Odpověď spotřebitelské veřejnosti na takto jednoduše 
položenou otázku by nejspíš vyzněla dosti jednoznačně. 
Není snad potřeba dodávat, ke které variantě by se vět-
šina respondentů přiklonila. Nikoliv v důsledku znalosti 
těchto látek, z nejrůznějších důvodů přidávaných do po-
travin. Názor oné většiny je totiž založen, jako ostatně 
v mnoha jiných případech, na mediálním posudku. V na-
šem případě odsudku. 

Ne že by mnozí z odsuzujících byli v tomto směru 
erudovanějšími nežli jimi cepovaná laická veřejnost. 
Povrchnost je dnes akceptovaným pravidlem, umož-
ňujícím plynule a rychle střídat témata. A bez uzardě-
ní se ve všech případech cítit arbitrem elegantiorum. 
Žijete přece v rychlé době, chrlící záplavu informací. 

Vnímány jsou jenom ty bombastické, šokující, fádní 
zůstávají nepovšimnuty. A noviny je potřeba prodá-
vat ve stále vyšších nákladech. Kdy remitenda nemi-
losrdně odhalí mdlý obsah. Stejně tak peoplemetr má-
lo akčně moderovaný televizní pořad. Inu účel světí 
prostředky. 

Vraťme se nyní k éčkům. Jakže to s nimi doopravdy 
je? Že záleží na tom, kdo položí otázku? A ke komu má 
směřovat odpověď? No, v tom případě jsme zase zpát-
ky u tendenčního mlžení, na kterém je dnes postavena 
starostlivost o informování spotřebitelů. Přitom otevře-
nost a pravda nabízejí povzbudit důvěru, nikoliv škodit. 
Kde v tomto případě začínají, ta otevřenost a pravda? 
Jistě že konstatováním zdravotní nezávadnosti v ČR 
povolených éček. Tady se spotřebitel může spolehnout 

na kontrolní činnost státních institucí. Při kontrole do-
vozu i tuzemské výroby.

Zbývají tedy povolená, která bychom mohli pone-
chat v jednom pytli... No, zkusme vyslovit pár rozlišují-
cích poznámek. V první řadě zmiňme éčka veskrze pří-
rodní, jako například E 100 Kurkumin, E 322 Lecitin,
E 334 Kyselina citronová... Vidíte, exorcista by se au-
tomaticky pokřižoval, a ono jde o čistou přírodu. Ná-
sledují éčka v přírodě se vyskytující (ale též vyráběná 
synteticky) jako E 101 Riboflavin, E 160a Karoten,
E 440 Pektin. Potom už následují éčka syntetická. 
Avšak ani řada z nich nemusí být příčinou potíží, napří-
klad alergií či nevhodností pro děti, například E 1400 
Dextriny, E 242 DMDC... Pořád konzumujeme zcela 
bez obav. Abychom se dostali k několika skupinám 

s možnou alergickou působností, nevhodností pro dě-
ti, a vůbec k takovým, které bychom si mohli odpustit. 
Tam by mohly být zařazeny například E 102 Tartazin, 
E 123 Amarant, E 210 Kyselina benzoová... 

Účelem tohoto pojednání není vyškolování, natož pak 
nabízení rukověti ke kladivu na čarodějnice. Jen pouhý 
námět k úvahám, zda opravdu potřebujeme užívat éč-
ka v takovém rozsahu. Vždyť v některých případech je 
obtížné je všechny vypsat na obalu výrobku, pokud je 
tento menších rozměrů. A zda nedávat přednost těm pří-
rodním, pokud už po nich musíme sáhnout. V každém 
případě pak k přemýšlení o způsobu informování zákaz-
níka, aby se mohl rozhodnout, čemu dá přednost. Ono 
se totiž ukazuje, že méně éček může být účinným marke-
tingovým nástrojem. J. Potůček 
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ÉČKA – kamarádi, pouhá strašidla, nebo nepřátelé?

Integrovaná střední škola – Centrum odborné pří-
pravy ve Valašském Meziříčí pořádá Soutěž odborných 
dovedností oboru řezník–uzenář. Soutěž zaštítil Český 
svaz zpracovatelů masa, Asociace krajů České repub-
liky a Zlínský kraj a uskuteční se ve dnech 24. a 25. 
března 2010 v areálu ISŠ–COP ve Valašském Meziříčí 
na Palackého ulici 49.

„Předmětem přehlídky bude výroba vařených mas-
ných výrobků,“ sdělil k soutěži jeden z organizátorů, 
vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Milan Romá-
nek s tím, že při výrobě se bude přihlížet ke krajo-
vým zvyklostem. Podle jeho slov nebudou mezi vý-
robky chybět tlačenky, jitrnice a jelita. Soutěž se bude 
skládat ze dvou praktických částí – části první, ve 

které mají soutěžící za úkol zhotovit masné výrobky, 
a z části druhé, ve které proběhne prezentace zhoto-
vených výrobků. 

