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Jsme tu
pro obyčejné 

lidi
Ještě donedávna se tímto heslem 

oháněl ochránce utlačovaných, chu-
dých vdov a sirotků. Řečeno vzneše-
nou terminologií charakteristik dob-
rodějů středověku. Jeho kritici však 
hovořili spíše o flákačích a vyčůrán-
cích. Ponechme stranou ten spor. 
Vždyť jim by zas bylo vyčítáno tunelo-
vání, korupce a mafiánský styl vůbec. 
Ať tak či onak, státní pokladnou se už 
léta prohání vítr. Zatímco občan pilný, 
jak byl označován c. a k. mocnářstvím 
ten, kdo do eráru poctivě přispívá, už 
načisto propadal beznaději.

Tudíž ho nikterak neoslovila před-
volební rétorika stran větrolamu před 
státní kasou, zatočení s korupcí, skon-
čení stavby nejdražších dálnic v Evro-
pě, redukce státního úřednictva, kte-
rému už nově zřízené úřady začínají 
být těsné, omezení vysokých škol níz-
kých poslání, přezkoumání sociálních 
dávek na chlast… No, jistě bylo by to-
ho na několik stránek, a já píši slou-
pek. Zato oslovila mladé, budoucí pil-
ně přispívající. Zřejmě zabrala věštba, 
že při současném tureckém hospoda-
ření (omlouvám se tímto předem ma-
loasijské republice, pouze používám 
v Česku zažitý příměr) nebude pro 
ně, až zestárnou, ani na chudobince. 
A tak jsme se dočkali malého země-
třesení. 

My, zfackovaní životem, jsme je 
nebrali na váhu. Ono se toho před 
volbami nakecá… A ejhle. Najednou 
se docela vážně vyjednává o konci 
prožírání, konci mafiánských desát-
ků, rozloučení s kmotry. I to může 
být finta, namítne skeptik. My, op-
timisti, zas opáčíme, že staří přáte-
lé přátel (ti zbylí, které nestihli vy-
kroužkovat voliči) již nejsou zváni 
k dělení moci. Jistě hned připome-
nete véčkaře a jejich majitele. Nezbý-
vá nežli věřit, že i jim jde o renesan-
ci poctivého podnikání. Jako nám, 
obyčejně podnikajícím lidem. Nám, 
kterým nikdo nepřihrává podivné za-
kázky, a můžeme se opřít akorát tak 
o tu pilnost. 

Že to směřuji k příliš pohárkovému 
happyendu? Možná. Avšak jsou tu jis-
té indicie. Například nervozita kmot-
rů, rozdělovačů a příjemců dotací na 
frajkumšty, mágů… Naproti tomu po-
cit nás, obyčejných podnikajících lidí, 
že peníze z našich daní nebudou sypá-
ny do černých (ani oranžových) děr.

BR

Vážený pane vrchní řediteli, vážená paní 
náměstkyně, vážení páni prezidenti, váže-
né kolegyně a kolegové, vážené dámy a pá-
nové.

Jsem nesmírně potěšen, že mám tu mož-
nost Vás přivítat v důstojném prostředí Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, které je jako 
jedno z nemnoha vhodné k tomu, abychom 
zde vzpomenuli a možná také trochu osla-
vili události, které se odehrály přesně před 
sedmi sty lety.

Až se tají dech, když si uvědomíme, že 
pražský cech řezníků řádně fungoval dříve, 
než byl postaven Karlštejn, Karlův most či 
chrám svatého Víta.

Vraťme se na chvilku na začátek našeho 
příběhu, a krátce si ho připomeňme. Co se 
tenkrát vlastně přihodilo, že to řeznický cech 
na dlouhá staletí vyneslo na výsluní přízně 
mocných tehdejší doby. Nerad bych se zao-
bíral detaily z historie, neboť to zde odpre-

zentují jiní a lépe, ale faktem zůstává, že díky 
pozoruhodné odvaze a moudrosti, mnohdy 
až státnické, řeznických mistrů cechu řezní-
ků města Pražského, vedených cechmistrem 
Vodičkou, převzal vládu nad městem a celou 
zemí právoplatný český král Jan Lucembur-
ský, a to bez boje a krveprolití a hlavně bez 
obléhání městských hradeb. Ať už v jejich 
rozhodování hrála větší roli starost o živoby-
tí či smysl pro spravedlnost a zodpovědnost, 
výsledkem byla známá skutečnost proseka-
né městské brány řeznickými širočinami 
a volný průjezd pro českého krále.

Řeznické řemeslo vždy bylo jedním z nej-
významnějších řemesel ve městě, v této do-
bě ovšem získalo nebývalá privilegia. Řezní-
kům bylo povoleno používat ve svém znaku 
lva, znak českých králů, a v královských prů-
vodech od té doby měli tu čest chodit hned 
za městskou radou. Král Jan Lucemburský 
navíc mistra Vodičku učinil purkmistrem 
pražským. Jedna z hlavních ulic ve středu 

Prahy nese dodnes jeho jméno – Vodičkova. 
Nebyl posledním řeznickým purkmistrem. 
Když za Václava IV. v roce 1419 svrhl praž-
ský lid konšely, stal se primátorem Prahy 
řezník Petr Kus.

Od dob Jana Lucemburského se mnohé 
změnilo. Na hradě již nesídlí král, podhradí 
se mohutně rozrostlo, nadaní stavitelé na-
vrhli a vybudovali krásné město na obou 
březích Vltavy.

Jediné, co se donedávna zachovalo, by-
ly průvody, změnilo se pouze to, že v jejich 
čele nechodila královská družina, ale lido-
vé milice. Naštěstí toto období trvalo jen
41 let, což je z hlediska našeho výročí pouze 
epizoda. Nejen město a režim, ale také naše 
řemeslo se také během sedmi století vyvíje-
lo, dnes jsme více uzenáři nežli řezníci.

Moderní historie dnešního svazu se zača-
la psát 1. ledna roku 1991. 

Úvodní stránky této moderní historie 
nejrozsáhleji popsali dva významní pánové, 

kteří jsou dnes zde mezi námi, a já s potěše-
ním vyslovím jejich jména. Jsou to zaklada-
tel a první tajemník svazu pan MVDr. Josef 
Radoš a první předseda Svazu pan Antonín 
Kozák.

Samozřejmě těch se schopností vidět dál 
než jen za zítřejší prodej či expedici bylo ví-
ce, ale za všechny zakladatele jsem si do-
volil zmínit tyto dva zástupce, jejichž čas 
v dnešní den ještě přijde.

Za posledních dvacet let došlo v našem 
oboru ke značným změnám. Zejména se 
zcela změnila vlastnická struktura v oboru, 
nastal soumrak velkých masokombinátů, 
a to zejména v jejich činnosti v oblasti porá-
žek, a naopak nastal prudký rozvoj malých 
a středních firem.

V současné době jsme svědky masivní 
integrace přeživších masokombinátů i nově
vzniklých velkých firem do celků schop-
ných konkurovat výrobcům v rámci Evropy 

Řezníci a fotbal
 Ono už to tak chodívá. Přijdete-li 

k penězům, nestačí vám jen nějaký ten 
chutnější žvanec či honosnější střecha 
nad hlavou. Zachce se vám frajkumštů 
a slávy. Jako onomu prasečkáři, který si 
zamanul být fotbalovým bossem. Nic pro-
ti tomu, kdyby jenom za své. To ať si kou-
pí do Blšan třeba Ronalda a hraje Cham-
pions league. Pokud by to ovšem mělo být 
za peníze daňových poplatníků, potažmo 
určených k vývozu vepřových půlek do 
Rakous? To… ani omylem. Prohlásil by 
striktně kapitán Ořech z Černých baro-
nů. Zda totéž učiní i české soudy, těžko 
říct. Když kauzy nejenom fotbalového 
mága svým trváním již přečkaly i neko-
nečné seriály jako Kasandra či Pojišťov-
na štěstí a zřejmě se chystají přežít i Or-
dinaci v růžové zahradě. Byť v Rakousích 
si i vrabci na střeše cvrlikají, že přes Dol-
ní Dvořiště či Mikulov neputoval k Du-
naji jediný kamion takového obsahu a ra-
kouští psové neoblízli jedinou kostičku 
z dotovaného českého čuníka. 

 Nic proti fotbalu. Vždyť i on naplňuje 
odvěké heslo chléb a hry. V českém pří-
padě jsou aktéry fotbalisti, které se nepo-
dařilo zpeněžit do zahraničí a chlebem... 
Přece onen obligátní párek s rohlíkem. 
Který si o poločase dopřáváme na papí-
rovém tácku s hořčicí a desítkou v ke-
límku. Tady by se snad dalo zamhouřit 
oko, pokud by někdo sponzoroval ty pár-
ky, v rámci propagace uzenářské výroby. 
Avšak nemá se nic přehánět. Jako v pří-
padě onoho tajemného exportu k již-
ním sousedům, který měl údajně košto-
vat stovky milionů. Ba i desítky milionů 
se můžou zdát spoustou peněz. Zejména 
v době recese, kdy mají lidé hlouběji do 
kapsy a tím pádem jsou na frajkumšty za 
jejich peníze alergičtí. Které se, jako na 
potvoru, údajně rozházely z pokladny fot-
balového svazu.

 Co se stalo, stalo se. Hlavně už žád-
né další taškařice. A pokud už ano, ne 
za peníze daňových poplatníků. Na tom 
se snad shodneme. Proč by se měl někdo 
dřít na porážkové lince nebo u kutru na 
to, aby za jeho daně bossové mohli zpe-
něžovat další dorostence. A oni zas nata-
hují ruku. Nejenom ti bossové fotbaloví. 
Vždyť pokladnu nenaplnil ani liberecký 
lyžařský šampionát (tu svazovou). Když 
také díky vykutálenému profinancování 
Sazka arény vyschly zdroje pro sportovce 
a jejich realizační týmy, pyšnící se čtyři-
cátým osmým místem na mistrovství svě-
ta a podobně. Samozřejmě nikoliv pro 
stavbu rodinných domků na Mallorce. 
Avšak dlužno dodat, že vše shledáno le-
gálním. Stejně tak legálním se jeví do-
poručení, aby se už konečně namísto fi-
nancování profesionálů a jejich stadionů 
směřovaly veřejné peníze na budování 
dětských hřišť, turistické infrastruktury 
a volnočasové aktivity vůbec. BR

Buďte vítáni

Samozřejmě nemohl ohlásit jiného 
prvního řečníka nežli předsedu ČSZM
Ing. Jaromíra Klouda, který pak s vrozenou 

nonšalancí vítá přítomné. Samozřejmě neza-
pomíná vyslovit vděk paní inženýrce Marii 
Kousalíkové, náměstkyni primátora, za ne-
všední ochotu při poskytnutí „přístřeší“ pro 
řeznickou slávu. Rekapituluje průběh cesty 
od časů královských po současnost, směřu-
jící do Evropy. Samozřejmě připomíná vý-
zvy doby. Aby závěrem vyslovil přesvědčení 
v důvod oslavování i po následujících sto le-
tech. (Pozn.: plný text jeho projevu otiskuje-
me na jiném místě v plném rozsahu.)

Byli jsme
a budem

Jen stěží by tato čest mohla připad-
nout někomu jinému nežli nestorovi čes-
kého řeznického a uzenářského cechu,
MVDr. Josefu Radošovi. Čtenáři listu dob-
ře znají jeho encyklopedické znalosti oboru 
i nezlomný entuziazmus. Díky tomu mohl
brilantně vyjmout nejpodstatnější kapitoly, 

vyzdvihnout jejich slunná i stinná, zamys-
let se nad příčinnými souvislostmi. Ztichlý 
sál naslouchal soustředěně, přítomní jako 
by spolu s řečníkem vstupovali do příběhu. 
Příběhu plného detailů, jasně však smě-
řujícího k utvrzení víry v české řeznické 
a uzenářské mistrovství, ve kterém je po-
třeba pokračovat. Pan Radoš ani na vteři-
nu nezapochyboval v prosazení se poctivé 
kvality. Věřme, že tuto víru přenesl na pří-
tomné.

Projev Ing. Jaromíra Klouda k 700. výročí

Čeští řezníci ovládli Prahu
Z N OV U  P O  7 0 0  L E T E C H ,  Z N OV U  S  B R AV U R O U  S O B Ě  V L A S T N Í
Jak jinak hodnotit mezinárodní konferenci, pořádanou ke slavnému výročí v jednacím 

sále Magistrátu hlavního města Prahy, a navazující slavnostní večer v rezidenci pražského 
primátora. Byť 2. červen nachystal členům i příznivcům řeznického cechu pro cestu na Staré 
Město pražské uplakané počasí, atmosféra v sále se ukázala být slunečnou. Zaplněné au-
ditorium, vzácní hosté domácí i ti z vlastně už také skoro domácí Evropy, trocha napjatého 
očekávání. Aby člověka až zamrazil onen pocit sounáležitosti s přinášeným cechovním pra-
porem, jemuž byli strážci a opatrovateli stylově odění studenti pražské SŠPT. Sálem to ještě 
chvilku zašumí, potom už se výkonný ředitel Jan Katina ujímá moderování.

MVDr. Josef Radoš při svém vystoupení

(Pokračování na straně 2)

Ing. Jaromír Kloud,
předseda ČSZM, při zahajovacím projevu

(Pokračování na straně 3)

Jistě nezapomenutelnou atmosférou dýchala konference k 700. výročí.

�–� Čeští řezníci ovládli Prahu    �–� Slavnostní večer v primátorské rezidenci    � Grilování
� Jak vám chutná hovězí   � Kam směřuje podpora českých potravin        Odstartovala soutěž 
prodejen...
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Posvěcený prapor
I on je nositelem víry. A nejenom ve smys-

lu náboženském. Jak konstatoval ve své pro-
mluvě před vysvěcením cechovního praporu 
páter Ginja. Stane-li se cosi symbolem, vyvo-
lává to potřebu být hájeno. V našem případě 
hovoříme o stavovské cti, jejíž atributy psa-
ným slovem i skutky deklarovaly celé gene-
race řemeslníků, sdružujících se pod prapo-
rem s dvouocasým lvem, třímajícím sekeru. 
Čest poctivého přístupu k řemeslu ze stra-
ny našich předků, na tom se shodli všichni. 
Stejně tak na povýšení praporu posvěcením 
do hodnoty symbolu. Symbolu výjimečného, 
hodného nevšední úcty. Proto bude, jak v zá-
věru ceremonie konstatoval předseda Kloud, 
uložen na centrále svazu v Písnici a vynášen 
jen při mimořádných příležitostech. 

V zastoupení ministra

Ačkoliv ministr zemědělství Ing. Jakub 
Šebesta převzal záštitu nad oslavami, neby-
lo mu souzeno se jich zúčastnit. Povinnost 
hájit zájmy českého zemědělství a potravi-
nářství jej zavolala na summit do Madri-
du. Jeho jménem proto pozdravil přítomné 
vrchní ředitel Ing. František Sládek, který 
připomněl nezměrné úsilí MZe o podpo-
ru kvalitních českých potravin, mezi jejíž 
plody patří i proslulá KLASA, garantující 
spotřebitelům onu vysokou kvalitu. Tato by-
la udělena již 369. masným výrobkům. Při 
jejich díky stále stoupající kvalitě, jak kon-
statoval Ing. Sládek, lze očekávat pokračo-
vání nárůstu zájmu spotřebitelů. MZe s po-
těšením kvituje krajové aktivity, směřující 
k vyhledávání a podpoře tamních specific-
kých potravin. Dokonce se rozhodlo tyto 
aktivity uchopit a zastřešit je jednotnými 
pravidly. Lze tudíž očekávat, že „regionální 
potravina“, jak zní oficiální pojmenování, 
dosáhne obdobného věhlasu jako Klasa. 
Protože prostředky na reklamu budou vy-
užity především centrálně, lze očekávat ob-
dobně vysokou účinnost. K realizaci pod-
pory ve výši 50 mil. Kč již byla vyhlášena 
veřejná zakázka.

Krom dotačních titulů zmínil i tolik oče-
kávané řešení uvádění informací na obalu 
zboží. Zde vyzval výrobce, obchodníky i ko-
nečné spotřebitele k trpělivosti. Všechny ze-
mě EU mají na vyřešení problému zájem, 
avšak se do jisté míry liší v detailech závaz-
ného předpisu. Také je nutno vzít v úvahu 
demokratický průběh procesu přijímání ta-
kové normy, což v unii vždy zabírá čas v řá-
du roků. Přesto české MZe věří, že bychom 
se mohli dočkat již v roce 2011. Stejně tak se 
zavazuje podporovat v Bruselu české masné 
výrobky, přihlašující k ochraně vazbu na ze-
mi původu. 

Láska ke skvělým 
masům a uzeninám

Vyznívala z každé věty vzácného hosta 
ze země galského kohouta. Robert Valut, 
prezident CLITRAVI (evropský svaz zpra-
covatelů masa), každým slovem i gestem 
připomínal, pro kterou zemi že žije. Zemi, 
v níž se rozhodli postavit lobby, zatracují-
cí konzumaci masa a masných výrobků.

Zemi, stavící úspěch této skupiny potravin 
na čtyřech pilířích. Bude podnětné si je při-
pomenout.
–   Na první místo je kladena vůně a chuť.
–   Hned za ně kvalita. Zde Robert Valut 

připomněl francouzské šunky, obsahují-
cí 95 % libového masa a jenom do 3 %
podílu tuku. Poněkud benevolentnější 
jsou k párkům, ve kterých ještě tolerují 
pouhých 70 % libového masa (české šun-
ky a párky by zřejmě ve Francii Klasu
nedostaly pozn. red.). 

–   Praktické vlastnosti, jako například způ-
sob balení, umožňující uchovat čerst-
vost a gastronomické vlastnosti.

–   Pospolitost, neboli schopnost výrobku 
sdružovat lidi, jako je společné grilová-
ní, návštěva regionálních gastronomic-
kých slavností atd…
Zkrátka od Francie se máme stále co učit. 

Nejenom v potravinářské technologii. Také 
v umění se o sebe postarat v rámci EU. 

Globalizací
proti globalizaci

Tak by se dal shrnout příspěvek, se kte-
rým vystoupil Jean-Luc Mérieaux, gene-
rální tajemník UECVB (evropský svaz ob-
chodníků masem a dobytkem). I jeho slova 
byla velice poučná. Také z nich poněkud 
mrazilo v zádech. Světoví producenti masa 
se dle jeho slov stávají pro Evropu hroz-
bou. Když ta stále více zaostává jak ve vý-
robních nákladech na produkci dobytka, 
tak i v nákladech na jeho jatečné zpracová-
ní. Hendikep začíná již na samém začátku 
produkčního řetězce, kdy v produkčních 
zemích, jakými jsou například USA, Brazí-
lie či Argentina, je povoleno používat gene-
ticky modifikované krmivo. Dalších úspor 
dosahují jihoamerické země ve veterinár-
ních nákladech, činících 5–10 % výrobní 
ceny. Nezanedbatelný vliv mají i přírodní 
podmínky.

Brazilští řezníci tak nakupují levnější do-
bytek. Další tristní porovnání nabízí poráž-
ka zvířat. Zatímco největší evropský zpra-
covatel poráží 30 tis. ks hovězího týdně
(6. místo v TOP světa), světová brazilská 
jednička se dle J. L. Mérieauxe může pre-
zentovat 80 tis. kusy denně. Což samozřej-
mě mnohé české majitele porážek zatlači-
lo hluboko do sedadel. Vždyť i oni pociťují 

konkurenční tlak dováženého masa a nyní si 
jenom potvrdili, že jedinou obranou je zvy-
šování produktivity. 

Byť v Evropě klesá spotřeba hovězího, 
ještě rychleji klesá produkce skotu. Je tedy 
oč hrát a čeští farmáři mají šanci zaplnit vý-
robní deficit. Snad i zpracovatelé, pokud 
zvládnou restrukturalizaci a koncentraci 
do opravdu velkých jatečních kapacit. K če-
muž má napomoci jak přímá podpora země-
dělců ze strany EU, tak i podpora nepřímá 
v podobě financování rozvoje venkova (J. P. 
Mérieaux opomněl dodat, že to byla i jeho 
Francie, kdo pomohl novým členským ze-
mím nastavit diskriminační dotační politiku 
pozn. red.). 

Proti světové globalizaci je tedy podle J. P.
Mériauxe potřeba bojovat koncentrací zpra-
cování masa v rámci Evropy. Která, jak se 
zdá, udělá z Česka pouhého dovozce již 
zpracovaných částí. 

700 let
se lvem

ve znaku
Jako na zavolanou byl ohlášen křest 

knihy protagonisty řeznické cti Ladislava 
Steinhausera, slibující vylepšit náladu, po-
někud zkalenou prognózami zahraničních 
hostí. Kdo něco podobného čekal, nemýlil 
se. Zpracovatel, pedagog a buditel v jed-
né osobě se ve svém vystoupení soustředil 
na emotivní podání české řeznické histo-
rie. Především pak na nezdolnou energii 
příslušníků tohoto cechu, se kterou se po 
staletí dokázali vyrovnávat a vyrovnat s ne-
přízní osudu. S úctou vyslovovaná jména 
podnikatelů, kterým byl v polovině minu-
lého století nespravedlivě vyvlastněn ma-
jetek, zněla do ztichlého auditoria téměř 
jako evangelium. Aby následovala kapito-
la o zmrtvýchvstání, které přišlo s rokem 
1989. Tato epocha totiž měla mezi přítom-
nými pamětníky, kterým pomáhala vybavit 
si docela konkrétní obrazy prožitého. Pro-
to bylo jistě upřímným potleskem odměně-
no vyslovené přesvědčení, že čeští řezníci 
si i v dnešní době najdou místo na evrop-
ském výsluní. 

Levnější
a jednodušší plnění 

veterinárních
norem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., 
ústřední ředitel SVS ČR, který zahájil od-
polední vystoupení hostů, se soustředil na 
probíhající přechodné období. To v hori-
zontu 3 až 5 let umožní přejít na jednodušší 
a finančně méně náročné plnění veterinár-
ních norem. V této souvislosti hovořil o in-
stitutu veterinárního asistenta, pro který 
budou na vysoké škole veterinární v Brně 
zřízeny programy bakalářského a magister-
ského studia. Ke stejnému efektu bude smě-
řovat i akreditace dalších laboratoří mimo 
státní veterinární správu. Jako zajímavost 
z jeho vystoupení nelze opomenout řešení 
rozšíření domácích porážek o skot či daňčí 
zvěř z faremních chovů a s tím související 
likvidaci odpadu. 

Nepotěšil
jatecké

Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory 
ČR, a to zejména konstatováním pokračují-
cího snižování stavů prasat. V prvním čtvrt-
letí 2010 dosahovali čeští farmáři průměrné 
realizační ceny 25,63 Kč/kg v živé váze, což 
nepokrývá výrobní náklady. Dovoz vepřové-
ho masa dosáhl již 45% objemu jeho spo-
třeby a v nejbližší době překročí magickou 
hranici 50 %. Což dle slov prezidenta AK 
bude mít dopad nejenom na využití po-
rážkových kapacit českých jatek a potravi-
novou bezpečnost země. Tímto se roztáčí 
spirála nevyužitelnosti české zemědělské 
produkce jako celku. Poklesem stavu zvířat 
samozřejmě přebývá produkce rostlinné vý-
roby, což jenom v roce 2009 vedlo k vývozu 
1,7 mil. tun obilí. Z vystoupení Ing. Veleby 
byl poznat patrný posun od dřívějšího ape-
lování na zpracovatele a obchodníky smě-
rem k jinému využití zemědělské výroby. Za 
perspektivní označil bioplynové stanice, vý-
robu biomasy, využití obilí pro energetické 
účely. Což dle jeho názoru napomůže vyu-
žití dnes již „přebytečných“ 600 tis. hektarů 
zemědělské půdy. Odklon od původního po-
slání zemědělství probíhá v době, kdy hlado-
ví jedna miliarda obyvatel planety, zakončil 
Ing. Veleba své vystoupení. Když samozřej-
mě popřál přítomným lepší časy a nenapl-
nění vyslovené vize.

Potřeba růstu kvality 

byla mottem krátkého vystoupení Ing. Mi-
roslava Tomana, CSc., prezidenta Potravi-
nářské komory ČR. V ní vidí perspektivu 

českého potravinářství a tím i čelení tlaku 
dovozů zahraniční produkce. Potravinář-
ská komora se proto s velkým pochope-
ním ujme podpory „Regionální potraviny“ 
a prostřednictvím centrálně řízených kam-
paní dotáhne její prezentaci až do prodej-
ních míst. 