„Přehlídky se mohou zúčastnit dvoučlenná druž-
stva. Vedoucím jednotlivých výprav bude výchovný 
pracovník, kterého jmenuje ředitel z každé jednotlivé 
školy,“ doplnil k organizaci ředitel přehlídky a záro-
veň ředitel ISŠ–COP Mgr. Petr Pavlůsek s tím, že 
výkony jednotlivých družstev bude bedlivě sledovat 
odborná porota. „Komise se bude zabývat pouze hod-
nocením senzorických vlastností a kvality výrobku,“ 
informoval Bc. Milan Románek a doplnil, že se jedná 
o přesolení, nedovaření, podlití, kaverny, kosti, chlu-
py apod. Před hodnocením a degustací si sami účast-
níci naaranžují výrobky a připraví degustaci. Zhoto-
vené masné výrobky však bude moct hodnotit také 
laická veřejnost. Na základě ochutnávky budou mít 
návštěvníci příležitost ocenit výrobky, jejichž chuť 
je nejvíce zaujala. Jejich zhotovitelé pak získají cenu 
laické poroty a věcné ceny. Ty ostatně čekají také na 
vítěze odborné poroty.

Veškeré podrobné informace, propozice a při-
hlášku do soutěže získáte u Bc. Milana Románka, 
tel. 731 658 298 nebo email: mromanek@isscopvm.
cz. „Touto cestou bych rád vyzval všechny žáky 
oborů řezník–uzenář, aby neváhali a přišli pomě-
řit své síly s konkurencí z ostatních škol,“ řekl na 
závěr ředitel školy Mgr. Petr Pavlůsek s tím, že již
předem děkuje za organizační zabezpečení všem 
svým kolegům.

 ČSZM

Soutěž odborných dovedností oboru řezník–uzenář
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Společnost Aromka Brno je ryze českou 
potravinářskou firmou s více než stoletou tra-
dicí, zabývající se výrobou široké škály aro-
matických látek a kulérů – hnědých potravinář-
ských barviv získaných karamelizací cukru.

Koření představuje velmi rozmanitou 
skupinu přírodních látek, vyznačující se vý-
raznou a příjemnou chutí a vůní. Způsob 
používání koření a bylin se za posledních 
tisíc let příliš nezměnil. V dřívějších dobách 
se potraviny připravovaly pouze pro domác-
nost, a tak se určitá nestálost koření dala 
vyrovnat osobním úsudkem, ale dnes s pří-
chodem hromadně vyráběných potravin se 
zásada „přidej koření podle chuti“ stala ne-
proveditelnou. Kvalitativní normy, moderní 
způsoby výroby a náročné hygienické poža-
davky ukázaly na nedokonalosti tradičního 
mletého koření.

Základním nedostatkem koření je jeho 
kvalitativní nestálost. Příchuť a aromatická 
mohutnost se různí podle zeměpisného pů-
vodu. Například pepř z Indonésie se různí 
od pepřů z Indie nebo Brazílie. Kromě toho 
se kvalita liší také sklizeň od sklizně. Výkyvy 
klimatických podmínek se odrážejí v obsa-
hu aromatických složek, v jejich výraznosti 
a síle příchuti.

Další nevýhodou je poměrně vysoké mi-
krobiologické znečištění. Podmínky pěs-
tování, sklizně, sušení a dopravy mnohdy 
neodpovídají hygienickým požadavkům 
zdravotní nezávadnosti. I přes řadu techno-
logických opatření je mikrobiologická kvali-
ta velmi proměnlivá. Omezením klasického 
koření může také být nežádoucí přítomnost 
zbytků rostlin v hotových výrobcích nebo 
obsah enzymů a dalších látek negativně 
ovlivňujících konečné vlastnosti výrobků.

Pro masný průmysl naše společnost 
nabízí alternativu k tradičnímu koření 
– výtažky koření na pevném nebo teku-
tém nosiči, které všechny uvedené ne-
dostatky eliminují, a to při zachování 
přírodního původu. Jejich hlavní výho-
dou je uniformita obsahu účinných látek 
a vysoká mikrobiologická čistota, splňu-
jící hygienické i technologické požadav-
ky moderní výroby. Jak výtažky koření
na pevném nosiči, tak kořenicí emulze 
mají podobné vlastnosti, rozdílem je pou-
ze použití tekutého nosiče namísto nosiče 
pevného. Obě tyto skupiny výrobků nabízí 
Aromka Brno pod společnou produktovou 
značkou 

Obě skupiny lze rozdělit do dvou kate-
gorií. První lze označit jako jednodruhové, 
to znamená, že na pevný nebo tekutý no-
sič je nanesen vždy jen jeden druh koření. 
Tuto kategorii lze použít k doladění chuti, 
vůně nebo barvy téměř všech uzenářských 
výrobků. Druhou kategorii lze označit jako 
vícedruhové, neboť obsahují určitou kombi-
naci výtažků koření vhodnou pro každý jed-
notlivý produkt masného průmyslu, ať již 
uzenářského nebo lahůdkového. Výhodou 
vícedruhových výtažků koření je z technolo-
gického hlediska snadná manipulace a zjed-
nodušení výroby použitím více druhů koření 
nanesených na jednom nosiči (např. mouka 
nebo sůl). 