Mí zpracovatelé
mi rozumějí

Dalo se odtušit ze slov Ing. Zdeňka Jurač-
ky, prezidenta Svazu obchodu a cestovního 
ruchu, pokud zde vystupuji jako předseda 
Svazu spotřebních družstev. Protože jsou to 
právě družstevní prodejny, kde si český spo-
třebitel může vybrat z široké nabídky regio-
nálních potravin. COOP totiž o regionál-
ních potravinách ani tak nehovoří, jako je 
prodává. Vyjádřil obavu, aby nová aktivita 
neměla podobný formálně administrativní 
charakter jako Klasa, když položil otázku. 
Klasu již obdrželo kolem 1318 výrobků, ko-
lik jich najdeme na pultě? Má podpora od-
povídající účinek? Krom tohoto informoval 
o pokračující kauze značení potravin. Kdy 
obchod by měl být odpovědný za uváděné 
údaje. Jako příklad uvedl zjištění, že do ma-
loobchodu je dodáváno 14 druhů salámu 
„Vysočina“, a není tudíž v silách prodejců 
se v takovéto nabídce orientovat. Za vel-
mi pozitivní ze závěru jeho vystoupení lze 
označit připravenost systému COOP účin-
ně spolupracovat na podpoře regionálních 
potravin. 

Nashledanou
při oslavách 800. výročí

Těmito slovy končil předseda ČSZM Ja-
romír Kloud mezinárodní konferenci, čímž 
jasně vyslovil přesvědčení v další rozvoj řez-
nického oboru. Zároveň pozval účastníky 
do rezidence pražského primátora. Neboť 
i následující pražský večer měl patřit pří-
slušníkům cechu pod praporem dvouocasé-
ho lva se sekerou. 

 BR

Akt svěcení praporu Celebrantem křtu knihy doc. MVDr. Ladislava Steinhausera, CSc., se stal MVDr. Josef Radoš.

Ing. František Sládek, 
vrchní ředitel na MZe

Robert Valut, prezident CLITRAVI Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Ing. Zdeněk Juračka, prezident SOCR ČR

(Pokračování ze strany 1)

Čeští řezníci 
ovládli Prahu

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.,
ústřední ředitel SVS ČR

Soustředěni na budoucnost

Ing. Miroslav Toman,
prezident PK ČR

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.

Jean-Luc Mérieaux,
generální tajemník UECVB
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a na domácí půdě být zároveň rovnocen-
ným partnerem svým nadnárodním zákaz-
níkům.

Dále vznikla a rozvíjí se kategorie malých 
a středních podnikatelů, těžících ze své zna-
losti regionu a z prodeje regionálních speci-
alit v lokálním prostředí. Myslím, že tímto 
uspořádáním se dostáváme k modelu, který 

si udrží svou pozici i v evropském rozměru 
a zajistí i do budoucna, že budeme ve výro-
bě uzenin stále patřit mezi evropskou špič-
ku a že budeme v česku konzumovat převáž-
ně uzeniny z vlastní produkce.

To, že se nebojíme být součástí Evropy, 
dokládá i naše aktivní členství ve dvou Ev-
ropských svazech CLITRAVI a UECBV, 
které obhajují a bojují za zájmy řezníků 
a uzenářů v evropských orgánech a jejichž 

nejvyšší představitelé jsou dnes rovněž pří-
tomni zde mezi námi, prezident CLITRA-
VI Mr. Robert Volut a generální tajemník 
UECBV Mr. Mérieaux. 

Dalším důkazem našeho využití možnos-
tí daných novou evropskou legislativou je 
snaha o ochranu čtyř tradičních českoslo-
venských receptur, vyvíjená společně s kole-
gy ze Slovenska, která se nyní nachází v zá-
věrečné etapě před vyhlášením chráněných 

receptur bruselskými orgány. Tento započa-
tý trend bude pokračovat a v současné době 
je již podána přihláška na ochranu recep-
tury prémiového českého výrobku Pražská 
šunka.

Tato a další související činnosti s evrop-
skou i národní legislativou, evropským i ná-
rodním lobby, vzděláváním i úlohou spole-
čenskou jsou i do budoucna hlavní pracovní 
náplní našeho Svazu. Souhrnně bych to na-

zval ochranou zájmů českých řezníků, uze-
nářů a příbuzných oborů.

Úplně na závěr mi dovolte jedno přání 
a jednu věštbu: „Přejme si, aby při oslavách 
za dalších sto let bylo nejenom na co vzpo-
mínat, ale hlavně, aby v té době přítomnost 
a budoucnost našeho řemesla existovala. 
Naše budoucnost bude taková, jakou si ji 
nyní připravíme“.

Děkuji za pozornost.

Projev Ing. Jaromíra Klouda k 700. výročí
(Pokračování ze strany 1)

Určitě to nebyl snadný úkol, zajistit 
pro vyvrcholení oslavy jubilea dů-
stojné prostředí. Podařilo se díky ne-

všednímu pochopení pražského magistrátu, 
jmenovitě pak díky náměstkyni primátora
Ing. Marii Kousalíkové, jak zároveň s po-
děkováním uvedl předseda svazu Jaromír 
Kloud. Což kvitovali s povděkem všichni pří-
tomní, okouzleni reprezentačními prostora-
mi ve stylu Art dekor. Nebyl to snadný úkol, 
vybrat z mnoha lidí, zaslouživších se o mož-
nost i po 700. rocích představit nejpředněj-
ší řemeslo. Vybrat několik takových, kteří 
v podstatě představují desítky dalších řeme-
slníků, podnikatelů, manažerů či vědeckých 
pracovníků. Volba padla na sedm statečných, 
jak tuto skutečnost lehce glosoval předseda 
svazu po vypití welcome drinku a shromáždě-
ní se před cechovním praporem. Nachystané 
pamětní plakety, dárky v podobě právě vyda-
né knihy Ladislava Steinhausera, záře křiš-
ťálových lustrů, trocha napětí. A již cvakají 
spouště fotoaparátů a kamer, protože je vy-
řčeno jméno prvního z oceněných. 

Prof. Ing. Ivo Ingr, 
DrSc.

Rodák z Kelče u Kyjova po absolvová-
ní Střední průmyslové školy potravinářské 
v Bzenci vystudoval fakultu potravinářské 
technologie na VŠCHT v Praze. Do praxe 
vstoupil prostřednictvím Jihomoravského 
průmyslu masného, aby pokračoval smě-
rem k činnosti pedagogické. Samozřejmě na
brněnských vysokých školách. Z asistentské 
pozice se přes docenturu vypracoval k jme-
nování profesorem. Jeho schopnosti byly 
doceněny zvolením děkanem Agronomické 
fakulty, a to opakovaně na dvě funkční ob-
dobí. Což jistě dokresluje jeho zásluhu na 
vychování celých generací odborníků. S pří-
slovečnou vlídností a vstřícností, jak bylo 
konstatováno při jeho představování.

Antonín Kozák
Jeho život je svázaný s naším oborem 

stejně jako se západními Čechami. Jako 
šestnáctiletý nastoupil do Západočeského 
řeznického a uzenářského družstva v Plz-
ni. Po dvou letech začal studovat Státní 
mistrovskou školu řeznickou a uzenářskou 
v Praze, čímž výjimečně opouštěl rodný 
kraj. Po absolvování se vrátil jako učitel 
na Učňovskou školu v Karlových Varech 
a po absolvování vojenské služby se vrátil 
do Plzně, kde pracoval v podniku ZŘUD. 
Následně jej profese zavedla do Klatov, aby 
se v roce 1970 vrátil do Plzně, tentokrát již 
v pozici podnikového ředitele Západočes-
kého průmyslu masného. Nezlomil jej pád 
v období normalizace a naopak všechny 
profesní schopnosti nabídnul budování no-
vého masokombinátu v Klatovech. Po roce 
1989 se věnoval obnově tradic a po záslu-
ze se stal Prvním předsedou Společenstva 
řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. 
Přátelé o něm tvrdí, že neumí zahálet a stár-
nout.

MVDr. Radko Pastor
Klasický případ člověka, který začínal 

od píky, aby dostoupil k metám nejvyš-
ším. Jeho profesní pouť doopravdy zača-
la pozicí řeznicko-uzenářského učně. Aby 
přes funkci mistra a ředitele závodu vedla 
na vedení Pražského průmyslu masného 
a Generálního ředitelství jednotného mas-
ného průmyslu. Snad nejzřetelnější stopu 
zanechal v Severomoravském kraji, kde řa-
du let působil jako generální ředitel Maso-
kombinátu Ostrava-Martinov. Pracovní ka-
riéru zakončil v diplomatických službách, 
kdy byl jmenován obchodním radou velvy-
slanectví v mongolském Ulanbataru. Ani 
v současné době nemizí z povědomí ne-
sčetných přátel, které navštěvuje nejenom 
na kus řeči. Dodnes prý se umí postavit 
k uzenářskému dílu.

Slavnostní večer v primátorské rezidenci
U Z N Á N Í  T Ě M ,  K T E Ř Í  P O M O H L I  P O Z DV I H N O U T  C E C H OV N Í  P R A P O R

Ing. Marie Kousalíková vítá přítomné v reprezentačních prostorách primátorské rezidence.

MVDr. Josef RadošPrimátorská rezidence se ukázala důstojným prostředím k předání ocenění.

MVDr. Radko Pastor

Bohumil ŘíhaProf. Ing. Ivo Ingr, DrSc.

Antonín Kozák Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.(Pokračování na straně 4)
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(Pokračování ze strany 3)

MVDr. Josef Radoš
Živoucí legenda a encyklopedie české-

ho řeznického a uzenářského oboru rovněž 
začínala učením se řemeslu. Následovalo 
studium na Střední škole technologie masa 
v Praze, poté na Vysoké škole veterinární 
v Brně. Od samého začátku profesní kari-
éry byl pověstný pílí, odborností a nároč-
ným přístupem. Díky tomu mu byla svěře-
na pozice náměstka ministra zemědělství. 
Zvláštní poděkování řeznické obce patří zá-
sluhám na zrodu a založení Podnikatelské-
ho svazu masného průmyslu Čech, Moravy 
a Slezska, na jehož základě pracuje dnešní 
ČSZM. Díky MVDr. Radošovi můžete číst 

i tyto Řeznicko-uzenářské noviny, které za-
ložil. Z nich pak čerpat z nekonečné stud-
nice odborných článků, které pravidelně 
otiskují. 

Bohumil Říha
Rovněž začínal ještě před znárodněním, 

v roce 1949 v Masně Chmel Na Zvonařce, 
aby v roce 1951 absolvoval učební obor řez-
ník – uzenář. V roce 1956 pak maturoval 
na Vyšší průmyslové škole technologie ma-
sa v Navrátilově ulici. Po návratu z vojen-
ské služby pracoval jako mistr na Pražských 
jatkách. V letech 1958–1989 působil v pod-
niku zahraničního obchodu KOOSPOL, 
který úspěšně reprezentoval v Norsku. Po 
roce 1989 stál u zrodu obchodní společnos-

ti Animalco, ve které dlouhodobě působil 
jako ředitel a předseda představenstva. Jako 
předseda dozorčí rady dodnes předává spo-
lupracovníkům bohaté zkušenosti. Příklad 
člověka, který si odborností a spolehlivostí 
dokázal získat přirozený respekt. 

Doc. MVDr. Ladislav 
Steinhauser, CSc. 

Představovat tuto veskrze charizmatickou 
osobnost bude pro mnohé nošením dříví do 
lesa. Vždyť kdekoliv se hovoří o mase, ať 
již u zpracovatelů, v obchodě či kruzích ve-
terinárních, určitě bývá připomínáno i jeho 
jméno. Podnikatel, vědec, pedagog, spiso-
vatel, myslivec, cestovatel, motorkář… Jistě 
nikoliv úplný výčet aktivit. Takový je „La-
ďa“, vždy usměvavý, vstřícný a komunika-
tivní „kluk z Tišnova“, jak jej nazývají blízcí 
přátelé. Avšak zachovávající si nadhled, ne-
závislost, předvídavost a pevnost v názoru, 
jde-li o profesní záležitosti. Díky tomu dnes 
zastává pozici děkana Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie Veterinární a farmaceu-
tické univerzity v Brně. Poslední věta tako-
výchto představování obvykle shrnuje vztah 
k oboru a jeho lidem. Tu si Ladislav Stein-
hauser knihou „700 let se lvem ve znaku“ 
napsal sám.

Vlastislav Váhala
Již samotné jméno by mohlo být názvem 

románu o vzestupu, pádu a vstání z pope-
la. Tak by se dal charakterizovat příběh je-
ho rodiny, kdy otec byl v roce 1933 zakla-
datelem firmy a v roce 1946 otevíral nový 
závod na výrobu konzerv a hotových jídel, 

aby jeho syn byl svědkem znárodnění v roce 
1950. Kdo má víru, nemůže zanevřít. Váha-
la mladší absolvoval SPŠ technologie masa, 
poté pracoval v oboru. Aby jeho víra došla 
naplnění v roce 1991, kdy spolu s bratrem 
dali ožít rodinné firmě. Pod pečlivým dohle-
dem otcovým, jak nikdy neopomene zdůraz-
nit. On sám, aniž by to dával hlasitě najevo, 
je duší i motorem firmy. Nový závod, nové 
technologie, nové výrobky, promyšlený mar-
keting, 

I přes profesní úspěchy doma i v zahra-
ničí se cítí nejšťastnějším uprostřed rodiny, 
na zahradě mezi jabloněmi, zkrátka, miluje 
život ve všech jeho barvách. 

 Po skončení oficiální části programu ná-
sledovalo neformální hemžení setkání neje-

nom u rautových stolů, nabízejících něco 
z uzenářského kumštu. Poctivé šunky, vy-
zrálé fermenty, opravdu trvanlivé salámy, 
jedinečné firemní majstrštyky... Také špič-
kové víno z Moravy se ukázalo být vhodnou 
inspirací.

Inspirací k troše vzpomínání v kruhu pa-
mětníků, přátel, kolegů. K výzvě těm mlad-
ším, kterým je dáno do vínku nést český řez-
nický prapor v další etapě cechovní historie. 
Večer vyzněl do souznění. Ačkoliv jsme se 
rozcházeli do deštivé noci, tam uvnitř duše 
zářilo slunce. Slunce víry v budoucnost ře-
mesla, které vyzvednul už Jan z Lucembur-
ku a bohdá budou i nadále oceňovat i čeští 
spotřebitelé. BR

Slavnostní večer v primátorské rezidenci

Raut, který byl vnímán všemy smysly.Vlastislav Váhala

Potkali jsme se na konferenci. Já ani on jsme nebyli delegáty. 
Zatímco jsem se pokoušel zachytit její průběh perem a fotoapará-
tem, on střežil prapor. Oděný do stylového řeznického mundůru. 
Martin Lisý (ano, psáno s i), student 3. ročníku Střední průmys-
lové školy potravinářských technologií v Praze. Takže jsme oba 
setrvali v pilné práci až do samého poledne, abychom se posadili 
s táckem uzenářských specialit a jali se občerstvovat tělo i duši. 

Chutná? Ptám se spíše ze zdvořilosti, když při obědě je do-
poručováno lehce konverzovat. On, že ano. A že ta šunka nemá 
chybu. Tuším, že by tomu mohl rozumět. Přece tu není nějakým 
komparzistou, pro tuto chvíli oděným jako řezník. Není. Rozho-
voří se o vzdělávání se v oboru. Člověk by skoro řekl, že se za-
ujetím. Takže ti tohle všechno nepřipadá jako divadýlko? Mladí 
přece na tyhle ceremonie příliš nejsou. Zato bývají upřímní. Ne-
připadá. Každá dobrá tradice má smysl. Takže se těšíš, až jednou 
vkročíš do praxe. Jako kvalifikovaný potravinář…

No, tady už jeho elán chladne. Absolventům jeho školy prý 
v Česku až tolik pšenka nekvete. Pokud se někteří chytili, tak 
jako podnikající ve vlastních řeznických a uzenářských obcho-
dech. Ve velkých podnicích se málo platí. Takže odcházejí do 

Jak to vidí Martin
Německa, Rakouska, Irska... Tovaryši přece odjakživa chodili do 
světa na zkušenou, namítám. Tak, tohle on posuzovat nehodlá. 
Jenom se mu zdá podivné, když v Česku jsou namísto řezníků 
najímáni nekvalifikovaní lidé z Ukrajiny nebo odjinud z východu. 
Samozřejmě ochotní pracovat za nižší mzdu.

Takže řemeslo v Česku upadá? Jak kde. Nedávno absolvoval 
praxi ve firmě ZŘUD-Masokombinát Písek. Velmi přínosnou 
praxi, která mu hodně dala. Nejenom v získávání odbornosti. 
Taky v něm nabudila myšlenku, že to s tímhle cechem přece je-
nom půjde k lepšímu. Takže se nechystáš do Irska? Nechystá. 
Naopak začíná pošilhávat po brněnské veterinární fakultě, kam 
se touží dostat po maturitě. Protože české zpracovatele masa ne-
mine změna přístupu v technologiích, při kterých se neobejdou 
bez špičkového vzdělání.

Dál už jsme se v debatě nedostali. Sálem se ozvala výzva k po-
kračování v jednání. Odloživše tácky s občerstvením jsme zamí-
řili za svými povinnostmi. On, se svými spolužáky, zas k praporu. 
Já vyfotil prvního z odpoledních řečníků, udělal si pár poznámek 
z jeho vystoupení. Abych si uvědomil, jací jsme my, ta starší gene-
race, plní klišé. Určitě se tu jednou bude mluvit otevřeněji a více 
k věci, až jednou přistoupí k mikrofonu tihle Martinové. BR

Projekt „Masu rozumíme
již 700 let“ uspořádal

I. Workshop pro personalisty
Dne 20. dubna až 21. dubna 2010 se Brně sešel realizační

tým s podnikovými koordinátory, jako úvodní akce pro společnou
práci na 33 měsíců v projektu. Hlavním cílem bylo navázání

kontaktů a dále výměny zkušeností mezi jednotlivými pracovníky 
zapojených subjektů. Aktivita je v projektu jedna z klíčových zále-
žitostí, zaměřená přímo na podnikové koordinátory v projektu.
Workshopy budou probíhat dvakrát za rok, na začátku a konci jeho 
realizace.

Věříme, že dvoudenní setkání umožní cennou výměnu zkušeností 
mezi personalisty a zvýšení konkurenceschopnosti masného průmys-
lu. Důležitou součástí bude výměna zkušeností na základě dobré pra-
xe podnikových koordinátorů a tvorba metodik zaměřená na samotné 
zaměstnance podniků.

Propagace projektu
na mezinárodní konferenci 

pořádané ČSZM
Projekt „Masu rozumíme již 700 let“ je součástí organizace zastře-

šující firmy působící v oblasti masného průmyslu. Dne 2. 6. 2010 byla 
konána konference u příležitosti výročí 700 let udělení privilegií řez-
nickému cechu v Čechách. Akce se konala pod záštitou primátora hl. 
m. Prahy v prostorách magistrátu s mezinárodní účastí. Členové reali-
začního týmu měli i možnost komunikace se zapojenými firmami, kte-
ré se konference zúčastnily. V průběhu akce bylo možné konzultovat 
situace zapojených firem. Věříme, že díky propagaci projektu došlo ke 
zvýšení povědomí o projektu mezi členy ČSZM, ale i u zahraničních 
partnerů.

Navštivte nové webové stránky
– www.masurozumime700let.cz
V rámci prezentace projektu byly spuštěny nové webové stránky. 

Jedná se o další komunikační kanál, prostřednictvím kterého je mož-
né se dovědět více o projektu, informovat zapojené subjekty a zaměst-
nance firem. Název webového portálu je podobný samotnému názvu 
projektu. Navštivte tedy www.masurozumime700let.cz. Doufáme, že 
v průběhu projektu bude poskytovat dostatek informací pro všechny 
účastníky kurzu.  ČSZM



5Z  D O M O VA

Pomáháme členům svazu. Především ke zvi-
ditelnění jejich produktů. Proto jim pravidelně 
nabízíme bezplatnou prezentaci, většinou na 
aktuální téma. O čem jiném by měl být začá-

tek léta, když ne o něčem „na oheň“. Tento 
způsob (nejenom léta) se však jeví poněkud ne-
šťastným, když o takovouto nabídku projevila 
zájem ani ne hrstka oslovených. Že by ostatní 

měli vyprodanou kapacitu grilovacího progra-
mu a další poptávka by je stavěla do neřešitel-
ných problémů s navýšením produkce? Nebo 
se pro ně grilování stalo prázdným symbolem? 

S podobným přístupem k marketingu to ani 
nemůže dopadnout jinak. Nuže, dejme slovo 
těm, kteří projevili zájem.

RaR

A musel by být hodně vel-
ký, pokud bychom měli na 
grilovací desku vyskládat 
celou naši letošní nabídku, 
konstatovala Lenka Kvaltý-
nová z firemního marketin-
gu při zahájení našeho roz-
hovoru. Se sebevědomým 
úsměvem člověka, který ví, 
o čem mluví. Dobrá, začně-
me skládat.

Řekněme, že jsem konzervativní zákazník. A nedůvě-
řivý. Takový, který nekoupí, co mu nezní. Co mi dopo-
ručíte?

V tom případě musíme začít Píseckými špekáčky. 
Vložením místa původu do názvu přece neseme kůži na 

Česká firma TORO VM a. s.,
Vysoké Mýto, navázala na tra-
dici řezníků z roku 1923, kdy 
byla založena jatka ve Vysokém 
Mýtě. V roce 1997 společnost 
zakoupila areál těchto jatek od 
Fondu národního majetku. Po-
stupně rozšířila svoji činnost 
o zpracování masa z jatek na vý-
robu vlastních masných výrobků 
do zakoupené výrobny ve Vyso-
kém Mýtě až po jejich prodej ve 

vlastních prodejnách. Firma TORO VM a. s., Vysoké 
Mýto, má rozhodující vliv ve spoluvlastněných zeměděl-
ských společnostech, které se zabývají rostlinnou a živo-
čišnou výrobou. Tato činnost je důležitá z pohledu zabez-
pečení vlastního hovězího a vepřového masa, kde máme 
přímý vliv na jeho množství a kvalitu. Takto je možné zá-
kazníkovi nabídnout výrobky českého původu s vysokou 
nutriční kvalitou. Klademe velký důraz na výrobu českých 
tradičních výrobků, které nabízíme našim zákazníkům 
v regionu východních Čech pod vlastní značkou.

Každý rok připravujeme pro naše zákazníky pro-
gram grilování a ani v letošním roce jsme nezahále-
li a připravili jsme tradiční grilovací speciality. Krás-

né a slunečné počasí přímo vybízí posedět s rodinou 
či přáteli a pochutnat si u těchto příležitostí na ně-
jaké specialitě připravené na grilu. Skvělým tipem 
je vybrat si tyto speciality od firmy TORO VM a. s., 
které jsme přímo připravili na tyto akce. Můžete si 
vybrat z naší široké nabídky masných výrobků, ma-
rinovaných mas (kotleta, krkovička, žebírka). Dále 
nabízíme kompletní přípravu celého selete nebo kýty 
na gril. Samozřejmostí jsou uzené a nadívané vepřové 
kýty a selátka předurčené k dohřívání nad ohněm. Ce-
lou nabídku naleznete na našich webových stránkách

www.torovm.cz. Věříme, že naším sortimentem uspo-
kojíme každého zákazníka, včetně těch nejnáročněj-
ších gurmánů. 

Vepřové a hovězí maso firmy TORO VM a. s. pochá-
zí z vlastních chovů, kde máme přímý vliv na výživu 
těchto zvířat. Již zde se zabýváme kvalitou masa pro 
naše zákazníky a vzhledem k tomu, že si chováme vepře 
sami, tak jako jediní v ČR nabízíme svým zákazníkům 
maso a masné výrobky s vyšším obsahem selenu pod 
vlastní značkou.

Selen má velký význam pro lidské zdraví jako antioxi-
dant a má vliv na kvalitu masa, co se týká jeho křehkos-
ti, a přirozeně vyšší obsah vody. Toto má zároveň přímý 
vliv na kvalitu našich výrobků, včetně těch určených ke 
grilování. Vyhlášenou specialitou je uzená vepřová kýta 
nadívaná. Ta je výborná ve studeném stavu, ale její hlav-
ní chuť vynikne až po ohřátí na grilu. S touto kýtou jsme 
dvakrát za sebou u diváků vyhráli v potravinářské sou-
těži MLS Pardubického kraje první místo. Tato soutěž 
má velký význam pro propagaci regionálních výrobků 
a krajových specialit.

Naše výrobky lze zakoupit v našich prodejnách ve Vy-
sokém Mýtě, Chocni, Holicích, Proseči. Zahájili jsme 
provoz pojízdné prodejny, kde také nabízíme čerstvé 
kvalitní uzenářské speciality na grilování, a to v úterý 
– Litomyšl, středa – u Grandu v Pardubicích, čtvrtek 
– staré Tesco Hradec Králové, pátek – Ústí nad Orlicí. 
Tento prodej se nám osvědčil, hlavně jej oceňují zákaz-
níci z větších měst, kde mohou právě porovnat naši kva-
litu výrobků s prodávanými v supermarketech a některé 
ani zde nedostanou. Vlastní speciality na grilu přímo 

nabízíme svým zákazníkům přes letní období také ve 
vlastním motorestu TORO ve Vysokém Mýtě. 

V současné době na našem trhu dochází k velkému 
cenovému tlaku obchodních řetězců na výrobce z důvo-
du boje o zákazníka, který probíhá převážně přes cenu. 
Tímto jsou výrobci nuceni vyrábět levné výrobky, kte-
ré jsou samozřejmě s menším zastoupením masa a tím 
i méně kvalitní. Maso je nahrazováno rostlinnými pro-
dukty. Poté tyto výrobky nejsou vhodné na grilování, 
což jistě poznalo již mnoho zákazníků, kteří si tyto lev-
né výrobky zakoupili. Naše firma se touto cestou nevy-
dala a chce nabídnout i do budoucnosti svým regionál-
ním zákazníkům kvalitní masné výrobky, které nesou 
naši značku kvality. Tyto výrobky jsou sice dražší, ale 
vždy budou splňovat požadavky zákazníků na co nej-
vyšší kvalitu. Vynikající chuť našich výrobků je zajištěna 
dodržováním tradičních receptur a nemalý vliv na chuť 
má i naše přednost před supermarkety, že jsme schopni 
snížit dobu od jejich vyrobení po jejich spotřebu, a tedy 
jsou vždy skutečně čerstvé. Masné výrobky do našich 
prodejen balíme v omezeném množství. Balení výrob-
ků do ochranné atmosféry (vakua) je opatření, které je 
určené právě k prodloužení doby spotřeby, což je pro 
zákazníka a čerstvost výrobků nevyhovující. Bližší in-
formace na www.torovm.cz 

Ing. Blanka Pavlíčková

TORO VM (NEJENOM) O GRILOVÁNÍ

Grilování, to je dobré jídlo ve spojení s pohodovou at-
mosférou na zahradě, příjemným posezením s rodinou ne-
bo kamarády. Obliba grilovacích párty roste a grilovačky 
přestávají být čistě sezonní záležitostí, a to nejen díky 
vybavení domácností kuchyňskými grily.

Grilovacímu sortimentu věnujeme velkou pozornost 
a přinášíme ty nejlepší pochoutky na gril. Nabízíme ši-
roký sortiment grilovacích specialit, které jsou vyrobeny 
z vybraných surovin a ochuceny tím správným kořením 
či smíchány s jinou delikátní pochutinou. Uzeniny na 
gril mají velkou skupinu příznivců, kteří je vyhledávají 
nejen pro jejich snadnou přípravu, ale jsou nakloněni 
k experimentování a vyzkoušení nezvyklých či výraz-
ných chuťových variant. 

Pro grilovací sezonu 2010 přináší společnost MP 
Krásno, a. s., nejen prověřené výrobky s tradiční pro-
dejností, ale také novinky, kterými jsou Sedlácká klo-
bása a Dětské grilovací párečky. Sedlácká klobása je 
vyrobena z vybraných druhů surovin. Obsahuje zce-
la originální směs koření, které dává výrobku charak-
teristickou a nezaměnitelnou chuť, zvýrazněnou po 
tepelné úpravě grilováním. V dnešní době jsou děti

nedílnou součástí mnoha grilovacích párty, a proto 
jsme v našem portfoliu nemohli na ně zapomenout. 
Další novinkou pro letošní rok jsou tedy Dětské gri-
lovací párečky, které díky své velikosti umožňují také 
rychlejší přípravu. Všechen náš grilovací sortiment ne-
obsahuje lepek. 

Chystáme také pro své zákazníky soutěžní grilovací 
kampaň o spoustu zajímavých cen. Bude probíhat od 
června až do srpna a podporovat ji budeme v inzerci, 
při ochutnávkách, na POS materiálech i na webových 
stránkách. Společnost MP Krásno, a. s., přeje čtenářům 
štěstí při účasti v soutěži a pohodové léto, plné kvalit-
ních pochutin.

Bc. Sylvie Fridrichová
manažer marketingu

MP Krásno, a. s.

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.
M Á  C O  P O L O Ž I T  N A  G R I L

Grilování
pro někoho symbol léta, pro jiného... 

KRÁSENSKÉ GRILOVÁNÍ

trh. Neboli garantujeme poctivé masové složení, kdy po 
opečení vznikne zlatavá křupavá kůrka, zatímco uvnitř 
špekáček zůstane šťavnatým. 

Co když jsem spíše na klobásy. Samozřejmě ty tradič-
ní...

Píseckou klobásu. Jednoznačně Píseckou klobásu. 
Vyrábíme ji už pěknou řádku let. Ve stejném složení, 
tedy z vybraného hovězího a vepřového. V hrubší struk-
tuře, kořeněnou paprikou, zauzenou. Chcete snad více 
tradice? Určitě bez jakýchkoliv rostlinných náhražek, 
vždyť je bezlepková.

Ta paprika v ní je pálivá?
Nikoliv. Pokud žádáte něco ostřejšího, nabídnu vám 

Klobásu pikant. Lidé si ji chválí právě o grilovací sezo-
ně. Po opečení vynikne její výrazná chuť i masové slo-
žení.

Manželka na pikantní uzeniny není, ani na tučné. Má 
vůbec šanci grilovat s Pískem?

S námi může grilovat celá rodina. Vaší paní bych do-
poručila FIT klobásu se sýrem. Jak napovídá sám název. 
Vyrábíme ji pro nadšence vyznávající zdravější životní 
styl. A gurmány. Ti po ugrilování, před kterým „fitku“, 
jak jí s oblibou nazývají spotřebitelé, nenařezáváme, 
ocení fantastické spojení masa a termostabilního sýra. 
Proč nenařezáváme? Aby zůstala šťavnatá. Když se vy-
tvoří kůrka, sama pukne, ale nevyteče. Což je vhodným 
okamžikem k podávání. 

Někomu by mohl vadit ten sýr. Jsem protivný, že?
Vůbec ne. Jste prostě zákazník. A já vám nabídnu 

Šunkovou klobásu. I ta je méně tučná, v jejím složení 
převažuje libové maso. Pro velmi mírné kořenění bude 
chutnat i dětem.

Zdá se, že vás s klobásami nedostanu. Určitě byste vy-
táhla další trumfy…

Určitě Tatarskou klobásu. Na povrchu světlejší, i když 
také tepelně opracovanou neboli zauzenou. V poněkud 
exotičtější chuti poznáte majoránku a další aromatické 
koření.

Dobrá. Pustíme se do grilovacích mas. Loni jste nabí-
zeli Dušené koleno na gril. Také letos?

Samozřejmě. Lidé oceňují jeho tepelné opracování 
před samotným prodejem. Takže nemusí dlouhé hodiny 
zápasit s jeho grilováním. Víte přece, jak je to v případě 
vepřového kolena ošidné. My nabízíme prakticky hoto-
vý výrobek, který postačí na grilu prohřát a opéct tak, 
aby chytil kůrku.

Spoustu milovníků zahradních párty teď dává přednost 
celistvým masům.

Ano. Těm jsme letos nachystali několik novinek. Je 
to Vepřová krkovice v pivní marinádě, Vepřová pečeně 
Mexico, Vepřová kýta Texas, Vepřová krkovice Pfefferi-
co. Marinovaná masa postačí položit na gril.

Musím uznat, že vaše nabídky by obsáhla hodně nároč-
nou párty. Pokud by všechny ty speciality byly doopravdy 
k dostání. Kde si je mohu koupit?

Těch míst je spousta. Prakticky zásobujeme po celém 
území ČR. Je jenom na obchodnících, jak naši nabídku 
využijí. Abych byla konkrétní. Plný sortiment nabízí ku-
příkladu naše firemní prodejna v Písku. Před grilovacím 
víkendem tam bývá pěkný nával.

O píseckém grilování si povídal 
Bohumil Rada

Šunková klobása

Špekáčky Toro

Písecká klobása Vepřová krkovice Pfefferico

Sedlácká klobása Dětské párky
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NA SAMÉM STARTU
Psal se rok 1994, když s manželkou Mar-

tou otevřeli svůj první řeznický obchod. Na 
náměstí v Trhových Svinech se brzy stali 
pojmem. Vlastně jsou jím dodnes. V měs-
tečku, proslulém kdysi pevnými pozicemi 
místních příslušníků řeznického cechu, se 
chodí k přibyvšímu Dědouchovi. Pro vyhlá-
šené čerstvé maso, pro výběr z desítek klo-
bás, vonících uzenin z komína, i tlačenky 
vám tam nabídnou alespoň čtyři. Také pro 
teplou sekanou. Od té je, jak už to v řemesle 
chodí, krůček k dennímu občerstvení. I to 
nese v loubí trhosvinenského náměstí jeho 
jméno.

BUDĚJOVICKÉ PERIPETIE
Když se vám daří, stává se vám svět 

malým. Totéž se přihodilo manželům Dě-
douchovým. Proto se porozhlédli v Budě-
jovicích a pronajali další obchod. Opět se 
dařilo. Budějovičtí fajnšmekři brzy ocenili 
jejich vytříbený vkus. Avšak přišel rok 2008 
a prodej domu, ve kterém byli v nájmu. No-
vý majitel se rozhodl k jeho přestavbě pro 
docela jiný účel. Nevzdáme se, řekli si a dali 
se do boje za zmíněnou Lanovku. Podařilo 
se. Hned na dvou místech byli úspěšní. Te-
dy, stran té dobré adresy. Získané prostory 
bylo potřeba z gruntu rekonstruovat, vyba-
vit, osadit personálem. 

REALITA SOUČASNOSTI
Přenesme se však do dnů nynějších. Kdy 

kráčím pod jarním sluncem, ozařujícím 
firemní štít, i pro pana Dědoucha neod-
myslitelné poutače, zvoucí na extra nabíd-
ku. Ačkoli je krátce před druhou hodinou 
a pěší zóna ještě dřímá v popolední letargii, 
vstupem do prodejny vše ožívá. Prodavač-
ky, vyzbrojené vědomostmi o zboží i úsmě-
vy, pohodově žonglují s kotletkami, párky 
a šunkami. Alespoň takovými se mi zdají, 
když se postavím do řady rychle odbavova-
ných zákazníků. Také já se ptám, předstíra-
je, že vlastně ani nevím, na co mám chuť, 
aby mi byla nabídnuta teplá masa na grilu. 
Já na to, že bych spíš pana majitele. Zpozor-
nění, trošku nejistý pohled, prý jedině paní 
manželku.

I ta se tváří poněkud rozpačitě, ačkoliv 
jsem byl předem ohlášený. Není prý zvyk-
lá na lidi od novin, a vůbec – reprezento-
vat by měl manžel. Který se vydal do lázní. 

A my na prohlídku podniku. Důsledný po-
řádek a čistota nejenom v prostorách pro 
veřejnost. To se musí nechat. Přitom nabité 
regály, lednice, vitríny. Jinak to prý nejde. 
Za pár desítek minut se strhne odpolední 
nápor zákazníků. Proto se krájí a doplňuje 
uzenina, bourá a očišťuje maso. Při debatě 
o práci je rozpačitost rázem ta tam. 

PROČ K VÁM CHODÍ?
Kladu poněkud hloupou otázku. Tedy 

z pohledu mojí osoby. Jsem přece jejich le-
titým zákazníkem v Trhových Svinech, a to 
jednak z důvodu vždy pečlivě opracovaného 
a čerstvého masa. Sortiment zahrnuje vep-
řové, hovězí, telecí, jehněčí i drůbež. Naším 
klíčovým dodavatelem masa a uzenin je Ma-
so Planá, která k 1. 1. 2010 fúzovala s Koste-
leckými uzeninami. Díky společnosti Maso 
Planá se nám podařilo vybudovat stabilní 
pozici na trhu a jsme schopni konkurovat 
i podmínkám, které vytváří jednotlivé ob-
chodní řetězce. Pochopitelně spolupracu-
jeme i s menšími výrobci uzenin. Zejména 
s těmi, kteří se vrací k původním receptu-
rám a způsobům výroby, což se odráží pře-
devším ve vysoké kvalitě uzenin, konstatuje 
paní Dědouchová s naprostou samozřej-
mostí. Českobudějovický Libor Novák je 
nepostradatelný pro „uzeniny z komína“. 
Ani bez špekáčků od Petra Číhala z Lišo-

va by naše nabídka nebyla kompletní. Z kra-
jových dodavatelů ještě připomíná zejmé-
na Jana Prantla z Žirovnice, který dodává 
výborná uzená masa, ale i písecký ZŘUD, 
Vimperskou masnu a krumlovskou společ-
nost ANTONI. Sami si připravují speciali-
ty na grilu, některé dodané ohřívají. Tako-
vý „Šunkový kabanos z komína“, „Lišovská 
klobása“…

VŠECHNO DOBRÉ
Jistě by se dalo povídat ještě dlouho. Na-

příklad o kvalifikovanosti personálu, kterou 
jsem nemohl nepostřehnout coby anonym-
ní zákazník při příchodu do prodejny. Díky 
nízké fluktuaci se nám daří být odborně na 
výši. Vždyť naše českobudějovické prodejny 
obslouží v průměru 1 500 zákazníků za den, 
dodává moje dnešní průvodkyně při pohle-
du na monitor, prostřednictvím kterého se 
může podívat na dění ve kterékoliv prodejně 
společnosti. Nejspíš to bude pravda. Protože 
prodejní prostory se plní a já se tu začínám 
cítit tím, který zdržuje. Loučím se s přáním 
všeho dobrého a štěstí v podnikání. Které-
mu tihle lidé umějí jít naproti stejně, jako 
vycházejí vstříc zákazníkům. 

S paní Martou Dědouchovou hovořil
a tímto děkuje za čas i vstřícnost

Bohumil Rada 

OBCHOD NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
příběh řezníka a uzenáře Vladimíra Dědoucha

Jistě to nebyla náhodná volba. Když se 
ČSZM rozhodoval, koho začlenit do své ex-
pozice jako reprezentanta. Váhalova hvězda 
není náhodně vzplanuvší supernovou. Nao-
pak navazuje na prvorepublikovou historii, 
kdy v roce 1933 tuto založil pan Robert Vá-
hala v Hustopečích nad Bečvou. O tom, že 
firma vždy viděla o kousek dál nežli konku-
rence, svědčí i fakt, že již v roce 1946 po-
stavila nový závod na výrobu konzerv a ho-
tových jídel. Možná se to dnes bude někomu 
jevit všedním počinem. Uvědomme si však, 
že byl rok po válce a o nějakých hotových 
jídlech většina lidí neměla nejmenší před-
stavu.

  
Nicméně pojďme k nové kapitole dějin, 

která se začala psát rokem 1991 navrácením 
znárodněného podniku původnímu majite-
li a založením současné společnosti Váha-
la a spol. s r. o. Což by se dalo považovat
za běžnou záležitost. Nikoliv to, co násle-
dovalo. Jen stěží bychom našli druhou ta-
kovou společnost s nejenom bouřlivým, ale 
také úspěšným rozvojem. Zahájení výstavby 
nového závodu v roce 1997, ve kterém byla 
pouhý rok po položení základního kamene 
zahájena výroba. S následnými rozšířeními 
kapacit v letech 2000, 2002, 2006, vždy pod 
tlakem rostoucí poptávky. 

  Poptávky po kvalitě, abychom byli přes-
nější. O ní svědčí úctyhodný počet ocenění 
kvality Klasa, Zlatý Ibucob, Zlatá Salima, 
Zlatý kosák. Také účast na nejpřednějších 
tuzemských i evropských výstavách a vele-
trzích. K tradičnímu Brnu s jeho Salimou 
se tak mohou řadit Amsterodam, Paříž, Ví-
deň, Kolín nad Rýnem (Anuga), Poznaň, 
Nitra. Váhala si troufnul i na světovou vý-
stavu EXPO 2000 v Hannoveru. Jistě pozo-
ruhodná bilance odrazivší se v následném 
exportu do takových zemí, jako je Němec-
ko, pro země bývalého východního bloku 
běžně nedostupné.

  Čímž jsme si poněkud osvětlili důvod 
padnutí volby na tuto společnost při spojo-
vání s expozicí ČSZM v době oslav velkého 
jubilea. Ani na letošní Salimě při udělování 

prestižních ocenění nevyšel Váhala naprázd-
no. Což byl důvod k požádání zodpovězení 
několika otázek. Oslovili jsme paní Barboru 
Denkovou, manažerku marketingu.

Také z letošní Salimy putuje jedno z oce-
nění do Hustopečí. Můžete čtenářům povědět 
jaké a za jaký výrobek? Samozřejmě jsme zvě-
davi na jeho charakteristiku.

Letošní Salima přinesla naší společnos-
ti další úspěch. Zlatou Salimu získal jeden 
z TOP výrobků – Váhalova paštika. Recep-
tura, podle které se paštika dnes vyrábí, po-
chází z 50. let minulého století, kdy firma 
Roberta Váhaly sen. nabízela kvalitní mas-
né výrobky. Tato paštika je hrubozrnná, náš 
zákazník v ní rozpozná chuť vepřových jater 
a masa. Výrobek nabízíme v balení 500 g
vhodný pro selfservice a také ve větším ba-
lení 2 kg. 

Společnost Váhala se neustále vymezuje 
produkcí vyššího standardu. Jak na to reagu-
jí spotřebitelé?

Zákazníci nás vnímají jako výrobce kva-
litních masných výrobků s vysokým podí-
lem masa, bez použití strojně odděleného 
masa (separátů), sóji, mouky či podobných 
náhražek. V tomto případě však nemůže-
me konkurovat cenou výrobkům, které tyto 
složky obsahují. A právě otázka ceny mívá 
u zákazníků větší prioritu před kvalitním 
chutným výrobkem. 

Které konkrétní výrobky či skupiny výrob-
ků dnes považujete pro vaši společnost za 
trumfovní esa?

Našimi lídry v sortimentu 110 druhů je 
řada TOP VÁHALOVÝCH výrobků – Vá-
halova slanina, Originál Váhalova šunka, 

Váhalova paštika, Váhalova klobása, Váha-
lova mozaika, Váhalova tlačenka a dva vý-
robky s ochrannou známkou – Sendvičový 
nářez Váhala® a Sendvičový nářez Váhala 
se sýrem®.

Investice do značky se tedy vyplácí?
O investování do podpory značky nelze 

pochybovat, máme před sebou určité cíle, 
které s upevňování pozice značky VÁHALA
na českém a také zahraničním trhu úzce 
souvisí.

K velkému boomu se nyní nadechuje regio-
nální produkce. Počítáte se k takovým pro-
ducentům i vy? 

Nejsme jen regionálním výrobcem, naše 
výrobky distribuujeme po celé ČR, na Slo-
vensko, do Německa, Rakouska a také do 
Maďarska. V našem sortimentu najdete vý-
robky vhodné pro export (především šunky 
a masné speciality) a také výrobky s výraz-
nou chutí česneku, které jsou typické pro 
náš region a zákazníkům chutnají. 

Přejděme k realitě těchto dnů. Začíná gri-
lovací sezona. Budeme grilovat i s Váhalou? 
Co nám doporučí položit na rošt?

S Váhalou můžete grilovat i letos, pro na-
še zákazníky jsme přichystali novinky, které 
rozšíří portfolio výrobků na grilování. Velmi 
oblíbené jsou Grilovací párečky (viz foto), 
které jsou po opečení křupavé na skusu s pl-
nou chutí masa. Z dalšího sortimentu zmí-

ním Grilovací klobásy a Mexické grilovací 
klobásy s kukuřičkou. Na tradiční opékání 
nad ohněm doporučuji naše Špekáčky extra, 
které si díky své kvalitě získávají mezi zákaz-
níky stále větší oblibu (neobsahují strojně 
oddělené maso, sóju ani mouku), gurmeti 
si pochutnají na grilované Váhalově slanině 
a také na Sendvičovém nářezu Váhala®. 

Naším zvykem je dát závěrem volný prostor 
ke vzkazu čtenářům, obchodníkům, spotřebi-
telům. Prosím, máte slovo. 

Ať je každé Vaše sousto gurmánským zá-
žitkem, kupujte chutné výrobky, v případě 
masných výrobků – s vysokým podílem masa. 

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada

VÁHALA NA SALIMĚ 2010 
reprezentoval špičkovou úroveň zpracovatelů masa

Obchod na Lannově třídě

Vždy to bývala prestižní adresa. Lannova Třída v Českých Budějovicích. Adresa, o které 
snila spousta podnikatelů po celá staletí. Avšak jen málokterému se takový sen proměnil ve 
skutečnost. Našemu dnešnímu představovanému hned dvakrát. Vydáte-li se po „Budějčáky“ 
řečené „Lanovce“ směrem od náměstí, nemůžete po pár krocích přehlédnout jeho vývěsní 
štít. Stejně tak i cestou od nádraží. To bychom však byli na konci našeho dnešního putování. 
Vraťme se proto na jeho začátek, do jiného času i místa. 

Dědouchovy pověstné grilované speciality

V Dědouchově řeznictví není nouze o zákazníky.

VÁHALA jako součást expozice ČSZM

Český svaz zpracovatelů masa pořá-
dá ve dnech 5. až 6. října 2010 odborné 
školení pro pracovníky masného průmys-
lu v hotelu BEST WESTERN GRAND
v BEROUNĚ.

Odbornou garanci nad touto akcí pře-
vzal Ústav konzervace potravin a techno-
logie masa, FPBT VŠCHT Praha, který na 
základě podnětů představenstva ČSZM 
připravil odborný program školení. V prů-

běhu dvoudenního školení se budou pre-
zentovat dodavatelské firmy masného 
průmyslu, které se staly zároveň sponzo-
ry této akce. Další zájemci o prezentaci 
svých firem mohou ještě dodatečně kon-
taktovat sekretariát ČSZM. 

Součástí semináře bude rovněž spole-
čenský večer, během kterého bude ČSZM 
udělovat čestná členství a budou vyhláše-
ni vítězové soutěže o nejlepší řeznicko-
-uzenářskou prodejnu roku 2010. 

Prezentovat se bude také projekt „Masu 
rozumíme již 700 let“ se svoji aktivitou, 
druhým workshopem pro pracovníky per-
sonálních oddělení zapojených členských 
subjektů.

Bližší informace o této akci jsou 
uvedeny na www.cszm.cz nebo se můžete 

informovat na sekretariátu ČSZM
(e-mail: sekretariat@cszm.cz

nebo tel.: 244 092 405).
ČSZM

Školení pracovníků masného průmyslu v Berouně

Grilovací párečky
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Stejnou optikou vidí koupi masokombi-
nátů Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. 
s., a KMOTR - Masna Kroměříž a. s. sku-
pinou Agrofert Holding Andreje Babiše jak 
prezident AK ČR Jan Veleba, tak předseda 
Českého svazu zpracovatelů masa Jaromír 
Kloud. Rozšíření portfolia masozpracujících 
závodů uvnitř holdingu AGROFERT by to-
tiž mohlo posílit vyjednávací pozici tuzem-
ských zpracovatelů masa vůči obchodním 
řetězcům. 

AGRÁRNÍ KOMORA VÍTÁ RŮST 
KONCENTRACE MASNÉ VÝROBY, 

A TÍM I VYJEDNÁVACÍ POZICE 
S ŘETĚZCI

„Zda tomu tak skutečně bude, ukáže ale až 
čas,“ řekl Jan Veleba. Dokončení transakce 
je podmíněno souhlasem antimonopolního 
úřadu. O souhlas s transakcí mezi firmami, 
jejichž obrat se pohybuje v řádech miliard 
korun, požádal ÚOHS Agrofert Holding. 
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí a KMO-
TR - Masna Kroměříž byly dosud součás-
tí Energetického a průmyslového holdingu 
(EPH). Součástí Krahulíku je i někdejší ho-
dická Vysočina. Novým nabyvatelem firem 
by se měly stát Kostelecké uzeniny ze sku-

piny Agrofert Holding. Kostelecké uzeniny 
budou po převzetí sesterské společnosti Ma-
so Planá a nově koupených masozávodů do-
sahovat ročních tržeb přes sedm miliard ko-
run. V lepších letech by mohlo jít až o deset 
miliard. Krahulík a Kmotr loni dohromady 
utržily lehce přes 1,8 miliardy korun. O rok 
dříve vykázaly i s Vysočinou souhrnný zisk 
po zdanění 113 milionů Kč.

Podle Veleby je přes rostoucí koncentra-
ci zpracovatelského průmyslu stále daleko 
více koncentrován obchod, kde zhruba de-
set řetězců jedná prakticky ve shodě. „Je to 
skoro, jako by maloobchodní tržní síť byla 
jeden subjekt,“ poznamenal Veleba. Jejich 
tlaku by mohl nový koncern lépe čelit.

JAROMÍR KLOUD:
UZENÁŘI PO VYTVOŘENÍ SILNÉHO 

LÍDRA TRHU VOLAJÍ
„Kdyby byl lídr na trhu té schopnosti, ja-

ko je třeba na pivním trhu Prazdroj, mohl by 
přinést cenový průraz a přejmout vůdčí roli. 
Ale nevím, jestli je to reálné,“ míní předseda 
Českého svazu zpracovatelů masa Jaromír 
Kloud. Uzenáři po vytvoření silného lídra 
trhu volají již delší dobu. Jestli se však na-
plní jejich očekávání a řetězci na minimum 

tlačené ceny masných výrobků začnou růst, 
se podle něj teprve ukáže. „Dojde k obrov-
ské koncentraci výroby trvanlivých a fer-
mentovaných salámů,“ uvedl Kloud, podle 
něhož bude pozice masných závodů Agro-
fertu v tomto oboru prakticky neochvějná. 
Kmotr je již nyní jejich největším tuzem-
ským výrobcem. Významnými producenty 
těchto výrobků je i Krahulík a jeho součást, 
někdejší hodická Vysočina, vyrábí je také 
Babišovy Kostelecké uzeniny, největší zpra-
covatel masa v republice, a jimi nedávno 
převzatá společnost Maso Planá.  