Kromě výtažků koření na pevných a te-
kutých nosičích nabízíme rovněž karamely 
(kuléry) – hnědé potravinářské barvivo. To-
to přírodní barvivo přispívá k typické barvě 

řady masných výrobků a je ideální volbou 
pro pokryv uzenářských výrobků.

Společnost Aromka Brno se snaží o udr-
žení vysoké kvality svých výrobků, a proto 
byl zaveden systém managementu jakosti 
ISO 9001:2000. 

Aromka věnuje každému zákazníkovi in-
dividuální přístup a snaží se každému zá-
kazníkovi ve všem vyjít vstříc. Nabídneme 
vám jak produkty standardní, tak i nové, 
vyhovující vašim konkrétním, specifickým 
požadavkům. 

DALŠÍ INFORMACE
NALEZNETE

NA INTERNETOVÉ STRÁNCE 
SPOLEČNOSTI

www.aromka.cz

Aromka Brno nabízí alternativu ke klasickému koření
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M. T. CICERO:
„HISTORIA MAGISTRA VITAE!“ 

(UČTE SE Z DĚJIN!)

Řeznické řemeslo bylo v minulosti provo-
zováno méně než nyní. Řemeslo uzenářské 
bylo ještě v plenkách. V té době nebyly ješ-
tě centrální jatky a dobytčí trh. Praha byla 
podstatně menší než dnes. Dobytčí trh bý-
val na Karlově náměstí a odtud přenesen do 
„Ameriky“, do míst mezi Ječnou ulicí a Bo-
jištěm. Další přemístění následovalo do pro-
storu za kasárnami ve „Slepé bráně“. Zde 
byl trh až do roku 1895. 1. července téhož 
roku byly v tomto místě dány do užívání jat-
ky. Zahájení jejich činnosti bylo slavnostní. 
Při té příležitosti byla pořádána mimo jiné 
i výstava žírných volů.

Hovězí dobytek, někdy také ovce, byl 
z trhu honěn na pražské porážky, které by-
ly vesměs společenstevní, a to staroměst-
ská, novoměstská, malostranská, vyšehrad-
ská a „V židech“. Prvá byla v ulici Hradební, 
druhá v ulici Lazarské, třetí Na Kampě pod 
Karlovým mostem, čtvrtá při trati nedale-
ko vyšehradského nádraží, poslední u Ján-
ského náměstí. Na pražských předměstích 
byly porážky soukromé Na Vinohradech 
„Na Cikánce“, v Korunní proti a nad pivo-
varem, na Žižkově „U Cifků“ a „U Stomů“, 
na Smíchově v ulici Platzerově. Zde a „Na 
Cikánce“ byli pařeni též vepři. Na Pan-
kráci „U Špringrů“, ve Vršovicích a v tzv. 
„Chlupárně“ pod Bohdalem při trati, na 
Vinohradech ještě „Na Prkence“ a „U Ne-
pomuckých“, dále v Košířích byly soukro-
mé porážky vepřů. V Hradební ulici naproti 
porážce na hovězí dobytek byla porážka na 
vepře, telata a ovce. Zde byla také starobylá 
řeznická hospoda „U bílé svíčky“, kde byl 
šenkýřem člen staré řeznické rodiny Bechy-
ňovy.

Do trhu ve „Slepé bráně“ byl přiháněn 
hovězí dobytek z Čech, část též z Haliče. 
Především se jednalo o voly, dále o krávy 
„na výřez“, zvané „viřtlačky“. Býci a běž-
né krávy byli poráženi přímo bez trhová-
ní a prodáváni „po smrti“, podle tehdejší 
úmluvy „v mase“. Hovězí, vepřové a telecí 
maso bylo dováženo do Prahy původně do 
jakéhosi trhu při staroměstských krámech, 
do tzv. „Zahrádky“. Vyúčtování a placení 
z trhů v „Americe“, u „Zahrádky“ a pozdě-
ji u „Slepé brány“ se provádělo obvykle ve 
staré řeznické zájezdní hospodě „U Štupar-
tů“, kde vládl bodrý hospodský Fatka, poz-
ději po něm vdova s neteří Márinkou. Zde 
se pilo na radost i na zlost podle toho, byl-li 
výdělek, nebo prodělek.

Město Praha bylo uzavřeno tzv. „potrav-
ní čárou“, kde byla vybírána potravní daň, 
zvaná všeobecně „akcíz“, výběrčí pak „ak-
cizáci“. Výběrny byly na hlavních vstupních 
ulicích do uzavřeného obvodu. Výběrem 
daní bylo pověřeno státem město Praha. 
Na předměstích, ležících mimo „potravní 
čáru“, a v sousedních obcích, náležejících 
k témuž okresu, byla vybírána zvláštní daň, 

tzv. „daň z masa a porážek“. Tuto nevybíral 
přímo stát, nýbrž jeho „plnomocníci“. Byli 
to nájemci tohoto práva, kterým ho stát na 
šest po sobě jdoucích let postupně prona-
jímal. K tomu bylo třeba většího kapitálu, 
proto byl o tuto činnost malý zájem. Pro-
nájem se řešil veřejnou dražbou. Jednalo se 
o podnik dosti výnosný. Nájemce si často 
zjednodušil vybírání tím, že poskytl důvě-
ryhodným mistrům roční paušál, což bylo 
potvrzeno smlouvou a podpisy, a proto se 
tito mistři nazývali „podepsaní“, čímž by-
la vyznačena jejich výhoda proti „nepode-
psaným“ mistrům, kteří platili daň za 1 kg 
masa, což byla daň poměrně vysoká. Poráž-
ky dobytka a koupi masa museli hlásit ná-
jemci, což bylo další břemeno vedle prohlí-
dek, které zřízenci u nepodepsaných konali. 
Tím způsobem bylo též ztíženo zakládání 
živností. Mnohý začátečník na to doplatil 
a jeho živnost zanikla. Později se ujala té-
to živnosti úspěšně místo soukromých osob 
společenstva, která se stala nájemcem sama. 
Společenstva zvládala dobře ekonomický 
vztah mezi podepsanými a nepodepsanými 
a značně tím usnadnila zakládání živností.

Mistrů uzenářů bylo v té době poměr-
ně málo. Proto bylo společenstvo uzenářů 
vytvořeno v Praze po svízelných jednáních 
značně později než společenstvo řezníků. 
Do času, než byla společenstva řezníků vy-
tvořena na předměstích, přináleželi řezníci 
do společenstev smíšených, kde byli vedle 
nich mydláři, sládci, mlynáři, bednáři a jiní. 
Mimo běžná společenstva existovalo ještě 
společenstvo řezníků a obchodníků s dobyt-
kem na Starém Městě pražském, kteří porá-
želi a prodávali mistrům „po smrti“ ve čtvr-
tích, dále prasata, telata a skopce vcelku. 
Tito obchodníci byli později soustředěni na 
jatkách. V roce 1904 založili vlastní spole-
čenstvo velkořezníků podle vzoru z Vídně. 
V tomto sdružení byli obchodníci z celého 
policejního obvodu pražského. Kupovali ži-
vý dobytek, poráželi na svůj účet a prodávali 
maso ve čtvrtích nebo půlkách, ale nesměli 
vysekávat v drobném jako řezníci.

Uzenáři nesměli v té době prodávat v krá-
mě vepřové maso, pouze hlavy a pazourky. 
Po dlouhém a svízelném jednání, vlekoucím 
se několik roků, byla mezi mistry řezníky 
a uzenáři sjednána dohoda, že řezníci povo-
lili uzenářům prodávat též vepřová kolena 
a pečeně v syrovém stavu. Ostatní části pra-
sete směli prodávat pouze uzené.

Řezníci a uzenáři, mistři i chasa, též ob-
chodníci s dobytkem se těšili vždy nejlep-
ší pověsti, byli v úctě i váženi. Jejich slovo 
bylo ceněno jako notářský úpis nebo zápis 
v pozemkových knihách. Byli to lidé majet-
ní. Zřízení krámů a dílen bylo nákladné, na-
kupovalo se jen za hotové, a naopak dávalo 
se větším zákazníkům maso na úvěr, říka-
lo se „na knížku“, protože objednávky byly 
psány do knížek odběratelem, a řezník ne-
bo uzenář při dodávce vepsal váhu a cenu. 
Po prvním bývaly tyto obnosy inkasovány. 
Maso bylo takovým zákazníkům donášeno 

chasou na dřevěných lískách, nošených na 
hlavě. Roznášení se provádělo ráno před 
hlavním prodejem v krámě, který začínal 
okolo deváté hodiny. Řeznické krámy byly 
zavírány ve všední dny i v neděli kolem je-
denácté, uzenářské i v neděli až večer k os-
mé hodině. V obou živnostech se pracovalo 
od časného rána, v řeznických dříve, pro-
tože se tam „bouraly“ či „šalovaly“ hovězí 
čtvrtě, sekala se prasata, stahovala a sekala 
telata, připravovaly se porce pro ranní roz-