„Předáváme Agrofertu moderní a stabili-
zované firmy, které se nacházejí ve velmi 
dobré ekonomické kondici. Jsme přesvěd-
čeni o tom, že v rámci silného zemědělsko-
potravinářského holdingu bude jejich rozvoj 
dále pokračovat,“ poznamenal Petr Hájek, 
předseda představenstva Českomoravské-
ho uzenářského holdingu, který je součástí 
EPH (Energetický a průmyslový holding). 

„Koupě společností Krahulík a Kmotr 
je dalším krokem v naší rozvojové koncep-
ci zaměřené na významné tradiční značky 
českého potravinářského průmyslu,“ uvedl 
Libor Němeček, ředitel divize fúzí, akvizic 
a korporátního financování skupiny Agro-

fert. Kumulativní obrat společností Koste-
lecké uzeniny, Krahulík a Kmotr dosahuje 
přibližně 7,8 miliardy Kč a tyto společnosti 
zaměstnávají dohromady téměř 2 500 pra-
covníků. 

„Investice v masozpracujícím průmys-
lu byla pro Energetický a průmyslový hol-
ding aktivitou mimo hlavní strategické za-
měření, kterým je energetika,“ zdůvodnil, 
proč se holding masných závodů zbavuje, 
jeho mluvčí Martin Maňák. Masokombiná-
ty v rámci skupiny už prý v zásadě neměly 
kam růst. 

EKONOMICKÁ KRIZE NEŠETŘILA 
ANI ZEMĚDĚLCE A POTRAVINÁŘE

Agrofert v loňském roce posílil svou po-
zici jedničky tuzemského zemědělsko-potra-
vinářského sektoru, když dokončil akvizici 
svého největšího konkurenta v oboru, pod-
niku Agropol Group patřícího do té doby 
podnikateli Jiřímu Malúšovi. Babiš, který 
je jediným vlastníkem Agrofertu, tak zís-
kal skupinu s ročním obratem přesahujícím
15 miliard korun, významnou zejména pro 
své kapacity na skladování zemědělských 
komodit a kvůli pozici v oblasti zpracování 
drůbežího masa. 

Druhá největší tuzemská mlékárna Olma 
se stala součástí skupiny Babišových firem 
také začátkem loňského roku. Agrofertu pa-
tří například i druhá největší česká pekár-
na Penam. Babiš se netají tím, že v případě 
možnosti chce expandovat dál. Uvádí ale 
zároveň, že hospodářská krize se zejména 
zle podepsala na podnikání v těchto obo-
rech. 

Skupině Agrofert Holding podnikající 
v zemědělství, potravinářství a chemickém 
průmyslu v loňském roce klesly konsolido-
vané tržby o 15 procent na 85,89 miliardy 
korun, ze 101,36 miliardy Kč v roce 2008. 
„Čistý zisk skupiny se loni meziročně snížil 
o 700 milionů na 3,730 miliardy Kč,“ kon-
statoval Andrej Babiš. Konsolidovaná účet-
ní závěrka zahrnuje výsledky 203 firem. 

Majitel holdingu také potvrdil, že zhor-
šení finančních ukazatelů zapříčinila eko-
nomické krize, která se v zemědělství pro-
jevuje zejména propadem výkupních cen 
komodit. Rok 2009 byl podle Babiše histo-
ricky nejhorší pro zemědělskou a chemic-
kou část skupiny, v níž největší ztráty zazna-
menaly společnosti Duslo Šala a Synthesia 
Pardubice. 

Eugenie Línková

Jak již jsme informovali v předchozích 
článcích, spotřební družstva nepatří k těm, 
které rostoucí zájem o regionální potraviny 
zastihnul nepřipravené. Opírajíce se o tradi-
ci a tím i o znalost potřeb a požadavků spo-
třebitelů mají co nabídnout. Nikoliv pouhé 
plané sliby, tak často vyslovované nadnárod-
ními řetězci. Mezi přední družstevní hráče 
bezesporu patří Jednota, obchodní a výrobní 
družstvo, Havlíčkův Brod. Jsou opravdu tak 
zdatní uzenáři, jak se o nich povídá mezi zá-
kazníky? Zajděme na kus řeči.

Nejprve dejme slovo předsedovi družstva. 
Jím je Ing. Vladimír Stehno, který dle na-
šich informací ovládá Výrobnu lahůdek v Ha-
brech (20 km od Havlíčkova Brodu).

Úplný název zní Centrální výrobna Hab-
ry, s. r. o. Výrobní činnost má u družstva 
Jednota OVD Havlíčkův Brod dlouholetou 
tradici. Pekárenskou činností a pražením 
kávy se již družstvo zabývalo za první re-
publiky, v roce 2004 oslavilo 100 let od své-
ho založení. Politický vývoj po 2. světové 
válce značnou měrou ovlivnil šíři činnosti 
družstev. Výrobní činnost Jednota Havlíč-
kův Brod obnovuje až v roce 1961, a to zahá-
jením výroby lahůdkařiny a 1 druhu masné 
výroby, a sice pečené sekané. Se vzrůstající 
poptávkou po výrobcích výrobní prostory 
ve Světlé nad Sázavou se začaly jevit jako 

nedostatečné a nevyhovující, proto vedení 
družstva rozhodlo o koupi objektu bývalé 
mlékárny v Habrech v roce 1975 a předě-
lání na výrobnu potravin včetně vybavení 
potřebným technologickým zařízením. Po 
rekonstrukci prostor byla výrobní činnost 
obnovena 4. 11. 1977 a rozšířena o masnou 
výrobu a postupem času o cukrářskou výro-
bu, výrobu těst, knedlíků a polotovarů.

Dne 30. srpna 1996 představenstvo druž-
stva z důvodu transparentnosti ekonomi-
ky rozhodlo osamostatnit výrobní činnost, 
vytvořit dceřinou společnost, samostatný 
právnický subjekt, společnost s ručením 
omezeným s názvem Centrální výrobna 
Habry. Jednota OVD Havlíčkův Brod v ní 
vlastní 80% obchodní podíl, 20 % vlastní 
fyzické osoby. Vlastníkem nemovitosti je 
družstvo, společnost provozuje činnost na 
základě smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor. Aby byly splněny náročné požadav-
ky vyplývající z platné tuzemské legislativy 
i předpisů EU, bylo do nynější doby v Cen-
trální výrobně proinvestováno okolo dvou 
desítek milionů korun. Objem ročních vý-
konů činí 28 mil. Kč, počet pracovníků je 
29, hospodaření až na jeden počáteční rok 
je ziskové.

Potom už se ujal slova Jaroslav Holík, 
jednatel a ředitel společnosti Centrální vý-
robna Habry, s. r. o.

„V současné době vyrábíme 36 druhů 
masných výrobků, hotová jídla, 65 druhů 
lahůdkářských výrobků, včetně obložených 
mís a talířů, polotovary a přes 100 druhů 
cukrářských výrobků. Žádané jsou i naše 
knedlíky. Nosnou částí produkce je masná 
výroba, která tvoří 72 % celkového objemu 
výroby. Maso jako surovina, ale i výrobek je 
finančně zajímavé, ale je to tak choulostivý 
materiál, že ho musíme chovat jako v peřin-
ce. Oddělit vařenou výrobu od ostatní, za-
jistit potřebnou klimatizaci pro uzení a vů-
bec se starat o kvalitu.“ Konstatoval pan 
Holík, který tvoří i receptury zdejších pro-
duktů s tím, že není možné pustit do obcho-
du to, co by se snad nepovedlo. „Stačí jeden 
výrobek a není co dělat…“ Zdůraznil. „Veš-
keré suroviny nakupujeme od tuzemských 
regionálních dodavatelů, pro lahůdkářskou 
výrobu používáme surovin z vlastní výro-
by. 70 % produkce jde do sítě prodejen Jed-
noty OVD Havlíčkův Brod, 30 % tvoří ci-
zí odběratelé. Nedodáváme zahraničním 
obchodním řetězcům, ani nevyvážíme do 
zahraničí. Kromě Havlíčkobrodska záso-
bujeme ještě oblast Chrudimska, Hlinec-
ka, Žďárska a Pelhřimovska. Rozvoz zboží 
provádíme novými chladírenskými vozidly 
značky Ford. Baleno je v technologických 
obalech, plastových obalech, potravinář-
ském papíru a mikrotenu. Zatím nepouží-

váme vakuové balení s možností prodlou-
žení záruční doby, do výrobků přidáváme 
jenom nezbytné množství přídatných látek 
a kondenzačních přípravků. Jsme populár-
ní dodáváním čerstvých výrobků s přiroze-
nou chutí. S případným rozšířením výroby 
i trhu se nebráníme nákupu příslušného 
technologického zařízení umožňujícímu 
nové způsoby balení.“

Mezi nejpopulárnější a nejžádanější výrob-
ky patří tepelně opracované výrobky, a sice: 
Haberská pečená sekaná, Haberská tlačen-
ka, Haberský libový párek, Haberská klo-
bása a vinná klobása, všechny vyráběné dle 
vlastních receptur pana ředitele. Dozvídáme 
se a zároveň si potvrzujeme účinnost uvádění 
místa výroby v názvu výrobku.

„Výrazné specialisty mezi zaměstnanci 
nemáme, musíme mít středně odborně při-
pravené pracovníky, kteří v případě nemocí 
i čerpání dovolených rotují na všech praco-
vištích, a zajišťují tak bezporuchový chod 
provozovny. Nemůžeme si dovolit nevykrýt 
objednávku či nezajistit požadavek odbě-
ratele. Přesto chci vyzvednout odbornost 
a pracovní nasazení vedoucího masné vý-
roby pana Václava France, který ve společ-
nosti pracuje od jejího založení. Patří mu 
poděkování!“

Také nás zajímalo, zda jejich produkce 
směřuje i mimo maloobchod.

„Našimi výrobky zásobujeme nejen malo-
obchodní prodejny, ale i hostinská zařízení 
všeho druhu, vyvařovny. Na různé rodinné 
i společenské akce zajišťujeme obložené mí-
sy, talíře, chlebíčky, jednohubky, cateringo-
vou službu neposkytujeme.“

S krizí jste se popasovali?
„I naše firma v současné době pociťuje 

následky ekonomické krize, pokles výroby 
činí 8 až 10 %. Ale tak je i u jiných firem 
zajišťujících výrobu potravin. Musíme se 
přizpůsobit a hlavně včas a racionálně rea-
govat. Stojí před námi řešit mimo jiné i stou-
pající energetickou náročnost, musíme pro-
vést výběrové řízení na dodavatele energií, 
postupně provádět obměnu chladicího zaří-
zení, provést výběrové řízení na zakoupení 
nové automatické udírny (stávající pracuje 
7 dnů v týdnu od roku 1994, nejsou již k se-
hnání náhradní komponenty ani servisní 
firma). Všechny tyto investice chceme řešit 
z vlastních zdrojů, bez půjček nebo leasin-
gových smluv.

Vaše závěrečné slovo…
„Naším cílem je v kvalitním zázemí po-

skytovat spotřebiteli odpovídající služby. 
Největším přáním je zachovat si přízeň zá-
kazníků.“ 

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada

Jelikož při naplňování obsahu ŘUN mu-
síme vyjít s poněkud skrovným rozpočtem, 
nemohli jsme tentokrát organizovat rozsáh-
lý průzkum. I když fakta uvedená v minu-
lém čísle novin po něm přímo volají. Zepta-
li jsme se proto neformálně. Přátel, kolegů, 
známých, klientů. Nejenom jak jim chutná. 
Také zda a kde je kupují či konzumují. Pří-
padně jak často. Nechávajíce jim volnost ve 
vyjadřování.

Václav, pracovník údržby silnic
Občas si dávám hovězí huláš. V hospodě. 

Doma hovězí ani nejíme, protože je manžel-
ka nekupuje. Proč? Nevím. Je mi to celkem 
jedno. Já sním všechno. 

Karel, seřizovač
V naší závodce bych si jídlo z hovězího 

rozhodně nedal. Oni je vaří z nějaké stoleté 
krávy. Skoro nejde rozkousat, je takové cá-
hovité. Doma? To je jiná. Máme rádi svíčko-
vou. Taky ptáčky (není si jistý, jestli je man-

želka připravuje z hovězího). Guláš ani ne. 
Kde nakupuje maso, neví. 

Marie, penzistka
Z hovězího vařím málokdy. Je pro nás 

dost drahé (s manželem jsou oba v pen-
zi). Občas koupím kousek v hypermarketu 
(názvy prodejců neuvádíme), když je v ak-
ci. Hlavně na polévku. Taky je jíme vařené, 
s nějakou omáčkou. Celkem nám chutná.

Martina, pedagožka 
My máme hovězí rádi. Kupujeme je pra-

videlně v našem hypermarketu. Myslím, že 
prodávají kvalitní. Připravujeme z něho i ta-
tarák a bývá skvělý. Jinak nám chutná na 
všechny způsoby. Hlavně vařené, se zeleni-
nou. Svíčkovou? Ta by nám chutnala taky, 
jenomže dá moc práce a je kalorická. 

Manželé J. a H., podnikající
v cestovním ruchu

Hovězí nejraději nakupujeme přímo 
u jednoho chovatele (prodej ze dvora) na 
Šumavě. Je senzační, i když dražší. Chyba je 
v tom, že jednou má a podruhé ne. Nejčas-
těji z něho děláme minutky. Dát si hovězí 
v restauraci považujeme za loterii. 

Marie II, t. č. na mateřské
My hovězí moc nemusíme. Hlavně man-

žel. Kupuji je tak jednou za měsíc, balené ve 
vaničce. Kvalita se mi zdá ucházející, méně 
už cena sto osmdesát korun za kilo. Za stej-
né peníze koupím tři kuřata. 

Pavel, podnikatel ve stavebnictví 
Hovězí můžu kdykoliv. Hlavně pořádný 

steak, pěkně propečený. Klidně může mít 
půl kila. O peníze nejde, pokud si člověk po-
chutná. Mám svoji restauraci, kde si pochut-

nám pokaždé. Doma? Taky. Kde manželka 
nakupuje maso? To mne nezajímá. 

Bára, výtvarnice
Hovězí je bezva. Pokud ho někdo umí 

udělat. Já rozhodně ne. Konečně, já ani 
moc nevařím, když jsem sama. Kde je umě-
jí udělat? No, v Budějovicích jen asi ve třech 
restauracích. My s partou chodíme na tata-
rák. To musíte mít vyzkoušený podnik, abys-
te měli záruku, že...

Milan, řidič z povolání
Hovězí? Většinou jako guláš. Někde 

v hospodě nebo motorestu. Kvalita? Jak kde. 
Mám už svoje trasy a podniky, kde se stavím 
na jídlo. Doma? Hovězí bývá spíš výjimečně. 
My jsme na vepřové. Děti taky na kuřata. 

Tomáš, dealer 
Jestli mám rád hovězí? Já ani nevím. 

Snad v hamburgerech u Mc Donalda, ty 
údajně mají být z hovězího. Do hospod ne-
chodím. Já se na cestách zastavuji ve fast 
foodu. Doma? Svíčkovou? Guláš? To snad 
ani ne. Já ani pořádně nevím, z jakého masa 
manželka vaří. 

Jan, živnostník 
Jistě, hovězí jídáváme pravidelně. Man-

želka ho umí perfektně uvařit asi na deset 
způsobů. Kupujeme je u našeho řezníka. 
Z mladého kusu. On má taky kravské. Je-
nomže to je tak akorát na polívku. Protože 
občas vařím i já, tak masu trochu rozumím 
a umím si vybrat. 

Jarka, vedoucí školní jídelny
(jediná profesně spojená se stravováním)

Do jídelníčku hovězí zařazujeme méně 
často. Nejenom z důvodu finančních limitů 

pro školní stravování při jeho vysokých ce-
nách. Ani děti o ně příliš nestojí, kdy často 
zbývá na talíři. Doma je konzumujeme čas-
těji. Hlavně vařené a dušené, v méně kalo-
rickém provedení. Nakupuji je v hypermar-
ketu, kde nabízejí slušnou kvalitu. Vždycky 
čerstvé, a jak je napsáno na tabuli – z mla-
dého býka. 

Hana, účetní
Hovězí kupuji zřídka. Jednak o ně doma 

nikdo moc nestojí, jednak vaření z něho za-
bere spoustu času. Takže se tři hodiny snaží-
te, aniž byste sklidili nějaký vděk. Navíc ne-
ní levné. Takže si za takové peníze můžeme 
dopřát mnohem žádanější sousto. 

Ladislav, penzista
Manželka vařívá hovězí pravidelně. Vět-

šinou s rajskou nebo s jinou omáčkou. Do-
cela jsme na něj zvyklí. Jezdíme pro něj do 
hypermarketu, mají tam lepší kvalitu. Do re-
staurace nechodíme, takže nemůžu posou-
dit, jaké tam dělají hovězí. Kamarád tvrdí, 
že nic moc. 

 Tato moudra jsme vydolovali z našich 
„respondentů“ v průběhu března. Aniž 
jsme tušili, bude-li to pro někoho užiteč-
né. Pokud napořád platí ono v Česku za-
vedené konstatování, k čemu by nám byl 
marketing. 

 RaR

Agrofert posiluje pozici jedničky na trhu s masnou produkcí

REGIONÁLNÍ VÝROBA POTRAVIN
také na Vysočině v režii Jednoty

Jak vám chutná hovězí?

Svíčková na smetaně láká víc cizince nežli Čechy.

Není hovězí jako hovězí
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Stále častěji se setkáváme s otázkami na směřová-
ní podpory českých potravin. Požádali jsme proto o in-
formaci místo nejkompetentnější. Na naše otázky od-
pověděl Ing. Hugo Roldán, ředitel odboru komunikace
MZe ČR.

1.  Patrně jste vyhodnotili přínos projektu KLASA. Čte-
náře by jistě zajímalo, jak hodnotíte způsob udělová-
ní takového označení a zejména pak způsob následné 
kontroly dodržování kvality. Můžete uvést počet ná-
sledných kontrol (nikoliv žádostí o prodloužení plat-
nosti), počet zjištěných porušení propozic a počet pří-
padů odnětí národní značky kvality z důvodu neplnění 
kritérií (kvality)? 
Z pohledu MZe je značka KLASA dnes, po sedmile-

tém „působení na trhu“, již zavedenou značkou, o kte-
ré řada výrobců tvrdí, že má pozitivní vliv na jejich 
obchodní obrat. Dle informací SZIF v posledním ro-
ce nedošlo k žádnému závažnému porušení pravidel 
udělení značky kvality KLASA, a tudíž ani k žádnému 
odnětí značky. MZe tedy i nadále počítá s udělováním 
značky. 

2.  Námi kontaktované regionální menší a střední výrob-
ce projekt KLASA příliš neuspokojil. S o to větším 
očekáváním naslouchali slovům o přípravě opravdo-
vé podpory regionálních výrobců a jejich produktů. 
Předpokládali konzultaci a připomínkování s těmi, 
kterých se týká. Prozatím k žádnému oslovení nedo-
šlo. Přitom je údajně projekt již odsouhlasený v defi-
nitivní podobě. Co k tomu můžete říci?
Nechci v nejmenším zpochybňovat Vaše informace, 

nicméně rád bych poznamenal, že právě nemálo men-
ších a středních výrobců v poslední době oceňovalo pří-
nos značky KLASA. Nový projekt na podporu regio-
nálních potravin je ale skutečně cílen na lokální pro-
ducenty potravin v jednotlivých regionech, a to jsou 
většinou malé a středně velké podniky, zatímco značku 
KLASA nesou i mnohé produkty od velkých výrobců, 
kteří své produkty dodávají do tržní sítě po celé republi-
ce. Nová značka „Regionální potravina“ by tedy mohla 
dobře oslovit výrobce kvalitních regionálních potravin, 
které nemají tolik prostředků na jejich propagaci, aby 
se o značku ucházeli a těžili z informačního a marke-
tingového dopadu připravované informační kampaně. 
Koncept informační kampaně „Regionální potravina“ 
byl připraven ve spolupráci Ministerstva zemědělství, 
Agrární komory i Potravinářské komory, která hájí zá-
jmy výrobců potravin, a také byl konzultován s Asoci-
ací krajů ČR, tudíž všechny relevantní názory a zájmy 
byly při přípravě kampaně vzaty v potaz. Informační 
kampaň a metodika pro udělování značky Regionální 
potravina byly právě schváleny a nyní bude následo-
vat veřejné výběrové řízení na agenturu nebo agentury, 
které navrhnou a uskuteční konkrétní aktivity v rám-
ci kampaně a které vyhlásí termíny a podmínky pro 
přihlášení se o značku. Kampaň „Regionální potravi-
na“ počítá s podporou stávajících regionálních soutěží 
o nejlepší potraviny, které již delší dobu probíhají v 11 
krajích ČR pod různými názvy, jako např. Chutná hez-
ky, jihočesky nebo Zlatá chuť jižní Moravy apod. Tyto 
soutěže mají místy již pětiletou historii a jsou vyhla-

šovány za účelem prezentace místních zemědělských 
a potravinářských výrobků. Tyto prezentace regionům 
přispívají a pomáhají k udržení tradic, podpoře zaměst-
nanosti, ekonomickému růstu, zvýšení povědomí míst-
ních i turistů apod. 

3.  Na Salimě ministr Šebesta hovořil o tzv. REGIO-
KLASE a prostředcích na její financování. Dle jeho 
slov bude k dispozici 50 mil. Kč. Kolik z těchto pro-
středků půjde do regionů a kolik zůstane pro centrál-
ní podporu z Prahy?
Byli bychom rádi, kdyby veřejnost odlišila pojem 

značky KLASA a nové značky „Regionální potravina“. 
Od nové značky „Regionální potravina“ si všichni part-
neři, kteří pracovali na jejím vzniku, slibují větší pově-
domí a prosazení kvalitních, chutných a tradičních či 
speciálních potravin od lokálních výrobců na domácím 
trhu. Rozpočet informační kampaně „Regionální potra-
vina“ pro letošní rok činí 50 mil. Kč s tím, že všechny 
její aktivity budou cíleny celoplošně, do všech regionů. 
Půjde o informační kampaň, která zahrne mimo jiné 
tzv. eventové akce, výstavní expozice, webové stránky 
www.regionalnipotravina.cz, PR články, tiskové kon-
ference apod. Dále to bude inzertní kampaň ve všech 
typech médií, podpora projektů jednotlivých krajů na 
zabezpečení regionálních soutěží a zajištění informo-
vanosti o vítězných produktech, a organizace seminá-
řů o regionálních potravinách a poradenskou činnost 
v jednotlivých krajích. 

4.  Z prostředků, které půjdou do regionů, jistě bude pa-
matováno na konkrétní výrobce a konkrétní výrobky. 
Tito neustále volají po nárokovém, nikoliv výběrovém 
plnění. Jak toto bude zohledněno? Jak je takovýto re-
gionální produkt z hlediska nároku na podporu defi-
nován? Jak bude navazovat ona podpora? 
Jak jsem zmínil, všechny prostředky kampaně budou 

směřovat do regionů k informování spotřebitelů o kon-
krétních výrobcích. Schválená metodika stanovuje, že 
na udělení značky „Regionální potravina“ není právní 
nárok. Je to pochopitelné, nechceme, aby značku nesl
automaticky jakýkoli výrobek, který se o ni přihlásí, 
ale jen výrobky, které splňují určitá, přesně defino-
vaná kritéria kvality, podobně jako je tomu u značky
KLASA. Metodika dále stanoví, že vyhlašovatelem sou-
těže o značku „Regionální potravina“ je krajská agrár-
ní komora nebo regionální agrární komora, případně 

subjekt pověřený příslušným krajským úřadem v sou-
činnosti s Agrární komorou ČR. Navazujeme tak na 
tradici regionálních soutěží o nejlepší regionální potra-
vinu roku, jejichž význam v jednotlivých krajích každo-
ročně stoupá. Tyto krajské soutěže jsou prezentovány 
na výstavě Země živitelka, dále na veletrzích SALIMA 
a také na dalších akcích pro veřejnost (zemědělské vý-
stavy Zahrada Čech Litoměřice, Lysá nad Labem, kraj-
ské dožínky apod.).