nášku a pro krám. Řeznická chasa udržova-
la krám i nářadí v čistotě, uzenářská ještě 
sklep a dílnu. Řeznická chasa měla více vol-
ného času, protože po uzavření krámu před 
polednem a po porážce dobytka byla volná. 
Kdežto uzenářská chasa po skončené práci 
ve sklepě a v dílně a po provedení úklidu 
šla pracovat ještě do krámu, který byl zaví-
rán po skončení prodeje, obyčejně po osmé 
hodině. Z toho důvodu bylo vždycky více 
řeznické chasy bez zaměstnání. Říkalo se 
tomuto stavu „býti femd“. Také řeznické živ-
nosti byly častěji zakládány než uzenářské. 
Mistři uzenáři žili obtížněji než řezníci.

Mistři na starém i novém městě 
a „V židech“ byli soustředěni v masných krá-
mech. Později se rozptylovali podle potřeby. 
Masné staroměstské krámy byly v Masné 
ulici, poblíž kostela sv. Jakuba – řeznické-
ho kostela. V sousedství byli židovské „za-
hrádky“ u Staré synagogy. Masné krámy 
byly vysoké a dlouhé budovy, mající upro-
střed širokou chodbu, do které ústily výkla-
dy řeznických krámů, které byly nazývány 
„víkem“. To proto, že uzávěrem výkladů, 
velkých nezasklených oken, byla dřevěná 
deska, která se stala po sklopení plochým 
výkladem, na kterém bylo vyloženo na por-
ce nasekané maso, které si kupující moh-
li prohlédnout. K víku chodila nakupovat 
chudší třída, protože tam byly zpravidla 
umístěny porce z hrudí, boku, pupku a kli-
žek. Majetnější zákazníci chodili do krámu, 
který měl vchod na vnější straně masných 
krámů, na protilehlé straně víku, a byli ob-
slouženi uvnitř krámu. Za víkem byl umís-
těn jeden nebo dva řeznické špalky, to podle 
rozsahu řemesla, s vyvýšeným stupněm pro 

sekajícího mistra, případně pro přisluhující-
ho chasníka. Mistr vždy obsluhoval zákazní-
ka sám. Stranou, těsně u špalku mistra byla 
připravena „stolice“, tj. pohodlné a uzavře-
né sedadlo, kde seděla mistrova manželka, 
vybírající tržbu od kupujícího. Kovové pe-
níze, zlatníky, dvoušestáky, šestáky a krej-
cary, byly na dřevěných miskách, papírové 
pak v tzv. „prkenici“. Mistr vládl u špalku 
a mistrová byla pokladní a zároveň prostřed-
níkem mezi mistrem a zákazníkem. Mírnila 
spory, byla dobrým a užitečným pojítkem. 
V mnohých případech udržovala mistrova 
žena obchod v dobrém stavu svojí dobrou, 
mírnou a příjemnou povahou, což by sám 
mistr nedokázal. Skoro všude byla žena 
dobrým duchem řemesla. Před špalkem na 
víku byly umístěny na stojanu nebo zavěše-
ny velké mísové váhy, jejichž stojan, závěs 
a řetězy byly mosazné, mísy měděné. Vše se 
blýskalo a lesklo jako chlouba řemesla. Úko-
lem nejmladšího chasníka bylo leštit váhy 
a závaží, což bylo považováno za čest.

K masným krámům patřily dobré sklepy. 
Krámy měly v podlaze otvor pro schody do 
sklepa přikrytý dřevěnou podlahou, která 
byla upevněna v pantech a otvírala se naho-
ru. Schody byly kamenné, úzké, příkré a lo-
mené, poměrně vysoké. Protože byly vždy 
mastné, bylo po nich umění chodit, zvláště 
při přenášení těžkých čtvrtí a puten s lojem. 
Do sklepů byl v zimě ukládán vltavský led, 
který zpravidla vydržel až do dalšího roku. 
Maso bylo udržováno v zásobě podstatně 
déle než dnes. Přední čtvrtě byly bourány 
do týdne, zadní pravidelně po dvou, třech 
i více týdnech. Maso bylo „zamřelé“, vláč-
né a křehké. Je třeba dodat, že v té době 
byli poráženi voli o minimální váze 700 kg, 
mnohdy i kolem 1000 kg a více. Jednalo se 
o zvířata starší a jadrná, často přetučnělá, 
jejich maso potřebovalo zamření v lednici 
a dlouhé uskladnění dobře snášelo. Hovězí 
maso bývalo tak tučné, že lůj se sejímal, od-
hazoval do puten a prodával mydlářům za 
cenu odpovídající desetině ceny masa v krá-
mě, tj. 6 až 10 krejcarů za 1 kg. V krámě, kde 
se denně vysekali až dva těžcí voli, bylo lojo-
vého ořezu i putna. Jednou týdně, a to v ne-
děli, jezdil pro lůj s jednokoňským vozíkem 
mydlář Holoubek z Nuslí. Mydlářskou dílnu 
měl v Nuslích, krám v domě „U Kopečků“ 
na Vinohradech, na nároží Bělehradské uli-
ce proti kavárně Demince, kde byla později 
vybudována továrna „Saponia“. 

Těžší postavení než ženy mistrů řezníků 
měly ženy uzenářů. Vykonávaly to, co ženy 
řezníků, a také prodávaly. Přisluhovali jim 
mladí chasníci a učedníci, kteří udržovali 
v kotli oheň, ohřívali vuřty a párky a strou-
hali křen. Později byla zaměstnávána jako 
krámské též děvčata. Činnost ženy uzenáře 
byla velmi důležitá, protože vedla a udržo-
vala obchod, a vše leželo a záviselo na ní. 
Krám byl totiž otevřen po celý den a v ne-
děli až do večera. Pro rodinu a odpočinek 
bylo jen málo času. Mistr pracoval ve sklepě 
a v dílně, také se zabýval nákupem a mis-

trová prodávala v krámě. Takový byl úděl 
manželského páru. Také uzenářské chase 
zbývalo málo hodin na odpočinek a na spá-
nek ještě méně.

Novoměstské masné krámy byly v La-
zarské ulici od Vodičkovy ulice až do místa 
proti kavárně Tůmovce. Po obou stranách 
bylo po úzké uličce s uzoučkými chodníč-
ky, kde projížděla koňská dráha, které se ří-
kalo „koňka“ nebo „tramvaj“. Z uliček byly 
vchody do krámů, kdežto širokou střední 
chodbou byl příchod k víkům s vylože-
ným masem. Velká ozdobná vrata i všech-
ny dveře a dřevěné části budovy, která byla 
zděná, krytá „prejzem“, byly natřeny sytou 
zelenou barvou. Přes uličku naproti byla 
novoměstské porážka a „zahrádky“. Po vý-
stavbě a uvedení do provozu Ústředních 
jatek v Praze-Holešovicích, byl na místě ja-
tek postaven novoměstským společenstvem 
tzv. „Řeznický dům“, který se bohužel stal 
za první světové války silně pasivním. Vý-
bor společenstva se obával zadlužení a dům 
prodal. Přitom odmítl nabídku žida a dům 
prodal katolíkovi. 

Dobrou pověst měla novoměstská řez-
nická chasa, která byla také nazývána „ja-
tečtí“ nebo „šlachtečtí“. Poráženo bylo pod 
přístřeším, kde bylo místo k položení čtyř 
kusů. Bylo radostí dívat se na paličkou roz-
přahujícího se mistra na čelo těžkého vola, 
který musel padnout první ranou. Mistři by-
li statných postav a silní. Kus se zpracovával 
na zemi, posléze byl zdvihnut „rumpanty“ 
a zavěšen na háky umístěné na trámu pří-
střeší, vykuchán, rozseknut a odnesen do 
skladiště, tzv. „kvelbu“. Zadek byl vyzdvižen 
na plece jateckého. Bývaly to zadky i hodně 
přes 300 kg. Lůj ze zadku se odděloval za 
tepla a odnášel v putnách do krámu. Býva-
lo ho z vola i přes 100 kg. Zadky byly se-
kány na čtvrtě až druhý den. Novoměstské 
porážka neměla zdviží, tzv. „rumpálů“, ke 
zdvižení kusu. Používalo se jen silné kulaté 
břevno, umístěné na krokvicích krovu, otá-
čející se okolo osy pomocí sochorů, tj. asi 
4 metry dlouhých tyčí, na konci seseknu-
tých tak, aby mohly být vsunuty do otvorů 
vydlabaných v břevnu vždy dva proti sobě. 
Chasník po vsunutí sochoru do otvoru šel 
kupředu několik kroků, přitom točil břev-
nem, až došel druhý otvor do polohy, do níž 
mohl druhý chasník vložit svůj sochor a jít 
za předchůdcem, který sochor vytáhl a vrá-
til se, aby úkon opakoval, až byl kus zdvižen, 
„vytočen“, jak se říkalo, do potřebné výše 
k další práci. Na břevnu se natáčela lana, ne-
soucí na koncích rozporku k zavěšení kusu. 
Takové zařízení bylo na všech porážkách. 
V obcích přiléhajících k Praze měli řezníci 
toto zařízení při svých živnostech.

Bohužel o čistotu se v minulosti příliš ne-
pečovalo. Voda byla čerpána pomocí primi-
tivních pump, často z pochybných zdrojů. 
Zvěrolékařské předpisy byly mírné a zvěro-
lékař při porážkách pravidelně nebyl.