5.  Rovněž je voláno po směřování podpory konkrétních 
výrobků tam, kde jsou v prodeji. Na druhé straně 
kolují nepotvrzené zprávy, že zase půjde především 
o obecnou propagaci v periodikách typu Svět potravin 
či Svět ženy. Můžete se k tomu vyjádřit?
Informační kampaň bude směřovat jednak do jed-

notlivých regionů, odkud potraviny pocházejí, aby se 
povědomí o nich zlepšilo v jejich „domovském“ kraji, 
ale i do regionů sousedních, eventuálně vzdálenějších, 
aby o těchto kvalitních specialitách věděli i spotřebite-
lé, kteří do regionů cestují, aby tyto výrobky vyhledá-
vali. Jak jsem zmínil, informační kampaň bude zahrno-
vat široké spektrum celostátních i regionálních médií 
a bude směřovat na různé cílové skupiny – na ženy-
hospodyně, na muže, na mládež, tak, aby se informace 
dostaly ke všem spotřebitelům tou nejvhodnější formou 
a tím nejvhodnějším kanálem. 

6.  Co konkrétního byste ještě chtěl vzkázat (doporučit) 
regionálním výrobcům potravin? 
Snad jen to, aby sledovali novinky na portále www.

regionalnipotravina.cz a na pobočkách Agrární komo-
ry v krajích, které budou organizovat krajské soutěže, 
aby do nich včas své výrobky přihlásili. 

Za čas a odpovědi děkuje
Bohumil Rada

CO SE DÁ POCHOPIT 
A CO NIKOLIV

Čeští novináři si již zvykli dostávat odpovědi na ně-
co jiného, nežli se ptali. V tom je podstata české po-
litiky. Z toho důvodu se budete marně ptát, kolik že 
bylo v minulém roce provedeno kontrol v terénu a s ja-
kými výsledky. Nikdo nepochybuje o tom, že KLA-
SU po zásluze drží řada vynikajících potravin. Avšak 

i nadále zůstává záhadou, podle jakých „mnohem ná-
ročnějších“ kritérií je postupováno. Konečný spotřebi-
tel je totiž často udiven z nalezení tohoto označení na 
výrobku, který by si příště určitě nekoupil, natož aby 
jej seznal tím nejlepším z kategorie. Nemá smysl de-
batovat o samotném vágním zadání, hovořícím o přís-
ných kritériích a náročnosti ještě větší, nežli s jakou 
je přistupováno k „běžným“ potravinám. Ty předpo-
kládané rozdíly nikdo konkrétně nepopsal, takže ani 
nemohl udělat (a neudělal) srovnávací audit. Dlužno 
se proto optat, zda takové výrobky Klasu nedeklasují. 
O tom se však smí jenom šuškat. Když do projektu už 
byly nasměrovány stovky milionů korun. Samozřejmě 
z kapes nás, daňových poplatníků. Odhlédněme od to-
ho již historického omylu k současnosti. Klasa již není 
národní značkou a kritériem k jejímu udělení nesmí 
být český původ surovin či výroba na území ČR. Asi 
bychom nebyli považováni za národovce, kdybychom 
se optali, proč ji neobdržely některé výrobky z dovozu, 
když ve srovnávacím auditu jednoznačně porážejí tu-
zemské laureáty…

 Přejděme k „Regionální potravině“. Jistě opravdu 
česky (a zvukomalebně) znějící, tedy marketingově 
chytlavé označení ponesou dle vysvětlení p. Roldá-
na vítězové regionálních soutěží. Proč že jemu klade-
né otázky vyznívaly poněkud skepticky vůči pojetí. Já 
sám pracuji ve společnosti, která se dlouhodobě po-
hybuje mezi regionálními výrobci a prodejci. Ta pro 
některé poskytuje marketingové služby. Dovoluji se 
proto považovat za natolik in, abych mohl oponovat. 
Alespoň v tom nezpochybnitelném. V jižních Čechách 
ještě existuje více než desítka menších pekáren, nabíze-
jících desítky druhů vskutku excelentních chlebů. Dle 
současné metodiky (prezentované p. Roldánem) toli-
ko jediný (vítězný) dostane ono označení a podporu. 
Ostatní budou doufat, že se na ně štěstí usměje napřes-
rok? Přece jsme několik roků volali po tom, aby mohl 
být vyzdvižen každý jeden chléb, který bude naplňovat 
definované požadavky. 

 Ani z odpovědi o porcování oněch padesáti milio-
nů nejsme nikterak moudří. Existují zkušenosti. Sou-
těž „Chutná hezky jihočesky“ probíhá opravdu poctivě 
a sluší se tímto českobudějovické agrární komoře vy-
seknout poklonu. Oceněné, tedy nejenom vítězné, ale 
i nominované výrobky, opravdu chutnají. Chybí jedi-
né. Síla podpory. Proto by člověk očekával soustředění 
prostředků na tuto značku, jakožto nositelku jihočeské 
kvality. S následným podporováním konkrétních vý-
robků. Jinak se těch padesát milionů může rozplynout 
jako předchozích sto padesát v Rybě domácí, kdy vý-
sledkem nebyl nárůst spotřeby sladkovodních ryb v ČR 
ani o deko. 

Jak jsme se nesčetněkrát přesvědčili i na stránkách 
těchto novin, menší a střední výrobci volají po marke-
tingové podpoře. Avšak po podpoře konkrétní, uplat-
ňující jejich představy. Nebylo by poctivé jim vyhovět? 
Například tím, že tito by byli rovnocennými a přímými 
(nikoliv tedy zprostředkovanými) partnery projektu. 
Například prostřednictvím již tolik osvědčených regio-
nálních agrárních komor. Které by se nepochybně za-
sloužily být i jeho nositelem.

Bohumil Rada

KAM SMĚŘUJE PODPORA ČESKÝCH POTRAVIN

Taky už jste si stačili povšimnout. Sušené Beef Jerky 
– lahodná, na proteiny bohatá nízkotučná pochoutka… 
Reklama, která nejspíš nelže. Když tvrdí, že takové plát-
ky jsou mnohem zdravější nežli nějaké chipsy. I když jed-
ním dechem vyzdvihuje jejich vysoký energetický poten-
ciál. Takže je prý mohou vesele chroupat atleti, alpinisti, 
trampové i nicnedělači u sklenky dobrého pití. V podsta-
tě nic nového pod sluncem.

PROTOŽE UŽ STAŘÍ EGYPŤANÉ
…sušili potraviny, a tedy i maso. Možná už pračlo-

věk Janeček, když ulovil mamuta tak velkého, že ho ne-
stačil se svou tlupou sníst na posezení. Opravdu žádný 
vtip. Akorát že nám ti pralidé nedokázali zanechat ně-
jakou písemnou zprávu. Egypťané ano. Neboť to pro 
ně byla velmi podstatná součást jejich potravinářství. 
Při obrovských vzdálenostech a horku, které panovalo 
v Horním i Dolním Egyptě, by nikdo nedokázal pře-
pravit maso v čerstvém stavu. Tedy, s výjimkou stavu 
živého. Kdy si takové vojsko bralo na svá tažení nějaké 
to stádo ke stravovacím účelům. Jenomže ty nešťastné 
pouště, písek, horko, suchý vzduch. Které zvíře to může 
vydržet?! No, právě sušené. Protože právě tyto atributy 
jsou k takovému zpracování nutné. Hotovou „konzervu“ 
pak stačilo přivázat k opasku. Byla lehoučká, skladná, 
plná energie…

SUŠÍ SE DODNES
Především ryby. Kdo jednou navštívil nejzazší sever, 

určitě nepřehlédnul nekonečné sušící stojany a na nich 
zavěšené tresky. Někde nad fjordem, na prudkém slun-
ci. Neboť ono není nepřítelem masa, či spíše jeho úspěš-
ného vysušení. Jím je voda, ve které se úspěšně rozvíjí 
nejrůznější plísně či jiné mikroorganismy, znehodnocu-
jící tuto potravinu. Proto Norové ulovené ryby rozpů-
lí a zavěšují do míst, kde přirozeným způsobem dobře 
proudí vzduch. Který, spolu se slunečními paprsky, je 
příčinou toho zázraku. Ceněného zázraku. Sušené rybí 
maso je dodnes vyhledávaným exportním artiklem a má 
své uplatnění například v asijských kuchyních. Stejně 
tak bychom mohli někde na Altiplanu zahlédnout sušící 
se maso z Lamy. Samozřejmě v tenkých plátcích, proto-

že to na rozdíl od rybího obtížněji dehydruje. Na Sibiři 
zas umějí usušit marala. 

CO S NÍM V KUCHYNI
Nic. Když na to přijde. Tím není naznačena marnost 

snahy zařadit je do jídelníčku. Jenom lehce připome-
nuta prastará konzumace bez dalších úprav. Když byli 
Čingischánovi vojáci v jednom kuse v sedle, měli spous-
tu času je žvýkat, nikoliv zastavovat a vařit. Totéž platí 
o rudých mužích, které Manitou a sušené maso prová-
zeli na bizoních steskách. Dneska by jím možná vzali 
zavděk řidiči kamionů. My ostatní však máme času ha-

baděj. Takže si můžeme dopřát například takovu lahůd-
ku, jakou je „sušená solená treska na portugalský způ-
sob“. Před úpravou se maso ponoří na několik hodin do 
studené vody, přičemž každou hodinu se voda vymění. 
Tato sušená treska je milovaná všemi Portugalci. Původ-
ně byla jídlem mořeplavců, neboť treska v prosoleném 
stavu vydržela dlouhé měsíce plavby. Sušenou osole-
nou rybu nakupují portugalské hospodyňky s patřič-
ným předstihem, naloží ji ve vánoční marinádě a večer
24. prosince z ní připraví lahodný pokrm zvaný ba-
calhau. Stejný poměr sušených tresek a oloupaných 
syrových brambor se uvaří a po vychladnutí umele

s cibulí. Pak se promíchá s vejci, solí, petrželkou, okoře-
ní podle chuti. Tvarují se kuličky a klasicky usmaží. 

Připravuje se v nesčetných obměnách. Nejklasičtěj-
ší je recept nazvaný „Bacalhau a gomes de sa“ – zape-
čení nakrájené tresky s natenko nakrájenými brambo-
ry, cibulí, olivami a natvrdo uvařenými vejci. Jedná se 
v podstatě o portugalské národní jídlo. Dlužno ovšem 
poznamenat, že sušené tresky se do Portugalska dová-
žejí. Především z Norska.

CHCETE SI TO VYZKOUŠET?
Řekněme prozatím doma, abychom otestovali zájem 

rodiny, nežli začneme uvažovat o byznysu ve velkém. 
Jelikož jen stěží seženeme nějakou čerstvou tresku, pus-
tíme se do hovězího. Kterého (čerstvého) jsou plné ob-
chody.

„SUŠENÉ OCHUCENÉ HOVĚZÍ“

Ingredience:
1/2 kg kvalitního hovězího masa (nejlépe roštěnec), sůl, 
granulovaný česnek, mletý černý pepř, sladká sójová 
omáčka, worcesterová omáčka

Příprava:
Šál masa vložíme do mrazáku a necháme ho částeč-

ně ztuhnout tak, aby se dalo snadno krájet. Poté nakrájí-
me proužky asi 3 mm tlusté. Proužky masa poskládáme 
ve vrstvách do skleněné misky. Každou vrstvu posolíme, 
zasypeme granulovaným česnekem, pepřem, zakapeme 
sójovou a worcesterovou omáčkou. Poté maso zatížíme 
talířem a uložíme do ledničky do druhého dne. Druhý 
den proužky masa navlékneme na kovové špízové jehly 
ve vzdálenosti asi 1 cm. Grilovací rošt umístíme v horní 
části trouby a jehly na něj položíme tak, aby maso viselo 
směrem dolů. 

Sušíme při teplotě 60 °C asi 8–10 hodin, čímž se na-
še martyrium blíží ke konci. Maso dostalo hnědou barvu 
a my se přelomením plátku přesvědčíme, že je dost suché 
a křehké. Skladovat se dá podobně jako sušené houby, ve 
sklenici s dobře těsnícím víkem. Navíc v temnu. 

JP 

SUŠENÉ MASO

možná jen módní výkřik, možná…
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Komu? Našemu představovanému. Pokud 
byste ho potkali odpoledne, s baretem na vyso-
kém čele, procházejícího se po nábřeží, nejspíš 
byste hádali na profesora v penzi. Omyl. Tedy, 
krom toho důchodového věku. František je povo-
láním řezník. On se vlastně ani nejmenuje Fran-
tišek. Že to všechno zamotávám od samého za-
čátku? Dobrá. Zkusíme to znova, po pořádku.

Jeho živnost se nachází hned vedle náměstí, 
v kdysi honosném domě s loubím. Moc dobrá 
adresa bývala tahle ulice, než přišel osmačtyři-
cátý. Teď zas trochu ožívá. Jistě i díky Františko-
vi. Jeho rodině vrátili dům i řeznictví. Na stará 
kolena, jak on říká s trochu natrpklým úsmě-
vem. Spolu s pozváním na jeho obvyklou šichtu. 
Ačkoliv bývám vzhůru od pěti, dneska si musím 
notně přivstat, abych o čtvrté dorazil k ještě zam-
čenému vchodu do krámu a pokusil se nahlíd-
nout prosklenou výlohou. Jistě, vzadu se svítí. 
Zvoním a čekám. Zatímco mne míjí poslední 
návštěvníci, vypuzení z nedaleké vinárny.

Buď zdráv. Podává mi mokrou ruku a omlou-
vá se za minuty, které mne nechal čekat. Mu-

sel prý dokončit založení do kutru. Nelhal. Do-
jdeme do dílny za krámem, ve které pulsuje to
srdce každého opravdového řeznického verkšta-
tu. Hodně letité litinové srdce od dnes již zapo-
menuté rakouské firmy. V kutru však pulsuje 
ryze český obsah. Neboli hovězí na prát. Fran-
tišek okem znalce mrkne na mělněnou hmotu, 
sáhne po smaltovaném hrnku, aby přilil vodu. 
Volné minuty využije k nachystání koření. Hm. 
Konstatuje poté, co zkusil mezi ukazovákem 
a palcem, jestli bude prát patřičně vázat, a také 
kousek hmoty vložil do úst.

No jistě, takhle to dělám pět dní v týdnu.
Pronese nejdelší větu tohoto rána. Když nám 
uvařil kafe poté, co strčil pekáče se sekanou do 
pícky. Zatímco já si míchám životabudič, on 
míchá dršťkovou. Dršťky kupuji v Makru. Do-
dává omluvně, když okusí paprikovou dobrotu, 
aby do ní přidal ještě trochu majoránky. Jeho 
táta, podle jehož receptur vyrábí sekanou i po-
lévku, míval dršťky z vlastní porážky. To snad 
nevadí… Jak komu. Odpoví zas jen úsečně a dá 
se do tření česneku, protože použití pasty by 

bylo pod jeho stavovskou čest. Hm. Takhle on 
vždycky vyjadřuje uspokojení. Tohle patří dola-
děné dršťkové. Nalévá mi na talíř, aniž by se 
optal, zda na ni mám chuť. Zřejmě tak usoudil 
z mých sbíhajících se slin. Slaný, nebo hladký? 
Na rohlík ano. Protože oni se vždycky tak ptají 
zákazníků.

Oni. Neboli František s manželkou Marií. 
Ta přišla na půl šestou, aby převzala zboží od 
pekaře. Po krátkém pozdravení se vydává do-
předu, aby naaranžovala prodejní pult. Franti-
šek ještě jednou podlije stále vábněji vonící ob-
sah pícky, o něco málo ubere na teplotě. Proč si 
nepořídíš konvektomat? Ptám se, když po čtvrt 
hodině odbíhá od vykosťování plecí, aby zas po-
otočil knoflíkem pro horní těleso. Celé pečení 
bys naprogramoval a byl bez starosti. Pro koho? 
Prohodí, když si z vysokého čela utře pot a zas 
nasadí bílou lodičku. Vlastně má pravdu. Jeho 
dcera učí prvňáky, syn se dal do podnikání ve 
výpočetní technice. Kapku víc osolit... Prý by to 
možná sneslo. Míní po vytažení hotové delikate-
sy. A odkrojení patky, ze které ochutnáváme. Já 

bych řekl tak akorát fantastická. On, že z každé 
dodávky to solí jinak.

Víc už toho nenapovídáme, protože se blíží 
sedmá a on jde odemknout krám. Ještě před tím 
zamete chodník a vynese áčko s křídou psaným 
pozváním na „Řeznickou dršťkovou polívku“ 
a „Františkovu sekanou“. Proč tak brzy? Jaké-
pak brzy? Skoro káraně pootočí hlavu směrem 
k přicházejícím. Vyloupli se z ještě setmělého 
loubí. Šofér od zelinářů, nevyspalý nádražák, 
zřejmě se vracející z noční, ještě jacísi dva mla-
díci. Všem se vrací dobrá nálada, když paní 
Marie nalévá do porcelánových misek opravdu 
poctivé porce a ptá se, jestli hladký, nebo slaný. 
Přicházejí další a další. Před půl osmou ti, kteří 
budou snídat až v práci. Samozřejmě Františko-
vu sekanou. Aby je vystřídali hospodyňky, kupu-
jící něco do kuchyně.

Rituál je stálý. Taky nabídka. Jenom tu dršť-
kovou střídává zabijačková, gulášová nebo hově-
zí vývar s masem a knedlíčky. Posledně jmeno-
vanou polévku budou nabízet zítra. Proto opekl 
morkové kosti a dal do kotlíku táhnout. On to 

všechno dělá pořád stejně poctivě jako jeho táta. 
Přece si na stará kolena nezkazím reputaci. Vy-
světluje bez váhání. Já se pomalu loučím, zatím-
co Františka s Marií čeká ještě spousta práce. 
Zavírají ve čtyři. Proč tak brzy? Zřejmě jste ne-
pochopili, že oni pracují pouze ve dvou. A jinak 
prý už to nebude. Až se jeden z nich roznemůže... 
Z loubí zmizí áčko s nabídkou, psanou křídou 
na černé tabuli. Možná i kousek tohoto světa. 

Tak vidíš, prachobyčejné řemeslo. A ty bys 
mě chtěl fotografovat, moje jméno vyzvedávat 
v těch vašich novinách. Vždyť to nestojí za řeč. 
Dopoví mi odpoledne, když se potkáme na ná-
břeží. Pozvání na jedno odmítne, jelikož o šesté 
se vracívá domů na večeři. Na kutě chodí po te-
levizních novinách, i když po sedmdesátce toho 
taky moc nenaspíte. Zato kolena už pobolívají. 
On při loučení pozdvihne baret na vysokém čele, 
odchází důstojným krokem profesora. Škoda, že 
odmítnul zveřejnit pravé jméno. Určitě by se na-
šla spousta lidí, potvrzujících, že Františkova 
teplá sekaná potěší nejenom žaludek. Ale také 
duši.  BR

Říkejme mu Františku

(pokračování z minulého čísla)
PLATÍ JEŠTĚ I DNES

V MINULOSTI POPULÁRNÍ HESLO
„ZA DŮVĚRU JAKOST“?

Po vyvolání 2. světové války došlo k změ-
ně řízeného hospodářství na tzv. hospodář-
ství válečné – vázané, které se vyznačovalo 
omezením a určitou nivelizací spotřeby. Sa-
mozřejmě že válečné hospodářství působilo 
negativně na jakost potravin a zvláště potra-
vin živočišného původu. Docházelo k řadě 
nevhodných technologických zásahů, jako 
např. zpracování krevní plazmy, lojových 
škvarků, umělých náhrad koření apod.

V poválečném období – koncem října 1945 
došlo k znárodnění průmyslu, bank a pojišťo-
ven. Znárodňovací dekrety se nedotkly men-
ších a středních podniků, ani řeznických 
a obchodních živností. V mnoha místech 
vznikala různá družstva, a to zejména proto, 
že se předpokládala další vlna znárodňova-
cích procesů, která později skutečně přišla. 
Došlo tak prakticky k likvidaci soukromého 
sektoru. Před znárodněním živnostenských 
provozoven nebyly dobré podmínky pro roz-
voj řeznicko-uzenářského oboru zejména 
z titulu poválečného nedostatku surovin, ale 
přesto docházelo k rychlé obnově solidní ře-
meslné výroby a zvýšení jakosti zejména uze-
nářských výrobků. Předválečné úrovně však 
v tomto období dosaženo nebylo.

12. srpna roku 1948 byl zřízen vyhláš-
kou ministryně výživy pro podnikání v obo-
ru zpracování masa národní podnik Masný 
průmysl. Tato organizace změnila v průběhu 
let několikrát statutární formu. První období 
do roku 1953 lze charakterizovat jako tápání 
jak v organizaci, tak i v technologii. Postup-
ně však docházelo k tvorbě technicko-hos-
podářských norem, které vedle technologic-
kých postupů určovaly složení základních 
a pomocných materiálů pro jednotlivé mas-
né výrobky a konzervy. I z dnešního pohle-
du je nutné konstatovat, že vytvoření těchto 
norem bylo dobrým počinem, který měl ga-
rantovat dobrou jakost výroby. Přes veškerou 
snahu však docházelo často k závažným zá-
vadám v jakosti, které byly nepřímo vyvolány 
pevnými malo- a velkoobchodními cenami, 
které tak ztratily jakoukoliv regulační funkci 
a v podstatě negativně ovlivňovaly hospodaře-
ní s jednotlivými druhy surovin. Stávalo se, že 
při direktivním stanovení objemů výsekových 
mas a masných výrobků docházelo při povin-
ném dodržování surovinové skladby podle 
technicko-hospodářských norem k hromadě-
ní přebytků některých druhů surovin. Vzhle-
dem k vysokému podílu výsekových mas, 
často až 65 % z výrobků z masa, přebýva-
ly ve skladech zejména tučné vepřové výře-
zy a vepřové hlavy, které se pak zpracováva-
ly se zpožděním po dlouhé době skladování 
v dosti špatné kondici. Také s přebytky sád-
la bylo obtížné se vyrovnat. Nutno připome-
nout, že výtěžnost sádla z vepřových půlek 
byla podstatně vyšší, než je tomu nyní. Tzv. 
hybridizační program v chovu prasat přinesl 
své první výsledky až mnohem později. Dal-
ším zásahem do jakosti výrobků v daném ob-
dobí byl častý výskyt přebytkových produktů 
v ostatních potravinářských oborech, a tak 
bývalo direktivně nařízeno např. zpracová-
ní značného množství sušeného či čerstvého 
mléka, vajec nebo vaječné melanže. Dokonce 
jsme někdy v polovině šedesátých let zpraco-
vávali určité množství masa V, což byl kód 
pro maso velryb. Tyto netypické suroviny bý-
valy zpracovávány formou přesně určených 
záměn za běžné suroviny. 

Nepříznivě působilo na jakost výroby také 
maso z dovozu, kterého se v roce s největším 
deficitem domácí suroviny dovezlo více jak 
100 tis. tun. Nakupovalo se podle konjunk-
turálních podmínek. Jednalo se např. o těž-
ké, přetučnělé hovězí čtvrtě z Jižní Ameriky, 
převážně z Argentiny a Uruguaje, tzv. strato-

sférické přední čtvrtě (které byly odděleny až 
u kýty) z Francie a Irska, celé hovězí půlky 
z bývalého SSSR (z drobného skotu o živé 
hmotnosti cca 200 kg), vepřové půlky z Čí-
ny (z lehkých prasat s vysokou vrstvou sádla 
a neuvěřitelně silnou kůží, balené v kvalitních 
košilkách) a těžké vepřové půlky z Dánska. 
Největší technický problém byl u dovozu ho-
vězích čtvrtí z bývalého SSSR, které při pře-
kládce ze širokorozchodné tratě v Černé nad 
Tisou pravidelně částečně rozmrzly a v na-
šich strojně chlazených vagonech naopak při 
relativně dlouhé době přepravy opět zmrzly, 
takže při vykládce se nacházel ve vagonu uce-
lený blok masa, z kterého bylo nutné jednot-
livé čtvrtě obtížně vysekávat. Dovozy byly 
uskutečňovány nárazově, a často tak muselo 
být maso skladováno po dlouhou dobu v ne-
vhodných podmínkách, nehledě na to, že se 
pravidelně jednalo o maso dlouho skladova-
né již u dodavatele.

Vliv na jakost masných výrobků měl také 
systém plánovaného hospodářství, spočívají-
cí v nutnosti dodržovat závazný hospodářský 
ukazatel – výtěžnost k surovině s kostí, což 
byl vlastně poměr výroby hotových výrobků 
k spotřebované surovině na kosti. 

Masný průmysl měl ze strategických důvo-
dů za povinnost tvořit, skladovat a obměňo-
vat značné zásoby masa. V počátečním stádiu 
se jednalo o maso patřící Ministerstvu potra-
vinářského průmyslu, dále šlo o Státní hmot-
né rezervy, které fungují dosud. Později bylo 
maso skladováno a obměňováno také pro tzv. 
Ústřední sklady, které patřily pod sféru říze-
ní generálního ředitelství masného průmys-
lu. Osobně jsem jako vedoucí provozu zažil 
období, kdy v pronajatých chladírnách tábor-
ských mrazíren, kde byla též velká bourárna, 
jsme skladovali v kádích až 400 tun soleného 
a naloženého masa při neodpovídající nízké 
výrobě masných výrobků. Jen zpracování tzv. 
„vrchů“ hovězího masa nám v té době připra-
vovalo mnohé bezesné noci. O osobním rizi-
ku v době přísných, politicky motivovaných 
prokurátorů ani nemluvě.