(Pokračování v příštím čísle) Josef Radoš

Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…
Ř E Z N I C K O - U Z E N Á Ř S K É  Ř E M E S L O  V  P R A Z E  P Ř E D  V Í C E  N E Ž  S T O  L E T Y
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E-mail: agral@agral.cz
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·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů a zákon-
ných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách a pro-
váděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.

N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E

ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE: 
VEMAG, organizační složka, 639 00 Brno, Vinohrady 25

tel.: 543 213 113, fax: 543 211 127, mobil: 777 706 711, 777 706 713
e-mail: vemag@vemag.cz

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH VERDEN

pozvánka:
Vážení obchodní přátelé,

zveme Vás srdečně k návštěvě naší expozice na

MEZINÁRODNÍM
POTRAVINÁŘSKÉM

VELETRHU
který se koná v termínu

od 2. 3. do 5. 3. 2010
na výstavišti v Brně,

pavilón V, stánek 027

Seznámíme Vás s výrobním programem našich závodů 
a s vývojem našich strojů a zařízení

Těšíme se na Vaši návštěvu i návštěvu
Vašich spolupracovníků

VEMAG, Organizační složka Brno

Inženýring, prodej a servis strojů a zařízení
pro masokombináty i drobné uzenáře

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  ...............................................................................................................................
Adresa:  ...........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ:  ........................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ:  ........................................................................
Číslo účtu/kód banky:  ...................................................................................................................................
Počet výtisků:  ................................................................................................................................................
Datum objednávky:  .......................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  ................................................................................................................................
Telefon:  ...........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

R
+ č

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatnéR

Potravinářský
zpravodaj
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Regiony, slovo dnes v Česku skloňované ve všech pá-
dech. Ne že by tu včera nebyly. Jenom jim chyběla pod-
pora. V jejich prospěch promluvila EU, zacinkala brusel-
ská pokladna. A tak se vydáváme ve stopách Francouzů, 
kteří už dávno umí místní sýry, šunky, paštiky… Vyrobit 
i prodat. V píseckém masokombinátu ZŘUD se touto 
cestou vydali o hezkých pár let dříve. V případě originál-
ních fermentovaných masných výrobků. Úspěšně. Soudě 
z výsledkových listin prestižních soutěží a výstav. 

 
Nedávno přibyl Orlík. Proč? Ptáme se obchodního 

ředitele Pavla Štochla. Originální fermenty jsou naším 
majstrštykem, odpověděl bez váhání. Neboli důvodem, 

proč u nás nakupovat. Je proto naší povinností nabí-
zet ucelenou kolekci chuťových variací. Spotřebitelé 
poptávali jemnější provedení, směřující k uherskému 
salámu. 

 Základem zůstalo kvalitní hovězí a vepřové, vysvět-
luje výrobní ředitel Pavel Hácha. Samozřejmě i použití 
startovacích kultur, potřebných k onomu jedinečnému 
zrání v píseckých zracích komorách. Proto je Orlík pl-
ný probiotických kultur. Hlavním úkolem bylo vypiplat 
kořenicí směs. Její složení? Samozřejmě, že následovalo 
pouhé pousmání. 

 Také jsme zadali velikostní provedení, umožňující 
kusový prodej, pokračuje obchodní ředitel. Výsledkem 
je pro konečného spotřebitele optimálních tři sta gra-
mů, nyní zabalených technologií flow-pack, což oceňují 
i velcí prodejci typu Interspar. Rovněž tak jeho zákaz-
níci, vždyť jde o ideální balení na cesty, například na 
dovolenou. 

 Není té sebechvály příliš? O slovo se hlásí Lenka 
Kvaltýnová, zastupující marketing. „Zlatý klas“ z výsta-
vy Země živitelka, prestižní ocenění „Chutná hezky, 
jihočesky“, samozřejmě i Klasa. Takovým způsobem 
chválí Orlík nezávislí odborníci. A to bych mohla mlu-
vit o dalších našich originálních fermentech, označova-
ných za „Písecké rodinné stříbro“. 

 Dneska již není pochyb o uplatnění regionálních vý-
robků. V Písku tak trochu předvídali, tudíž mohli sáh-
nout do výklenku času, abychom použili odborný mar-
ketingový termín. Proto dnes Orlík létá vysoko. 

RaR

ZHODNOCENÍ OKAMŽIKU
 Jinak snad ani nelze charakterizovat rychlou reakci společnosti Masokombinát Plzeň s. r. o. na udělení národ-

ní značky kvality Klasa a prestižního ocenění Zlatý klas. Využití fotografie z předávání ocenění prezidentem ČR 
Václavem Klausem se jistě ukázalo správným marketingovým počinem. 

RaR

AGROVENKOV PARDUBICKÉHO KRAJE

JAK VYSOKO LÉTÁ ORLÍK
regionální a ještě probio

Ing. David Novák s manželkou a Ladislav Francouz, vítězové v hodnocení spotřebitelůMezi oceněnými se neztratil ani Ing. Milan Mandík, výkonný ředitel  TORO Vysoké Mýto (zcela vpravo).

Ochutnávat takové MLSY bylo opravdovým zážitkem.

Krajské informační středisko Agroven-
kov jako obecně prospěšná společnost Par-
dubického kraje byla založena v roce 2004. 
Celkem je 14 zakladatelů. Svoji hlavní čin-
nost má ve vzdělávání, informatice a pora-
denství pro všechny zemědělce v regionu, 
ale i pro obce v rámci Programu rozvoje 
venkova. Na dosavadní úspěšné činnos-
ti Agrovenkova má největší podíl Pardu-
bický kraj, jeden z jeho zakladatelů. Má 
svoje webové stránky – www.AGROVEN-
KOV.cz a vydává tištěný a elektronický
zpravodaj.

V loňském roce dne 5. září 2009 na pardu-
bickém závodišti byl uspořádán Agrovenkovem, 
o. p. s. Pardubického kraje, již III. ročník po-
travinářské soutěže MLS Pardubického kraje, 
do které jsou zváni všichni výrobci v rámci Par-
dubického kraje, a to výrobků masných, mléč-
ných, pekárenských a doplňkově výrobky z Per-
níku a medoviny.

 Z 92 přihlášených výrobků bylo odbornou 

komisí vyhodnoceno 34 výrobků, z toho 18 
masných, 4 mléčné, 8 pekárenských a 4 ostatní, 
v laickém hlasování návštěvníci ocenili 3 výrob-
ky. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Pardu-
bického kraje Mgr. Radko Martínka, za podpo-
ry Pardubického kraje. Generálním partnerem 
byla ČSOB pojišťovna.

Chtěl bych vám tímto přiblížit novinku, kte-
rou je označování vítězných výrobků logem 
MLS s textem „vítězný výrobek MLS 2009“, 
které by mělo spotřebitele při nákupu oslovit, 
protože je zárukou kvality a jedná se o český 
výrobek, který byl plně vyroben na území Par-
dubického kraje, našeho regionu.

Agrovenkov, obecně prospěšná společnost 
Pardubického kraje, vydal katalog vítězných 
výrobků již III. ročníku oblíbené potravinářské 
soutěže „MLS Pardubického kraje“, jejímž hlav-
ním cílem je co nejširší spotřebitelské veřejnosti 
nabídnout potravinářské výrobky o vysoké kva-
litě, kterou dokáží šikovné ruce českých podni-
katelů v regionu vyrobit. 

 Výrobci-potravináři své výrobky také úspěš-
ně prezentovali na zemědělské výstavě „Země 
živitelka“ v Českých Budějovicích.

 Z dalších aktivit bych připomněl zhotovení 
filmového dokumentu z prostředí zemědělství 
a venkova Pardubického kraje.

Poděkování patří všem návštěvníkům III. roč-
níku, kteří neváhali a přišli soutěž zhlédnout, 
ochutnat nabízené soutěžní výrobky a dát svůj 
hlas ve veřejném hodnocení tomu výrobku, kte-
rý v nich zanechal nejlepší dojem.

„České výrobky
do českých domácností“

 Václav Koblížek
 předseda správní rady

 AGROVENKOV, o. p. s.

.
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na českém trhu
…již 180 let tradice

UPLATŇUJEME ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP • JSME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ ISO 9001:2000 A ISO 14001:2004

www.aromka.cz

Aromka Brno s.r.o., Vídeňská 91, Brno 639 00, tel.: 543 553 208, e-mail: aromka@aromka.cz

AROMEX – SORTIMENT VÝTAŽKŮ 
PŘÍRODNÍHO KOŘENÍ PRO OCHUCOVÁNÍ, 

KOŘENĚNÍ A BARVENÍ MASNÝCH 
VÝROBKŮ, S CELOU ŘADOU VÝHOD

� Stálý obsah účinných látek
� Mikrobiologická čistota
� Snadná manipulace

JEDNODRUHOVÉ
� použití jako přírodní koření
� doladění chuti, vůně, barvy

� např. česnek, pepř, paprika, kmín, 
muškátový ořech a další

VÍCEDRUHOVÉ  
� kompletní kořenící směs pro určitý výrobek

� zjednodušení technologie výroby
� např. junior salám, játrová paštika, paprikáš,

ostravská klobása a další

AROMEX – POTRAVINOVÝ KULÉR
� potravinářská barviva získaná 

karamelizací cukru - karamely 
� použití k pokryvu uzenářských výrobků

Objednávky zasílejte na:
agral@agral.cz

nebo na abont@seznam.cz

Nová kniha MVDr. Josefa Radoše