Postupem času se situace zejména vlivem 
podstatného zvýšení domácí živočišné pro-
dukce a dokonalejšího technického vybave-
ní v nových závodech – masokombinátech 
–  zlepšovala, a tak i z dnešního pohledu lze 
hodnotit tehdejší jakost masných výrobků ja-
ko dobrou. Mezi předpoklady dobré výroby té 
doby patřila bezesporu příznivá skladba suro-
vin s odpovídajícím podílem hovězího masa 
pro jednotlivé výrobky, daná závaznými tech-
nicko-hospodářskými normami a dobré řeme-
slné zpracování. Přesto se dosud objevovaly 
závady vyplývající z vysokých zásob masa, 
jako občasná příchuť „po stařině“, známky 
nažluklého tuku a také nedostatky v povrcho-
vém vybarvení, které však měly jinou příčinu. 
Až do vyvinutí čerpadla „orlík“ pro narážky 
se často při nedostatečném vypíchání vzdu-
chu u drobných výrobků a měkkých salámů 
objevovaly v nákroji vzduchové dutiny.

Rád připomenu některé výjimečné výrob-
ky tohoto období, které nemají v současné do-
bě alternativu. Na prvním místě to byl tepelně 
opracovaný turistický trvanlivý salám ze závo-
du Jihočeského průmyslu masného Studená. 
Jednalo se o výrobek vyráběný podle běžného 
materiálového složení technicko-hospodářské 
normy. Jeho předností byla vzorně vytříděná 
surovina. Dílo bylo v určitém období naráženo 
přímo řezačkou při přetáčení prostřednictvím 
tzv. „Kulichovy hlavy“ do klihovkových obalů. 
Při sušení se nešetřilo kvalitním kouřem, dů-
sledně byl dodržován technologický čas, kon-
trolovaný prostřednictvím hmotnostních ztrát 
na tzv. kontrolních tyčích. Povrch hotového 
salámu byl suchý, lesklý, pěkné zlato-červené 
barvy. Výrobek byl velmi aromatický, neměl 
typickou nakyslou chuť tepelně neopracova-
ných zahraničních trvanlivých výrobků. A tak 
byl turistický trvanlivý salám velmi populární

nejen mezi domácími spotřebiteli, ale také 
velmi vyhledávaný zahraničními turisty. Me-
zi další vysoce kvalitní výrobky patřil šunko-
vý salám s vysokým podílem dobře vytříděné 
vložky, naplněný zpravidla v kouři propust-
ných a lehce loupatelných natronových oba-
lech. Nelze opomenout také surovinově vyni-
kající gothajský salám, s dobře vymíchanou, 
barevně vyladěnou spojkou a pravidelně roz-
místěnými kostkami špíčku. Také drobné vý-
robky na ohřívání si udržovaly výborný stan-
dard.

V době, kdy na úroveň masných výrobků 
nepůsobilo konkurenční prostředí, docháze-
lo k různým, často politicky motivovaným 
snahám, majícím za cíl další zvyšování ja-
kosti. A tak jsme byli svědky různých soci-
alistických soutěží, zahraničních hnutí (sara-
tovské), systémů samokontroly apod. Je však 
třeba přiznat, že zejména v osmdesátých le-
tech minulého století byly vypracovány me-
tody, jako např. „Systém komplexního řízení 
jakosti“, které si příliš nezadají se systémem 
současně zavedeným a opět importovaným 
ze zahraničí – HACCP.

Svůj nesporný přínos v problematice ja-
kosti masných výrobků měla Státní inspek-
ce jakosti, řízená ministerstvem zemědělství. 
Krajské inspektoráty dohlížely na činnost 
hodnotitelských komisí a závodních labora-
toří. Smyslové a analytické hodnocení bylo 
v té době bráno velmi vážně. Při smyslovém 
hodnocení výroby se postupovalo podle po-
drobných pravidel, kdy se oceňovaly stano-
veným počtem bodů jednotlivé znaky, jako je 
obal a vzhled povrchu, konzistence výrobku, 
vypracování a vzhled v nákroji, vůně a chuť. 
V analytické části se hodnotil zejména podíl 
vody, tuku, soli a provádělo se podle potřeby 
několik rychlých provozních zkoušek, např. 
na provaření, na přítomnost škrobu apod. 
Podle součtu výsledků obou částí hodnoce-
ní byl výrobek zařazen do příslušné jakostní 
třídy. Hodnocení jakosti konzerv bylo dopl-
něné ještě o termostatovou zkoušku. Proto-
koly o hodnocení byly archivovány pro pří-
pad event. reklamace. Podle stejných pravidel 
hodnotila namátkově odebrané vzorky také 
státní inspekce. Součástí péče o jakost bylo 
tzv. povinné hodnocení, prováděné inspekcí 
a sloužící mimo jiné k porovnání jakosti mezi 
výrobními subjekty. Z vlastní zkušenosti mu-
sím potvrdit vysokou autoritu Státní inspekce 
jakosti. Všechny výsledky hodnocení jakosti 
prostřednictvím zařazení výrobků do tříd 
sloužily jako kritérium pro hmotnou zainte-
resovanost pracovníků jednotlivých organi-
začních stupňů, kteří měli na jakost finálních 
výrobků vliv. Nejvíce byl však brán v úvahu 
výsledek státní inspekce.

Vyvrcholením činnosti řešící problemati-
ku jakosti byly celostátní přehlídky poměrně 
širokého sortimentu masných výrobků. Pově-
ření inspektoři odebrali v utajeném termínu 
příslušné vzorky a jejich očíslováním zajis-
tili potřebnou anonymitu. Dále byly vzorky 
podrobeny laboratornímu vyšetření. Třetí 
den bylo prováděno smyslové hodnocení 
podle běžně praktikovaného systému. Hod-
notitelé byli jmenováni generálním ředitel-
stvím a zařazeni po třech, někdy po čtyřech 
k příslušným stolům s jedním druhem výrob-
ku. Eventuální rozpory hodnotitelů řešila de-
partážní komise, složená z nezainteresova-
ných odborníků. Závěr a vyhlášení výsledků 
přehlídky provedl generální ředitel masného 
průmyslu. Celá akce měla velmi prestižní 
charakter, konala se převážně v důstojném 
prostředí reprezentačních sálů Obecního do-
mu hl. města Prahy.

Když se dnes zamýšlím nad tím, proč se 
obor poměrně úspěšně vyrovnal s těžkým ob-
dobím charakterizovaným administrativně-
direktivním řízením hospodářství, docházím 
k názoru, že zejména na počátku tohoto ob-
dobí vedli jednotlivé dílny, výrobní střediska, 

provozy i závody převážně mladí muži, po-
cházející ze živnostenských rodin, kteří byli 
svými otci vychováni k náročné a tvrdé práci 
a zejména k dobrému vztahu k oboru. Dal-
ším pozitivem byla dobrá příprava mládeže 
na řeznicko-uzenářské povolání v učilištích, 
průmyslové škole i na vysokých školách. Ta-
ké na nejvyšších řídících úrovních byla uplat-
ňována zásada, že vedoucí pracovníci mají 
být vzděláni v oboru. Vzpomínám si, že me-
zi podnikovými řediteli byl po určitou dobu 
pouze jediný, který z oboru nepocházel, a to 
v Západočeském kraji.

Od roku 1990 docházelo u nás k soustav-
nému snižování spotřeby výrobků z masa. Ve 
velkých, již transformovaných průmyslových 
podnicích došlo z důvodu spotřebitelské po-
ptávky po levnějších výrobcích k zásadní 
změně struktury výroby ve prospěch podílu 
masných výrobků na úkor výsekových mas. 
Od té doby se datuje určité surovinové po-
křivení ve spotřebě základního i pomocného 
materiálu do masných výrobků a tím i snížení 
finální jakosti. Zásadně k tomuto jevu přispě-
lo i zrušení závaznosti státních, oborových 
i podnikových technicko-hospodářských no-
rem a norem jakosti. Svojí příležitosti se v té 
době chopila i řada zahraničních výrobců 
a obchodníků s různými technologickými 
přípravky, kterými lze zvýšit tzv. výtěžnost 
výrobků a prodloužit jejich trvanlivost, ale 
z nichž jen zlomek působí kladně ve smyslu 
zvýšení jakosti. 

Současný český trh výrobků z masa je do-
sud velmi rozkolísaný a do jisté míry nestan-
dardní. Jedním z důvodů jsou neobjektivně 
nízké ceny výrobků, vynucované téměř mo-

nopolním postavením většinou nadnárod-
ních obchodních řetězců, které si do své ob-
chodní výbavy vzaly z celé široké obchodní 
problematiky sloužící k dosažení prosperity 
pouze cenu. Není žádným tajemstvím, že 
řetězce také používají některé praktiky, kte-
ré mají k serióznímu vztahu k dodavateli 
velmi daleko a ubíjejí ho řadou nečestných 
triků, mezi které patří např. bezdůvodné jed-
nostranné vypovídání obchodních smluv, 
požadování různých příplatků, vracení ne-
prodaného masa apod. Existuje zde určitý 
rozpor mezi tlakem na úroveň cen ze strany 
maloobchodu a snahou o udržení standard-
ní jakosti výrobků z masa ze strany výrobců. 
Podle nepsaného zákona, který říká, že fina-
lista, v našem případně obchodník, musí mít 
nad dodavatelem jistou převahu, došlo v ne-
úměrné míře k obchodnímu diktátu těchto 
obchodních řetězců. Výrobci masných vý-
robků nebyli stavu ani pod praporem stavov-
ské organizace slušnou výrobu obhájit. A tak 
došlo k devastaci jak ve spotřebě základního 
materiálu, tak v technologických postupech. 
Tzv. míchané masné výrobky trpí sníženým 
množstvím masité suroviny, nedostatečným, 
nebo dokonce žádným zauzením tam, kde se 
tato technologie předpokládá, nevhodnými 
obaly a řadou dalších nedostatků vyvolaných 
neúměrnou snahou o zlevnění produktu. Vý-
robky, jejichž součást tvoří masová vložka, 
obsahují snížený podíl této vložky. Naopak, 
v některých případech u drobných výrobků
na ohřívání zůstává jakost díla s nízkým po-
dílem základní suroviny hluboko pod hodno-
tou např. drahých skopových strunek. Mnohé 
výrobky neumožňují další kulinární úpravu, 
která je pro ně typická (opékání, grilování, 

ohřívání apod.). Masné speciality z ucele-
ných částí masné suroviny a běžná uzená 
masa trpí často neodbornou řemeslnou úpra-
vou, svalovina bývá někdy potrhána násilným 
nastřikováním. Také u různých druhů slanin 
z vepřových boků připomíná struktura svoji 
pórovitostí spíše mléčnou žlázu prasnic. V té 
souvislosti si dovolím trochu nezdvořilosti 
a starého slovníku. „Ruční opracování někdy 
vypadá, jako by ho neprováděli řezníci, ale 
pohodní.“

Naproti uvedené obecné kritice je nutné 
přiznat, že se ve specializovaných maloob-
chodních jednotkách najdou i výrobky slušné 
jakosti, pocházející převážně z menších pro-
vozoven nebo středně velkých závodů, které 
nejsou obchodně závislé na velkých obchod-
ních řetězcích. Také některé segmenty ino-
vovaného sortimentu masných výrobků jsou 
zdařilé a vhodně doplňují tradiční výrobu.

V současné době působí negativně na úro-
veň jakosti uzenin snaha státních orgánů ur-
čovat prostřednictvím vyhlášky či normy mi-
nimální podíly masné suroviny pro vybrané 
druhy drobných a měkkých výrobků, které 
jsou však velmi nízké. Výrobci, dodavatelé 
velkým obchodním řetězcům, berou paušálně 
tyto minimální limity jako doporučení a vyrá-
bí tak pouhé imitace klasických evropských 
výrobků, vyráběných u nás více než sto let.

Pro připomenutí uvádím dosud historicky 
nejdokonalejší systém smyslového hodnocení 
drobných a měkkých výrobků, které tvořily 
v minulosti páteř uzenářské výroby. V součas-
né době, zřejmě vlivem nízké jakosti těchto 
dvou skupin, dochází k neustálému snižování 
jejich podílu. 

Pro posouzení jednotlivých znaků patří 
ještě k tomuto systému přehled možných zá-
vad a stupeň jejich závažnosti. 

Hodnocení jakosti drobných a měkkých 
masných výrobků musí být prováděno kom-
plexně, tj. smyslově a analyticky. Analytická 
část hodnocení je pak soustředěna na obsah 
vody, tuku, svalových bílkovin, soli, škrobu, 
dusitanu a dalších faktorů podle potřeby. Po-
díl maximálního množství bodů u smyslové-
ho hodnocení činí 60 bodů, u analytického 
pak 40.

Zařazení do tříd jakosti
1.  třída jakosti: 100 až 85 bodů – výrobky bez 

omezení
2.  třída jakosti: 84 až 60 bodů – výrobky do-

sud přípustné k prodeji
3.  třída jakosti: pod 60 bodů – výrobky neja-

kostní, nepřípustné k prodeji bez předcho-
zího komisionálního posouzení celé vý-
robní partie
Kromě smyslového a analytického hodno-

cení jakosti masných výrobků je prováděno 
ještě mikrobiologické vyšetření, které je vedle 
technologické hodnoty ukazatelem zejména 
zdravotní nezávadnosti. 

Současná odborná veřejnost má snahu 
shrnout všechny vlastnosti potravinářských 
výrobků pod jednu kategorii – potravinová 
bezpečnost, ze které se však prokazatelně vy-
trácí organolepticky zjistitelné vlastnosti, ja-
ko je vůně a chuť výrobku. Často tak dochá-
zí k paradoxní situaci, že výrobek odpovídá 
všem zpravidla špatně nastaveným parame-
trům, je ověnčen různými pozlátky, ale po-
strádá lahodnou chuť a typickou vůni.

Josef Radoš

Jakost výrobků z masa dříve a nyní

Znaky jakosti Počet srážených bodů za zjištěné závady
obal a povrchový vzhled  8 6 4 2 0
konzistence  4 3 2 1 0
vhled v nákroji a vypracování 16 12 8 4 0
vůně 12 9 6 3 0
chuť 20 15 10 5 0

Bodovací schéma pro smyslové hodnocení jakosti drobných a měkkých masných výrobků:
ZNAKY JAKOSTI POČET SRÁŽENÝCH BODŮ ZA ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY
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Následující stati nutno předeslat, že se 
týká jatek v Praze-Holešovicích. Jejich ote-
vření v roce 1895 nevedlo totiž automatic-
ky ke zrušení jatek na celém území stanove-
ném zemským zákonem č. 19/1889, který 
uložil povinnost užívat na tomto území teh-
dy připravované ústřední jatky. V tom roce 
ukončily činnost jen jatky ve vnitřní Praze, 
ostatní v ní pod různými záminkami pokra-
čovaly, takže městské jatky v Karlíně a na 
Královských Vinohradech byly uzavřeny ja-
ko poslední až v roce 1929. Záznamy o tom, 
jak vypadala veterinární péče v těchto zaří-
zeních, nejsou v archiváliích dochovány, zmi-
zely zřejmě při jejich zániku, až na zprávu, 
kterou vypracoval E. SVOBODA a z níž vy-
plývá, že v roce 1929 bylo zjištěno u skotu 
poraženého v městských jatkách na Králov-
ských Vinohradech a v soukromých jatkách 
v Hostivaři a Strašnicích skoro 3x větší pro-
cento výskytu TBC než u zvířat poražených 
v ústředních jatkách.

V roce vzniku samostatného Česko-
slovenska prohlédli veterinární lékaři 
v ústředních pražských jatkách nejvíce ku-
sů skotu (90 759) a koní (4 882) od roku, 
kdy byly tyto jatky otevřeny. U skotu bylo 
většího počtu prohlídek (131 011) dosaže-
no až v roce 1941, u koní tomu tak bylo 
roku 1930 (5 135). Z výsledků prohlídky 
jatečných zvířat a jejich masa v ústředních 
pražských jatkách za rok 1918 zasluhu-
je pozornost záchyt vozhřivky u 46 koní, 
z nichž 4 pocházeli z Čech a 42 z Haliče 
a Bukoviny.

Provoz ústředních pražských jatek v le-
tech 1919 a 1920 byl nejslabší od roku je-
jich otevření. Aby přitom nevázlo zásobo-
vání masem, bylo dováženo hodně konzerv, 
slaniny, šunek a naloženého masa americ-
ké provenience, koupených ze skladišť do-
hodových armád ve Francii. Tyto potraviny 
utrpěly dlouhým skladováním a transporty 
značně na jakosti a poživatelnosti žluknu-
tím, plesnivěním a hnilobným rozkladem. 
Městští zvěrolékaři z pražských jatek byli 
pověřeni kontrolovat toto zboží, které bylo 
dopravováno do železniční stanice v Buben-
či. Byl jim přidělen také dozor při poráž-
kách na místních jatkách v Bubenči, Břev-
nově a Střešovicích.

Ve výroční zprávě o provozu ústředních 
pražských jatek v roce 1919 se připomíná, 
že pro často se vyskytující zvířecí nákazy vy-
žadovala již prohlídka živého dobytka před 
zápisem do ohledacího protokolu zvláštní 
opatrnost a důkladnost. Výsledkem toho 
byl záchyt slintavky a kulhavky u 68 kusů 
skotu ve 4 zásilkách z Jugoslávie, 90 kusů 

v 5 zásilkách ze Slovenska a 212 prasat v 8 
zásilkách z Jugoslávie.

Do roku 1919 spadá podání Klubu zvěro-
lékařů v ústředních pražských jatkách zem-
ské politické správě s návrhem vybírat ohle-
dací poplatky za úkony, za něž dosud nebyly 
požadovány, a z výnosu těchto poplatků zří-
dit a udržovat laboratoř, té je nutně třeba, 
aby bylo možno vykonávat prohlídku ma-
sa jak ze zvířat poražených v ústředních 
pražských jatkách, tak zvláště přivezeného 
do nich z venkova „dle požadavků s dobou 
pokračující vědy zvěrolékařské“. Správní 
rada ústředních pražských jatek rozhodla, 
aby laboratoř byla zřízena z výnosu jatek, 
a správa těchto jatek podala v dohodě s hos-
podářských inspektorem rozpočet na zříze-
ní zvěrolékařské laboratoře za 20 000,- K. 
Měla vzniknout oddělením části provozu 
z jatečného zvěrolékařského muzea, které 
založil Matěj PRETTNER. Bylo také roz-
hodnuto přidělit do ní jednoho laboranta.

Od roku 1920 byl nedostatek skotu na-
hrazován dovozem cizozemského dobytka, 
který byl z veterinárních důvodů připuštěn 
pouze do několika největších jatečních trhů 
v Československu. Významným dodavate-
lem pražského dobytčího trhu se stalo vedle 
Jugoslávie, Maďarska a Rumunska také Dán-
sko, z něhož bylo dováženo zvláště v letech 
1923 a 1924 mnoho skotu i prasat. V roce 
1924 začal dovoz polských jatečných zvířat, 
který byl v Praze již před válkou dobře za-
veden. Kromě toho směřoval do pražských 
jatek také dovoz skotu a prasat z Holandska 
a Lotyšska a jen prasat z Ukrajiny, Švédska, 
Litvy, Bulharska, Ruska a Švýcarska.

U zvířat z většiny těchto zemí byly na do-
bytčím trhu v ústředních pražských jatkách 
opakovaně zachycovány nákazy jako slin-
tavka a kulhavka, sněť slezinná, červenka 
a mor prasat i další. Nepodařilo se to však 
vždy, jak dokládá událost z roku 1928. Teh-
dy byl do dobytčího trhu v ústředních praž-
ských jatkách dodán obrovský počet 560 
334 prasat z Polska. Z tohoto množství byl 
v 5 zásilkách u 8 zvířat zjištěn mor prasat. 
U prasat v ostatních zásilkách nebyly zazna-
menány závady, a bylo proto povoleno po-
razit je v ústředních pražských jatkách ne-
bo odvézt jinam, mj. např. do jatek v Plzni. 
Tam byl ve 3 zásilkách těchto zvířat zjištěn 
u 108 kusů mor prasat.

V roce 1921 nastává změna v zásobování 
pražského masného trhu. Daleko více než 
z porážek v holešovickém areálu roste pří-
sun masa a zabitých zvířat dovozem z ven-
kova. Na pražský masný trh bylo toho roku 
dodáno 4,6 milionu kg hovězího masa a 160 
109 celých poražených prasat. Dokládá to 

nejen přitažlivost tohoto trhu pro obchod 
s masem, ale i snahy obchodníků s dobyt-
kem a řezníků vyhnout se důkladným ve-
terinárním kontrolám a poplatkům za pro-
hlídky a porážky v ústředních pražských 
jatkách.

První záznam o činnosti veterinární la-
boratoře v ústředních pražských jatkách po 
roce 1918 se týká roku 1924. Její tehdejší 
vedoucí PÁV jím informuje o výsledcích to-
ho roku vykonaných 265 vyšetření, jež roz-
děluje na bakteriologicko-sérologickou dia-
gnostiku nákaz zvířat a bakteriologickou 
kontrolu masa. V první skupině jsou uve-
deny mj. počty vyšetření na sněť slezinnou 
a červenku prasat s počtem záchytů těch-
to nákaz, ve druhé skupině počty vyšetření 
vzorků masa odebraných zejména v masné 
tržnici ústředních pražských jatek s rozděle-
ním nálezů u těchto vzorků do osmi katego-
rií od případu bez nálezu zárodků až po ty, 

v nichž byly zjištěny zárodky otrav potravi-
nami. Počet vyšetření ve veterinární labora-
toři ústředních pražských jatek v následují-
cích letech narůstá, od roku 1952 zejména 
o vzorky odebírané z prasat dodávaných do 
těchto jatek z velkovýkrmen a podezřelých 
z vylučování salmonel. Počet těchto prasat 
kolísal mezi 5 138 kusy v roce 1965 po 24 
498 kusů v roce 1962. Po Pávovi působil ve 
veterinární laboratoři ústředních pražských 
jatek KADENSKÝ, později ŠTOLC a také 
VALENTA, který se specializoval na histo-
logické vyšetření vzorků odebíraných při 
prohlídce jatečných zvířat a masa ve zmí-
něných jatkách.

Roku 1924 se začala veterinární služba 
v ústředních pražských jatkách věnovat pro-
hlídkám vepřového masa na svalovce. V té 
době a řadu dalších let byli označováni ne-
přesně jako trichiny a nepřesné názvy byly 
používány i pro jimi vyvolané onemocnění 
– trichinóza – a způsoby pro jejich zjišťová-
ní – trichinoskopie. Zprvu bylo na svalov-
ce vyšetřováno maso vybrané pro přípravu 
vzorků ze syrového vepřového masa, jak už 
bylo zavedeno a běžné v Německu, a to teh-
dy, když o to požádal a prohlídku na svalov-
ce zaplatil výrobce. Do roku 1929 se přitom 
užívalo mikroskopů, od toho roku už byly 
k dispozici trichineloskopy. Roku 1932 vyda-
ná vyhláška pražského zdravotního referátu 
ukládala povinnost dát vyšetřit na svalovce 
všechno vepřové maso vybrané pro přípra-
vu polosyrových výrobků. Když v dubnu ro-
ku 1934 došlo na okrese Aš k onemocnění 
téměř 200 lidí svalovčitostí po požití masa 
a masných výrobků z jednoho menšího uze-
nářského závodu a z nemocných dvě ženy 
zemřely, byla schválena vyhláška zavádě-
jící povinnou prohlídku na svalovce nejen 
u prasat zabitých na jatkách v tehdejší Vel-
ké Praze, ale také u prasat přivážených do 
ní po porážce venku. Výsledkem bylo, že od 
počtu 1 011 stoupal počet vyšetření vepřo-
vého masa v ústředních pražských jatkách 
až na 815 444 v roce 1938. Na svalovce byly 
později vyšetřovány i zmražené vepřové půl-
ky z Číny. Těch bylo přivezeno do ústřed-
ních pražských jatek v roce 1963 celkem
20 626 kusů. V roce 1960 tam byly u vep-
řových půlek tohoto původu zaznamenány 
jeden pozitivní a 8 podezřelých nálezů sva-
lovců. Absolutně i relativně nejčastější byly 
nálezy svalovců u prasat z Rumunska.

(V roce 1973 vzešly z kolegia veterinár-
ních lékařů působících v pražských jatkách 
poznámky k jednání o vyšetřování prasat 
na svalovce, které se nabízejí k úvaze o je-
jich aktuálnosti: „Pokud jde o výskyt trichi-
nel u lidí, je jistě potěšitelné, že se u nich 

neobjevoval v takové míře, aby vedl k jejich 
onemocnění. Je však třeba současně litovat, 
že už dlouho nepřinesl odborný tisk zprávu 
o podobném průzkumu, jaký byl svého času 
uskutečněn na Slovensku a při němž se při 
pitvách vyšetřovaly lidské kadavery také na 
svalovce. Výsledky tehdy zjištěné ukázaly, že 
naše populace není invaze trichinelami ušet-
řena. Bylo by jistě snadno možné nejen jed-
norázově prošetřit momentální stav, ale dále 
trvale sledovat vývoj ve výskytu trichinel tím-
to způsobem. Bez zhodnocení výsledků tak 
získaných bude rozhodování, zda a jak jateč-
ná prasata na svalovce vyšetřovat, sotva vete-
rinárně hygienicky dostatečně fundované.

To, že už dlouho nebyly zaznamenány ná-
lezy trichinel při prohlídce masa jatečných 
prasat, nelze interpretovat ani jako důkaz to-
ho, že se u nich svalovci nevyskytují, ani ja-
ko důsledek toho, že dosavadní způsoby vy-
šetřování na svalovce jsou nespolehlivé. Lze 
odhadnout, ale bylo by možné s potřebnou 
přesností zjistit, kolik prasat u nás v posled-
ních letech poražených bylo na svalovce sku-
tečně řádně vyšetřeno. Tvrzení, že se u na-
šich prasat vůbec nevyskytují, se pak ukáže 
málo podloženým a podloženým o to méně, 
když neunikne, o kolik více není nežli je řád-
ně na svalovce vyšetřováno právě tam, kde 
jsou porážena prasata, z nichž je pro blízkost 
a četnost možných přírodních ohnisek trichi-
nel jejich výskyt zvlášť pravděpodobný.

Bylo by správné připustit, že hlavním 
zdrojem snah o úpravu předpisů a postupů 
pro vyšetřování prasat na svalovce jsou obtí-
že při vytváření personálních a materiálních 
podmínek umožňujících takové vyšetřování 
dosud stanoveným postupem. Výskyt trichi-
nel prokázaný mezi zvířaty u nás divoce žijí-
cími, který navíc nebyl zatím studován a ne-
ní sledován tak, aby byl jasný vztah mezi 
ním a výskytem svalovců u jatečných prasat, 
varuje před tím jít tak daleko, že by se od 
vyšetřování na svalovce upustilo. Omezit vy-
šetřování na svalovce ať už podle věkových 
nebo váhových kategorií prasat nebo do ur-
čitých míst se může jevit provozně výhodné 
a statisticky ospravedlnitelné, nikoliv však 
hygienicky přijatelné.

Spíše by se měla metodika vyšetřování ja-
tečných prasat na svalovce rozšiřovat a pro-
hlubovat. Přitom samozřejmě obtíží s jeho 
personálním a materiálním zajištěním ne-
ubude, jedině tak lze však dosáhnout, aby 
i tato část prohlídky jatečných zvířat a ma-
sa byla obstarávána na úrovni odpovídající 
perspektivním odborným požadavkům.“)

(Pokračování v příštím čísle)
MVDr. Adolf Soph

Čestný člen 
MVDr. Adolf SOPH 

MVDr. Adolf Soph se narodil 18. srp-
na 1926 v Praze. 

Je absolventem Vysoké školy veteri-
nární v Brně. Již za studií se zajímal o hy-
gienu potravin, dizertační práci připravil 
na ústavu doc. Hökla. Pro odchod svého 
bratra do Austrálie byl po nástupu do zá-
kladní vojenské služby vyloučen ze školy 
pro záložní důstojníky a zařazen do funk-
ce vozky a později vodiče soumarů. 

V letech 1951 až 1977 působil v praž-
ské veterinární službě při prohlídce jateč-
ných zvířat a masa. V roce 1957 podnítil 
vznik periodika „Výhled veterinárních 
lékařů z pražských jatek“ a řadu let je 
redigoval. Mezi lety 1966–1970 svůj pra-
covní poměr v Praze přerušil, aby se mo-
hl věnovat činnosti ve veterinární službě 
města Alžíru. Od roku 1977 až do svého 
odchodu do důchodu vyučoval biologii 
na Střední průmyslové škole technologie 
masa v Praze. 

Kromě praktické činnosti v hygieně 
potravin se jubilant uplatnil jako autor řa-
dy odborných publikací, řešitel výzkum-
ných úkolů, pedagog i publicista. Za svůj 
vklad do oboru hygieny potravin byl v ro-
ce 1986 vyznamenán Höklovou medailí. 

Dr. Soph neztrácí svoji aktivitu ani 
v pokročilém důchodovém věku, kdy se 
mimo jiných aktivit věnuje překladatel-
ské činnosti.

Býval to významný den. Na dvoře se obje-
vily necky, šráky a ráno se zatopilo pod pa-
řákem, aby s úderem osmé dorazil řeznický 
mistr a po přiťuknutí něčím pro zahřátí za-
mířil ke chlívku, odkud byl vyveden pokvi-
kující pašík, nechtějící se smířit s osudem. 
Rána z bouchačky, přítomní domácí přidr-
žují zmítající se tělo, mistr pouští krev. Vše 
jde ráz na ráz, s roky procvičenou rutinou. 
Paření, pověšení na šráky, stahování krupo-
nu, vyvrhování. To vždycky bývalo spojeno 
s otázkou. Bude víc sádelnaté, nebo libové? 
Aby z úst mistrových zaznělo, že tak akorát. 
A po další stopečce překapaných švestek už 
tento obracel střeva a my už viděli jitrničky 
a jelítka.

 
VĚCNÁ IDYLKA

Opravdu se vesnická zabijačka zdála být 
takovou romantickou idylkou. Pro ty, co ji 
znali z Ladových obrázků. Ne už těm lidem 

na nich vyvedených ve veselých barvách. 
Zabijačka pro ně bývala především přísli-
bem živobytí. Živobytí, kterého byla potře-
ba si vážit. Vždyť kolik práce stálo za tako-
vým vepříkem. Kolik brambor, obilí, kolik 
cest do chlívku. Zato si mohl člověk po celý 
rok omastit sádlem, do léta mu viselo v ko-
míně uzené. No a v onen slavný den a ještě 
pár dnů následujících si užívat. Ovaru, jitr-
nic, jelítek, tlačenek, a vůbec všech dobrot, 
po kterých měl mastnou bradu. Ono se to 
dneska nezdá ničím mimořádným, jenom-
že pře léty, v době kdy nebyli ledničky ani 
mrazáky…. Vůbec se tenkrát žilo skromně-
ji. Takže zabijačka opravdu byla svátkem 
i naplněním touhy po kousku fajnovějšího 
jídla. 

UŽ SPÍŠE ZE ŠTRAPÁCE
se zabíjelo v posledních desetiletích. Vždyť 
obchody přetékaly masem a postačilo si 

ČESKÉ ZABIJAČKY
historický přežitek, nebo příležitost

ukázat, jestli krkovičku, bok anebo plecko. 
A toho uzeného, tlačenek, paštik… Jistě, 
opravdovému fajnšmekrovi a ctiteli tradice 
nemůže stačit sebelepší krámská nabídka. 
No, sebelepší. Nad většinou těch jitrniček 
s kovovými sponami se jen útrpně pousmě-
je. Fajnšmekr, znalec a tradicionalista. Ne-
boť mu schází nejenom špejle. Také mož-
nost vlastnoručně vybrat maso a droby, 
semlít, zamíchat, okořenit, ochutnat, plnit, 
dívat se, jak se vaří v sotva se převalující se 
vodě. A blaženě pak zaplesat nad povede-
ným dílem. Posedět pak s přáteli, sklidit tro-
chu obdivu.

POSLEDNÍ MOHYKÁNI
Nebudeme řečí přebíhat k indiánům. Je-

nom si vypůjčíme obrazné rčení z názvu 
slavného románového příběhu. V našem 
případě vztaženého k protagonistům ves-

nických zabijaček. Podle nich se pro tyto 
speciality vžilo i krajové označení zabije-
či. Tihle pracují ve dvojici. Pan Jiří Síkora 
chodí po zabíjačkách už pár desítek roků. 
Taky už si vycvičil následovníka. Luděk Pe-
lech by určitě dostal tovaryšský list, pokud 
by takový existoval. Vždyť kdo dokáže tak 
perfektně stáhnout krupon či vyvrhnout po-
raženého vepře, jak vidíte na přiložených 
fotografiích. Čištění střev na jitrnice pro-
zatím mistr Síkora nikomu nesvěřil. Prav-
da, jenom on je umí jako pavučinky. Jenom 
jestli bude za rok co zabíjet, konstatují pá-
nové při pauze na grog. Doma už prase ni-
kdo nekrmí. Velkochovy, kam si pro ně lidé 
jezdí, končí jeden za druhým. 

PŘEDSTAVENÍ, ZÁŽITEK
Původní význam venkovských zabijaček 

nepochybně pominul. Nikdo už nečeká, 
aby si udělal forotu sádla na celý rok, má-

lokomu by chutnalo uzené po měsíce vy-
sychající v komíně. Dokonce se už neplní 
ještě nedávno pověstné mrazáky. Zato lidé 
touží po zážitku, jak patrno z našich před-
chozích článků v Řeznicko-uzenářských 
novinách. Taková zabijačka na klatovském 
náměstí od MASO WEST se stala hitem, 
také od Dolejších z Davle. Zkrátka a dobře 
česká zabijačka se stala marketingovou pří-
ležitostí zviditelnit se v očích zákazníků. 
Nepochybně i k jejich stálé přízni v podo-
bě poptávání krajových zabijačkových spe-
cialit. Jistě nabízí i další příležitosti. Mož-
ná už tento podzim se v některé cestovce 
objeví nabídka víkendu s domácí zabijač-
kou, možná se objeví v souvislosti s agro-
turistikou, možná... No, to už necháme na 
fantazii českých podnikatelů. Protože zá-
jem si žádá invenci a hlavně jeho uspoko-
jování. 

BR 

Pánové Jiří Síkora a Luděk Pelech si umí poradit s kruponem přímo virtuózně. Když umíte střívka jako pavučinky.

Neproříznout, nepoškodit...

Veterinární péče v pražských jatkách 1918–1981 (1. část)
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M. T. CICERO:
„HISTORIA MAGISTRA VITAE!“ 

(UČTE SE Z DĚJIN!)

Provozovatelem velkých jatek byla až na 
výjimky města. Řízení provozu na velkých 
jatkách vykonávali zpravidla veterináři. 
Na těchto jatkách měli svá stanoviště vel-
kořezníci, obchodující s veškerým dobyt-
kem v živém. Velkořezníci nakupovali doby-
tek v tuzemsku i v zahraničí a na jatkách 
jej prodávali drobným řezníkům nebo další 
skupině velkořezníků, kteří dobytek nechali 
porazit a na trhu maso prodali. Hlavní slovo 
v cenách dobytka měli velkořezníci, hlavní 
slovo v cenách masa pak měli velkouzenáři. 
Velmi proorganizovaná praxe byla na praž-
ských jatkách. Venkovští řezníci a obchod-
níci s dobytkem dováželi maso na trh svým 
komisionářům, kteří prováděli zprostředko-
vání obchodu. V tržnici byly zpravidla nain-
stalovány dva druhy vah, a to váhy mostní 
a decimální. Maso, droby a telata v kůži se 
nakupovaly na váhu. Někdy se nakupující 
velkořezníci na trhu dohodli, že s nákupem 
spekulativně počkají, až prodávající sníží ce-
ny. Venkovským řezníkům by se již nevypla-
tilo odvézt zboží zpět, a proto volili raději 
prodej pod cenu. Někteří venkovští řezníci 
díky těmto spekulacím i zkrachovali, říkalo 
se, že dostali „ránu“.

Při provozu na jatkách se těžila hovězí, 
vepřová a skopová střeva. Těmito produkty 
se zabývaly specializované střevařské firmy, 
jejichž pracovníci střeva opracovávali, ka-
librovali a solili. Jen výjimečně také sušili. 
Takto upravená střeva prodávali uzenářům, 
kteří vyráběli uzenářské výrobky. Vyprodu-
kované kůže na jatkách vykupovaly rovněž 
specializované firmy, zpravidla družstva. 
Kůže byly při přebírání dočištěny, upraveny, 
zváženy, nasoleny a roztříděny podle váho-
vých skupin a pohlaví. Po dohodě s koželuž-
nami se převážely k dalšímu zpracování. 

Těsně po první světové válce se začalo 
výhradně na velkých jatkách chladit čpav-
kovými kompresory. Obecně se však v měs-
tech i na venkově chladilo pomocí „lednic“. 
Lednice fungovaly na tomto principu: v zi-
mě, když byl na rybnících silný led, řezník 
a jeho pomocníci nasekali led na různé tva-
ry. Kusy ledu se naložily na prostorný vůz 
nebo sáně s koňským potahem a převážely 
k řezníkovi. Jedna fůra vážila 22 až 26 me-
trických centů. U řezníka se led shodil do 
tzv. „ledovky“, tam se dřevěnou palicí roz-
bil, aby se spojil v jednolitý celek. Do ledov-
ky se vešlo 30 až 50 fůr ledu. V zemi vedle 
ledovky byla místnost s ní spojená otvorem, 
která se od ledu vychladila na 5 až 8 °C. 
Zde se chladilo všechno maso, včetně ořezů 
pro výrobu. Později se začaly budovat tzv. 
„americké lednice“. Jednalo se o různé va-
rianty místností s důmyslným systémem od-
tokových lamel na stropě, kde led byl uložen 
po stranách a někdy i nad stropem vlastní 
chladírny. Teprve po roce 1925 si pořizovali 
řezníci chladírny elektrické. Někteří řezníci 
však měli klasické lednice až do padesátých 
let minulého století. 

Dokonalejší strojní vybavení se rozšiřova-
lo rovněž až po roce 1925. Byly to především 
řezačky, prátovky, míchačky, dokonalejší ko-
líbací nože a později kutry a špekovky. Chla-
zení se převádělo na chlazení chlormetylem 
nebo čpavkem.

Po první světové válce začali řezníci 
a uzenáři věnovat větší pozornost organizo-
vanosti ve svých „společenstvech“. Zvlášť 
důkladně byl propracován systém tzv. 
„učební doby“ dorostu ve městech i na ven-
kově. Rodiče učně museli v prvé řadě uza-
vřít písemnou smlouvu o učení. Ve smlou-
vě byla uvedena doba trvání učební doby. 
Dalším bodem ve smlouvě bylo, že rodiče 
poskytnou synovi veškeré oblečení a pra-
covní pomůcky, jako byly nože, ocílka, tzv. 
„řemeslo“. Oblečení se skládalo z kožených 
a gumových bot, pracovních kalhot, „jank-
lu“, který byl v zimě teplý a v létě lehký, čtyř 
zástěr plátěných a jedné zástěry impregno-
vané, čtyř kapesníků, pokrývky hlavy a dvou 
párů „onuček“. Učeň musel mít čisticí po-
třeby na boty a šaty. Tyto věci se ukládaly 
do dřevěného vojenského kufru. Součástí 
smlouvy byla také bezmezná poslušnost a fi-
nanční částka, kterou rodiče učně platili za 
povinné sociální pojištění v nejnižší sazbě, 
a to 280 Kč ročně. Doba učení bývala ob-
vykle 3 roky. Mistr se zavázal, že bude učně 
dobře vychovávat, vyučí ho řemeslu, poskyt-
ne ubytování a stravování. Učeň byl povinen 
vykonávat u mistra veškeré jemu přikázané 
práce, ať se týkaly řemesla, nebo ne.

Těžší bývalo učení na venkově. Tam mí-
val učební pán pole a hospodářství včetně 
domácích zvířat. Měl svůj obchod, dílny, 
skládku uhlí a dřeva. Všechno musel udr-
žovat v provozu a v pořádku učeň. Často 
měl mistr požadavek vyčistit celé rodině bo-
ty, vyleštit „sidolem“ mosazné mísy na vá-
ze v obchodě, denně umývat podlahu v ob-
chodě apod. Pracovní doba byla od rána 4 
hodin do 20 až 2l hodin večer. V neděli byl 
hlavní obchod týdne, proto se na něj musel 
připravit a také se ho zúčastnit. Učeň na-
vštěvoval první dva roky „pokračovací ško-
lu“, a to v neděli od 8 do l2 hodin od l. října 
do 30. dubna. Pokračovací škola byla pro 
učně povinná. Stravování měl učeň zajiště-
no celodenní a bezplatné. Řeznická kuchy-
ně používala zpravidla neprodané zbytky 
z obchodu. Jen mimořádně se stávalo, že 
mistr dal k vaření běžné maso. Svačiny dá-
vala obvykle sama paní. Ta čerpala převážně 
z odřezků levných salámů z obchodu. Při 
výrobě uzenin se na svačinu dávaly poláma-
né výrobky. Takové bylo stravování učně, to-
varyše, služebné, případně kočího u venkov-
ského řezníka. Ve městě byla pracovní doba 
i stravování přijatelnější. U větších uzenářů 
si mohl učeň nebo tovaryš vybrat na svačinu 
výrobek podle vlastního uvážení.

V některých případech mohlo společen-
stvo povolit i více učňů. Učeň si měl během 
učební doby osvojit všechny práce, které pa-
třily k řemeslu, jako je odhad váhy v živém 
i v mase, porážení mimo rozseknutí, úpra-
va masa pro výsek i pro výrobu a konečně 
prodej masa a výrobků. Po skončení učební 
doby se v rámci společenstva utvořila zku-
šební komise, před kterou skládal učeň ne-
bo více učňů tovaryšskou zkoušku. Příprava 
a průběh zkoušky byl vždy napínavý, ale jen 
zřídka učeň zkoušku neudělal. Když učeň 
zkoušku neudělal, musel ji do čtvrt roku 
opakovat. Během učení používal učební pán 
i tělesných trestů.

Tovaryš byla osoba již vyučená s tím, 
že se rozeznával tovaryš po vyučení a to-
varyš starší s určitými zkušenostmi. V ně-
kterém období bylo těžké zajistit učební 

místo pro učně, neboť k tomu dávalo sou-
hlas společenstvo a to si uvědomovalo, že 
učební mistr tak získá levnou pracovní sílu. 
Společenstvo vědělo, že čím víc učňů, tím 
víc tovaryšů a tím víc nezaměstnaných. Sna-
hou mladého tovaryše bylo, aby si opatřil 
místo, a tak se zdokonaloval v chabé univer-
zálnosti, kterou získal v učení. Nezaměstna-
nost v řezničině přímo souvisela s kupní sí-
lou obyvatelstva, která měla zásadní vliv na 
tržby za maso a uzeniny. Bylo těžké si za 
první republiky najít pracovní místo a ještě 
těžší se v něm udržet. Tovaryš, který praco-
val, se musel absolutně podřídit stanovené-
mu režimu mistra. Pracovní doba již byla 
v těchto letech zákonem stanovená jako os-
mihodinová, ale kdo ji vyžadoval, nebyl ví-
tán. Skutečná pracovní doba byla na venko-
vě 12 až14 hodin, ve městě10 až12 hodin.

Mzdy byly u tovaryšů s ohledem na zajiš-
těné stravování a ubytování poměrně nízké. 
Pohybovaly se na venkově od 40 do 80 Kč
týdně a ve výjimečných případech l00 Kč 
týdně. Ve velkých městech 50 až l20 Kč. 
U vysekávačů, míchačů, udírenských a skle-
páků od l20 do 220 Kč týdně. Míst s tako-
vými výdělky, které byly u velkouzenářů 
a velkých výsecích, však bylo jen velmi má-
lo. Díky nezaměstnanosti se jen málokterý 
tovaryš oženil a měl rodinu. V ojedinělých 
případech tovaryš po docílení určitých zna-
lostí a zručnosti sehnal základní kapitál 
a osamostatnil se. Bylo i dosti případů, že 
mu obchod z různých příčin nešel, potom 
přišel o peníze, které do obchodu vložil, 
a byl nucen si opět hledat místo tovaryše. 
Některým novoživnostníkům se poštěstilo 
obchod zvelebit a stali se zabezpečenými 
podnikateli. Tovaryši-specialisté nacháze-
li své uplatnění nejčastěji ve městech všu-
de tam, kde byli větší uzenáři. Většinou se 
jednalo o pracovníky, kteří byli na „vandru“ 
v zahraničí a tam získali odborné zkušenos-
ti. Tyto specialisty zaměstnávali velkouze-
náři při výrobě různých specialit, jako byly 
čajovky, vykládané salámy, speciální druhy 
trvanlivých výrobků, konzervy apod. Specia-
listé byli velmi dobře honorováni, a také si 
svoje znalosti pečlivě chránili. Jejich týden-
ní plat byl zpravidla 250 Kč. U zaměstna-
vatele vykonávali jen svoji speciální práci. 
Velkouzenáři jimi vyrobené speciality po-
třebovali pro vylepšování výkladních skříní, 
hlavně pak jako konkurenční zboží.

I u řezníků a uzenářů již v té době exis-
tovala tzv. „dělnická aristokracie“. Byli to 
zaměstnanci větších firem, kteří vykonáva-
li funkci předního dělníka. Dílovedoucí po-
dával mj. také informace o zaměstnancích 

šéfovi, např. informace o pracovním výko-
nu, zručnosti a také o ochotě jednotlivých 
zaměstnanců. Za tyto informace byl před-
ní dělník honorován ještě navíc ke svému 
platu. Dílovedoucí měl receptury výrobků 
„v hlavě“, nebo „ve vestě“. Proto se o re-
ceptuře výrobků nikdo nedozvěděl, ani pan 
továrník. Z té doby se traduje řada příhod, 
které dokládají pracovní taktiku těchto spe-
cialistů. Tak např. před zamícháním díla ře-
kl specialista pomocníkovi: „Jdi se najíst, 
pak to zamícháme.“ Po přestávce, když se 
pomocník vrátil do dílny, měl již specialis-
ta dva tři druhy zamíchané. Na dotaz, proč 
nepočkal, se dočkal odpovědi: „To nevadí, 
pomůžeš mi to narazit do střev.“ V druhém 
případě specialista klamal při uzení tím, 
že z kapsičky vesty vyjmul malý sáček s bí-
lým práškem a nasypal ho na oheň udírny. 
Oheň se zabarvil do modra. Ve skutečnos-
ti se jednalo o trochu sanytru, který neměl 
na proces uzení žádný vliv. Dalším klama-
vým trikem bylo zjišťování, zda výrobek je 
již douzen. Po otevření dveří udírny pokle-
pal specialista dvěma prsty na výrobek, poté 
přiložil prsty k uchu a jakoby poslouchal. 
Velké znalosti, které odborník měl, si doká-
zal uchránit a považoval je za svoje duševní 
vlastnictví. 

Ceny masa, sádla a uzenářských výrobků 
nebyly v období první republiky ani rámco-
vě řízeny a vyvíjely se až do okupace živel-
ně. Především u výsekového masa se často 
měnily, třeba i dvakrát týdně. Řezník často 
zjišťoval pomocí členů rodiny úroveň cen 
u konkurence. Při snížení cen, např. bůčku 
z osmi korun na sedm, nebo i šest padesát, 
bylo snížení ve výkladní skříni uvedeno vel-
kými písmeny. Ceny byly řízeny výhradně 
pomocí nabídky a poptávky. Výseková ma-
sa byla vždy krásně upravena, uzenářské vý-
robky byly dávány do obchodu naleštěné tu-
kem. Pro získání zákazníka byla rozhodující 
i vůně výrobků, a proto část výrobků byla do 
prodejny dodávána v teplém stavu.

Jak pro řezníka, tak i uzenáře byly rozho-
dující zejména tyto zásady:
– dobrý a levný nákup suroviny
– racionální zpracování
– úprava masa (u výsekového masa)
– kvalitní ošetření suroviny pro výrobu
– pečlivá a kvalitní výroba
– dobré zpeněžení

Mimo vlastní prodej měli někteří řezní-
ci a uzenáři filiálky „na účet“, dále pak od-
běratele jako hostinské, hoteliéry, prodejny 
potravin a lahůdek, obchodní domy a další. 
Uzeniny rozváželi většinou tovaryši a učňo-
vé různými druhy dopravních prostředků 
např. na kole, psím nebo koňským potahem, 
jen výjimečně autem. Mezi l7. až l9. hodi-
nou navštěvoval personál odběratele, aby od 
nich přinesl objednávku na příští dny. Dia-
log mezi tovaryšem a odběratelem vypadal 
zpravidla takto: „Milostpaní, pan šéf se ne-
chá poroučet a nechá se ptát, co si budete 
na zítřek přát.“ Milostpaní obvykle řekla, 
že zatím nemá čas. Později přinesla objed-
návku napsanou na účtovacím bločku. Velcí 
uzenáři měli i své obchodní zástupce, kteří 
měli za úkol styk s odběrateli. Pokud došlo 
k výkyvu v jakosti dodávaných výrobků, pře-
stal okamžitě odběratel výrobky objednávat. 
Dalo potom mnoho práce přesvědčování, 
ba až podlézání odběrateli, aby znovu začal 
výrobky odebírat. Když obchodní zástupce 

nepřinesl žádnou objednávku a sdělil důvo-
dy, proč byl u dodavatele „velký vítr“. Na 
obrat prodejny měla velký vliv vzorná obslu-
ha zákazníka, cena a prvotřídní a standard-
ní jakost. Když si zákazník koupil 10 dkg
nakrájeného určitého druhu salámu, byl 
symetricky naskládán do tvaru např. růže 
a vzorně zabalen.

Dodávky masa a uzenin armádě pro ur-
čitou posádku byly uskutečňovány na zákla-
dě „ofertního řízení“, které bylo posádkou 
vyhlášeno. O ně se ucházeli místní řezníci 
a uzenáři. V ofertě byly podmínky, za kte-
rých uzavře posádka s dodavatelem smlou-
vu, kterou musí dodavatel důsledně dodržo-
vat. Posádka ve městě odebírala denně větší 
množství masa a na večeři i masné výrobky. 
Smlouvy na dodávky byly uzavřeny zpra-
vidla na delší období, často na rok. Získat 
dodávky výrobků pro armádu byla velkou 
výhodou pro výrobce, neboť měl zaručen 
denní odběr. Z uzenářských výrobků byly 
z praktického hlediska dodávány převážně 
špekáčky. Jejich vázání se provádělo ručně 
a celková váha musela souhlasit s počtem 
kusů. Často se při výrobě stávalo, že po od-
vážení jedné hůlky a přepočítání špekáčků 
došlo k nesouladu, a proto se musel zaváza-
ný výrobek rozvázat a vázat znovu. 

Jakost výrobků nebyla v té době určová-
na žádnou normou. Veřejná kontrola byla 
zaměřena u masných výrobků zejména na 
obsah mouky. Směla se přidávat jen do tzv. 
reklamních výrobků, do ostatních výrobků 
bylo zakázáno mouku přidávat. Přidaná 
mouka sloužila k zlepšení pojivosti a kon-
zistence výrobku.

Při výrobě uzenářských výrobků byl v ně-
kterých oblastech používán „teplý prát“. 
K výrobě teplého prátu bylo využíváno ma-
so z lehčích býčků, jen zřídka bylo použito 
maso z krávy. Teplých prátů bylo známo ně-
kolik druhů, např. prát tuhý, normální, kle-
čovaný. Při jejich výrobě bylo nejdůležitěj-
ší dostat čtvrtě z jatek k vykostění rychle. 
Čtvrtě, převážně přední, se strhávaly na tzv. 
„harfy“, s výjimkou plece, ve visu. Někteří 
uzenáři používali i práty studené, které byly 
namíchávány méně. Obsah přidané vody ne-
byl určen žádným předpisem a byl do jisté 
míry tajemstvím výrobce. Byly známy i pří-
pady, že velký výrobce teplého prátu prodá-
val tento polotovar i menším uzenářům.

Řezničtí tovaryši se v minulosti účastni-
li řady společenských a kulturních událostí, 
pořádaných o sobotách a nedělích. Vystu-
povali vždy solidárně a v případě nějakého 
nedorozumění byli jako jeden muž. Proto 
si nikdo na řeznické tovaryše nic nedovo-
lil. Z řeznických tovaryšů se také často re-
krutovali boxeři, zápasníci, vzpěrači a další 
sportovci.

Mechanizace u řezníků a uzenářů šla 
ve třicátých letech jen malými krůčky do-
předu. Pomalu přibývalo řezaček, kutrů, 
prátovek, kolíbacích nožů, špekovek a na-
rážek. Podstatně se rozšiřovala náhrada za 
lednice strojním chlazením. Koňské a psí 
potahy byly nahrazovány automobily. Jest-
liže se ve dvacátých letech chlubili někteří 
uzenáři, že pro výrobu používají elektrické-
ho proudu, tak ve třicátých letech to bylo již 
samozřejmostí. 

(Pokračování v příštím čísle) Josef Radoš

Komoditní zpravodajství TISČRSZIF
Dovoz a vývoz živého jatečného skotu a prasat,

hovězího a vepřového masa v roce 2010

 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. – 31. 3. 2010 365,7 14 925 365,7 14 925 9 371,3 431 726 8 620,1 385 837

1. 3. – 31. 3. 2010 195,8 8 083 195,8 8 083 3 147,5 149 800 2 815,7 129 809

JAT. PRASATA

1. 1. – 31. 3. 2010 4 801,5 212 658 4 801,5 212 658 4 312,1 122 090 4 257,0 118 980

1. 3. – 31. 3. 2010 1 996,5 88 792 1 996,5 88 792 1 739,9 49 424 1 725,3 48 543

 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. – 31. 3. 2010 4 876,3 90,13 4 762,7 87,43 1 068,6 84,03 1 068,6 84,03

1. 3. – 31. 3. 2010 1 682,4 84,51 1 636,9 81,66 399,7 81,94 399,7 81,94

VEPŘOVÉ MASO

1. 1. – 31. 3. 2010 46 009,5 47,05 45 662,9 46,88 8 363,1 53,15 8 261,0 53,29

1. 3. – 31. 3. 2010 16 955,9 48,11 16 846,7 48,02 3 391,5 53,92 3 289,4 54,27

NAPSALI JSTE NÁM
Velice pěkný e-mail jsme obdrželi od manželů Černých. Uznání potěšilo a my za 

ně touto cestou děkujeme. Zároveň odpovídáme na v něm obsažený dotaz... „Proč 
nejsou všechny fotografie barevné? Zejména by tak vynikly snímky uzenářských vý-
robků. Také se podle jejich barvy pozná kvalita vyuzení...“ Samozřejmě nefotogra-
fujeme v černobílém provedení. Problém je, jak už se stalo v téhle zemi pravidlem, 
v nákladech na výrobu novin. I tak se podařilo dosáhnout pokroku, když dvoulist, 
obsahující první, druhou, předposlední a poslední stranu je od počátku letošního 
roku tištěn plnobarevně. 

***
Také paní Marii Pilné děkujeme za e-mail. Protože její dotaz není ojedinělý, odpo-

vídáme i prostřednictvím novin. Informování o „zdravějších“ uzeninách, obsahujících 
méně éček opravdu považujeme za dluh vůči čtenářům. A to jak vůči obchodníkům, 
tak vůči konečným spotřebitelům. V příštím období budeme hledat takové výrobky 
a jejich výrobce, abychom o nich informovali.

***
Panu Hajnému z Prahy slibujeme, že se v příštím vydání novin podrobněji podí-

váme na skopové a jehněčí. Napsal nám o potížích s jeho nákupem. Zejména pak 
se podivuje vysokým cenám dováženého jehněčího masa, a proč není na trhu tu-
zemské. O dovolené prý si koupil výborné klobásy se skopovým na Slovensku… Ano 
skopové, jehněčí a kůzlečí maso je nejenom zdravé, ale i dobrým tipem pro pátrání. 
Děkujeme. 

***
V posledním případě se nejedná o dopis, ale o telefonát. Zda existují tyto noviny 

i v elektronickém tvaru. Samozřejmě ano. Ke stažení jsou z internetu na webových 
stránkách vydavatelství AGRAL s. r. o. – www.agral.cz.

Pište nám na adresu: bohumil@rada-marketing.cz.
RaR 

Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…
Ř E Z N I C K É  A  U Z E N Á Ř S K É  P R A K T I K Y  V  P R V N Í  P O L O V I N Ě  D V A C Á T É H O  S T O L E T Í
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Nakupovat v Číně v supermarketu masné výrobky 
je radost. Je jich tam nepřeberné množství a ceny jsou 
vskutku pro Evropana víc než prazvláštní. Vzhledem 
k odbornému čtenářstvu Řeznicko-uzenářských novin 
jsem raději vyfotografovala cenové relace, které jsou pro 
nás zcela jiné, než je doma zvykem. To, co je u nás levné 
nebo dokonce zcela druhotnou surovinou, je v Číně deli-
katesou a samozřejmě výrazně drahou. 

Číňané mají pro to své zdůvodnění. Například oči 
jsou na zvířeti a drůbeži jen dvě a čeho je málo, je dra-
hé. Totéž platí o pařátech nebo o prasečích nožičkách. 
Ty bych ještě vzala tak říkajíc na milost a s ohledem 
k jejich vlivu na klouby, co zejména oceňují chirurgo-
vé, nemusí být člověk ještě až tak v názoru jiný. Co ale 
pařátky, kde toto vysvětlení taky platí. Jezte je k obědu 
a vzdychejte u toho blahem. Nefalšovaný Číňan ale pa-
řátky ctí jako bohyni mezi delikatesami a má je po pá-
rech balené ve vakuu, nádherně načančané a s cenou 
odpovídají tomuto kulinárnímu výstřelku. Dva pařát-
ky jsou někdy dokonce dražší než kilo hovězího masa 
zadního nebo dvě kuřata dohromady, a když je Číňan 
křoupe, nemluví u toho, jen pomlaskává až labužnicky 
chrochtá. Stejně tak si pochutnávají na vepřových no-
žičkách marinovaných, které s grácií nabírají hůlkami 
a nad pokrmem se také zajíkají blahem. Nožky jsou 
buď podávané v celku udušené do měkka, to je ale výji-

 Ne, vůbec se nevyhýbám putování po matičce Rusi, 
moji milí. To jenom dosavadní zážitky z cest, uveřej-
něné ve vašich novinách, svádějí k takovému nařčení. 
Které vyslovil nahlas pan Špejlík, když jsme se u něho 
stavěli na českou dršťkovou. Aby mi s trochou závisti 
v hlase vyčetl povídání o Mexiku, Nepálu a Emirátech. 
Naopak ji miluji, tuhle slovanskou zemi nekonečných 
stepí a možností. I její mjasniky a kolbasniky. 

 Ani oni to za časů budování rudých zítřků neměli 
lehké. Jak vykouzlit spokojený úsměv ve tváři zákazní-
ka, když v krámu obloženém mramorem zely prázdné 
háky a na regálech spočívaly toliko kelímky s hořči-
cí. Pokud už nějakou tu flákotu dovezli, nebyla valná. 
A kolbasa? Zde bych si dovolil připomenout, že Ruso-
vé tím myslí nejenom klobásu, ale i salám. Asi proto, 
že v těch výrobcích bývala tatáž hmota. Kolbasa taky 
nestála za nic, jednotlivé druhy se většinou lišily pouze 
průměrem střeva. Na dávnou minulost však vzpomínat 
nehodlám. Kupředu, zpátky ni krok. Znělo přece tehdej-
ší heslo, aby jeho platnost patřila i našim dnům.

 Rozjel jsem se tedy plný očekávání. Pozval mně Vas-
ka Priležnyj. K němu, do Zacholustě v Poduralské gu-
bernii. On pochází ze staré řeznické rodiny, jeho děde-
ček byl dvorním gubernátorským dodavatelem. Za což 
ho rudí málem pověsili a nakonec byl rád, když směl 
dělat pomocného dělníka v Mjasokombinatu V. I. Le-
nina. Po něm otec i vnuk. Naštěstí je osud nezlomil, 

ani pití vodky nepodlehli. Sotva nastala perestrojka, už 
vlezli na půdu pro krabici, ve které ukrývali ten poklad. 
Totiž receptury na Carskou klobásku, Gubernátorskou 
šunku, Uralský salám. A jak vzal bolševismus konec, 
rozjeli podnikání. 

 Nejdřív jen doma, v prádelně. Zatímco Mjasokombi-
nat V. I. Lenina zprivatizoval bývalý oblastní tajemník 
Kompartii sojuza Ugodnik. Oni dostali prd, on dota-
ce. Oni dělali to fajnové zboží, on zůstal u univerzální 
hmoty, plněné do střev různých průměrů. Byli šikovní, 

jak jsem se mohl přesvědčit při prohlídce podniku, kte-
rý Vaska vybudoval na zelené louce. Vlastně na zelené 
stepi, jsme přece v Rusku. Jelikož značka Priležnyj se 
stala pověstnou a pro Vaskovo uzené si jezdili až z Po-
duralsku, správního centra gubernie. Jak rostly prodeje, 
rostla firma i sebevědomí. 

 Proto si stoprocentně věřil, když v Moskvě vymysleli 
značku kvality Marka Rosiji. Hned si podal přihlášku, 
zaslal požadované rublíky na úhradu úkonů i vzorky. 
A čekal a čekal. Trpělivě, protože v Rusku je trpělivost 
předpokladem existence, při vyškrtnutí slova spěch z or-
ganizačního manuálu tamních úřadů. Nestačil se divit, 
když mu počtalon důvěrně sdělil, že pro něho žádnou 
obálku s emblémem Marka Rosiji nemá, zatímco Ugod-
nikovi jednu takovou právě doručil. Aby se ten emblém 
následně objevil i na těch salámech různých průměrů 
a stejného obsahu. Rozzlobil se. Vaska. A do Moskvy 
napsal stran té nespravedlnosti. Žádná nespravedlnost. 
Odpověděli mu už po půl roce. Chybně jste vyplnil ko-
lonku 116b ve formuláři a schází vám posudek ústavu 
makromolekulární biologie. Podepsán Činovnik. 

 Tak s tím Činovnikem už se v životě bavit nebudu. 
Řekl si Vaska v duchu a dal se do práce. Bývalý tajemník 
Ugodnik do chlubení se salámy s Markou Rosiji. Vaska 
napořád s vírou v duši, že pánbůh to takhle nemůže 
nechat. A on nenechal. Vlastně ani ti z Moskvy. Jeli-
kož přátelsky přidělovaná značka se ukázala být prof-

láklou a od koupě spíše odrazovala. Budeme mít Gu-
bernijalnuju marku, mával Vaska nadšeně novinami, ve 
kterých zvěstována ta skvělá zpráva. A že bude podpo-
řena spoustou rublíků. Teď už si byl jistý. Protože v Po-
duralsku jeho salámy a šunky vyhrály všechny soutěže. 
Konečně budu i na billboardech. 

 Nebudete, Vasiliji Petroviči, zchladila jeho nadšení 
Anastazia Ivanovna Vronská, šéfka Poduralské regionál-
ní komory. Podporu Gubernijalnoj marky budou řídit 
a financovat z Moskvy. To víte. Nemůžou si pustit z ru-
ky ty peníze. Které k nim protečou zpátky přes spřáte-
lené reklamní agentury. Něco málo nám, pravda, po-
skytnou do gubernií. Centrálně bude podpořen… Když 
otevřela složku a promluvila, Vaskovi spadla brada… 
Mjasokombinat Zacholustě. Podepsán Činovnik. 

 Tohle mi vyprávěl ten dobrý muž. S duší na dlani 
a slzou v oku. Na verandě dači, když jsme ochutnali je-
ho skvělé uzenky, pod samovarem se kmital plamínek 
a na širou step se snášel vlahý letní večer. Mám prý vy-
řídit českým kolegům, aby si vážili žití v zemi, kde se 
s něčím podobným nesetkají ani v hodně divokém snu. 
Vaska pevně věří, že i k nim jednou dorazí pravidla po-
ctivé hry bez korupce a klientelismu. Co jsem mu mohl 
odpovědět? Že vyřídím. Lidé se přece nemají zbavovat 
optimismu a vizí. 

J. Potůček 

SOUSTO
PRO TOTÁLNÍ MASOŽROUTY

 Jistě máte hamburger zažitý jako plátek hovězího 
masa umístěný do houskové bulky, dochucený dresin-
kem a přikrášlený zeleninou. V USA se rozhodli tuto 
představu jednou provždy změnit. Řetězec Kentucky 
Fried Chicken začal servírovat sendvič, ve kterém ty-
pickou housku nahrazují smažené plátky kuřete.

 Nový sendvič Double Down, který začali v USA 

prodávat, rozhodně není vhodný pro lidi trpící nadvá-
hou či pro ty, kdo hubnou. Sice jde asi opravdu o prv-
ní hamburger v historii, který neobsahuje housku, její 
náhražka je však mnohonásobně kaloričtější. Smaže-
ná kuřecí prsa totiž jistě nejsou dietnější než obyčejná 
houska. Hamburger Double Down mimo dvou plát-
ků kuřecích prsíček dále obsahuje dva kusy slaniny, 
dva plátky rozteklého sýra, pořádnou dávku majonézy 
a speciální omáčku. 

 KFC si stojí za tím, že bude mít sendvič „jen“
540 kalorií, ale podle mnoha nezávislých zdrojů je re-
alita daleko krutější a Double Down bude mít zhru-
ba ďábelských 1 228 kalorií, což je to samé jako 
zhruba osm koblih nebo dva sendviče Big Mac. In-
formoval o tom britský Daily Mail. Fanoušci rych-
lého občerstvení dostanou prostřednictvím tohoto 
sendviče do svého těla skoro jeden a půl gramu soli,
32 gramů tuku včetně deseti gramů nasycených tuků.

Ty mají značně negativní vliv na úroveň cholesterolu 
v krvi.

 Pro Američany neřešitelný problém, se kterým by-
chom si my, Čechové, poradili docela hravě. Když ta-
kový Double Down bychom doma rozdělili rodině na 
čtyři dílky. Že by se tím pádem moc nenajedla? Sa-
mozřejmě bychom k těm čtvrtkám kalorické bomby 
podávali housku.

 RaR

V případě lidí by se dalo hovořit o holce na vdává-
ní. Jen málokterá stračena se však pamatuje časy so-
cialistického zemědělství. Tahle ano. Datum narození
26. únor 1989, jak se můžete přesvědčit z fotografie ta-
bulky nad jejím stáním. K čemu taková stařena, namítne 
pragmaticky uvažující farmář. V dnešní době, kdy inten-
zivní produkce mléka vyčerpá krávu za pár roků. Zbyteč-
ně užírá krmení těm výkonným. Už dávno měla skončit 

na jatkách. Na jatkách? Ani náhodou. Maso z ní by byla 
učiněná houžev, míní řezník. Snad ještě na krmení tyg-
rů. Avšak ani šéfové zoo…

Jistě, žijeme v časech tvrdého kapitalismu, nemají-
cího slitování s potřebnými lidmi. Proč se patlat s ně-
jakým neužitečným dobytkem. A vidíte, najdou se ta-
cí. Tři sourozenci Dudovi z Haškovcovy Lhoty a jejich 

otec. Farmaří nedaleko slavné Bechyně. Oni vůbec ne-
připouštějí úvahy o neužitečnosti. Právě naopak. Pro ně 
je tahle kráva pamětnice symbolem pohody rodinné far-
my, která si zaslouží přilepšení, pohlazení i vlídné slovo. 
Neboť jim dodává pocit svébytnosti. Což sice nevyslovi-
li, ale vyzařovalo z jejich slov, když jsme procházeli stájí 
a debatovali o těžkých časech farmářů. 

Trošku naivní vypravování? Pro moderního pragmati-

ka, spěchajícího k nejvyšším metám, určitě. Jenomže je 
potřeba si uvědomit, že žádný strom nevyroste do nebe. 
Ty rychle vyrostlé obvykle vyvrátí první velká vichřice, 
neboť jim chybí pevné kořeny. Což v žádném případě 
nemůže platit o farmářích z Haškovcovy Lhoty. Ales-
poň tak jsem to cítil já, když jsme se rozloučili a já se 
vydal zasněženou krajinou k domovu. Kde mne přivítali 
naši psové. I ty prý živíme zbůhdarma.  BR

Pamětnice

Stále v dobré kondici Sourozenci Dudovi – chovateléRodný list nelže

Je libo pařátek, nebo prasečí nožku s okem ryby?
mečné, jinak se nabízejí nadrobno nakrájené kůže a to 
je nad jakékoliv maso, které se ostatně v Číně pojídá 
na gramy, ne jako u nás po čtvrt kilogramových por-
cích. Jedí se i střívka upravená se zeleninou a nudlemi. 
Kůže zvířat je ostatně v Číně kulinárně na daleko vyšší 
úrovni než maso, a tak na kachně Číňan ocení nejvíc 
kůži, ta je de facto hlavním chodem a maso v klasické 
kuchyni se dá spíš do polévky. Oči zvířat a ryb jsou 
taky velmi ceněné a hodně drahé. Nesníst je považu-
je hostitel za faux paux, ne-li za urážku. V takových 
případech je dobré požít čínskou nabídnutou lihovinu, 
která je velmi silná, nepříliš dobrá a uvede rychle stráv-
níka v určitý nadhled nad podávanými laskominami. 
A oko na vlně takové lihoviny sklouzne do žaludku po-
tom jedna dvě.

Největší šok ale zažívá ten, kdo miluje mořské plo-
dy, ryby a zejména krevety. Ty jsou v supermarketech 
tak levné, že chudší vrstvy si mohou dát k večeři talíř 
krevet, aniž by se musel člověk uskromňovat. Za dva 
pařátky lze tak koupit kilo krevet nebo až tři kila ryb, 
no není to vynikající? To by se v Číně baštilo, ale pozor, 
pro milovníky sýrů a mléčných výrobků je to tam bída 
s nouzí, těch je naprostý nedostatek a ve výběru může-
te volit mezi tak třemi druhy jogurtů, dvěma druhy tvr-
dých sýrů a tak pěti tavených, a to je vše. Jiný kraj, jiný 
mrav a to v tomto případě platí s určitostí.

Eugenie Línková

GUBERNIJALNAJA MARKA

NOVÝ HAMBURGER
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Nejspíš by bylo předčasné mluvit o tradici. V každém 
případě je však na ni dobře „zaděláno“. Právě totiž od-
startoval třetí ročník soutěže prodejen v rámci ČSZM. 
Cíl si stanovila vcelku věcný. Prezentovat kvalitní české 
řeznické a uzenářské prodejny. Což obnáší nejenom ši-
rokou nabídku kvalitního zboží a jeho dobře vnímané 
vystavení. Také, a to lze dneska považovat za jen obtíž-
ně řešitelné, profesionálně vystupující personál obsluhy. 
Tím ovšem nechceme popisovat pravidla soutěže, se kte-
rými se můžete seznámit níže.

Pouze považujeme za potřebné konstatovat přínos 
tohoto počinu. Nikoliv pouze v získávání pozic na stup-
ních vítězů. Soutěž samozřejmě tlačí na účastníky. Vy-
mustrovat vše do gala, klobásky vyskládat do pěkné py-
ramidy, šunku nakrájet ještě jemněji, nezapomínat se 
usmívat. Vždyť porota chodí v anonymitě. Když něco 
dlouhodobě trénujete, zůstane vám to. Ta pěkná pro-
dejna, vstřícnost ve tváři. A o to jde především. Vlastně 
taky o příklad. Že to jde i v menších českých řeznictvích 
a že můžou být protihráčem těch hypermarketových. 

Ty příklady nejpříkladnější byly opravdu špičkové. 
Hned první rok nasadil laťku skoro až ke stropu lito-

ÚČASTNÍCI:
Soutěže o řeznickou prodejnu roku 2010 (dále jen 

„soutěž“) se může zúčastnit jakákoli právnická či fy-
zická osoba (dále jen „soutěžní subjekt“), zabývající 
se prodejem masa nebo masných výrobků konečnému 
spotřebiteli. 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:
1.  Přihlášený soutěžní subjekt musí provozovat pro-

dejnu nebo prodejní úsek zabývající se prodejem 
masa nebo masných výrobků konečnému spotře-
biteli v termínu konání soutěže. 

2.  Pokud soutěžní subjekt provozuje více prodejních 
míst, může přihlásit v jednom kraji maximálně jed-
nu prodejnu, a to maximálně ve třech krajích.

3.  Podmínkou účasti v soutěži je prokazatelný pro-
dej nejméně jednoho druhu masného výrobku se 
značkou kvality KLASA. 

PRINCIP SOUTĚŽE:
Pprodejci masa a uzenin budou osloveni inzercí v od-

borném tisku, telefonicky nebo zasláním poštovní zá-
silky informacemi o soutěži a odpovědní kartě, jejímž 
vyplněním a odesláním na uvedenou poštovní adresu 
do 15. 5. 2010 se stávají účastníky soutěže. Soutěžní 
subjekty spolu s přihlášením do soutěže mohou na při-
hlášce vyplnit žádost o zaslání reklamních (POS) mate-
riálů, které jim budou zaslány zcela zdarma na adresu 
provozovny a jejichž umístěním dle určených pravidel 

(viz níže), zvyšují své bodové ohodnocení při návště-
vě Tajného zákazníka, a tím i šanci na výhru. Jedná se 
o oboustrannou samolepku do velikosti A4 na vchodové 
dveře, malý samolepicí poutač na regál do velikosti A5 
a velký závěsný kartonový poutač do velikosti A2. Jeden 
soutěžní subjekt může do soutěže přihlásit maximálně 
3 své provozovny (každá prodejna může obdržet po jed-
nom setu POS materiálů).

Pravidla pro umístění POS materiálů: kartonový 
poutač musí být viditelně zavěšen v prodejním prosto-
ru, malý samolepicí poutač musí být viditelně umístěn 
u prodejního pultu a samolepka nalepená na vchodo-
vých dveřích obchodu.

MECHANIKA SOUTĚŽE: 
1.  Soutěž probíhá ve dvou kolech. První kolo je kraj-

ské a druhé celostátní.
2.  Krajské kolo bude zahájeno 1. 6. 2010 a končí 15. 7.

2010 vyhlášením jednoho postupujícího z každé-
ho kraje do kola celostátního.

3.  Soutěžící subjekt provozující více prodejen na úze-
mí jednoho kraje sám určí jednu prodejnu,  
která bude do soutěže zařazena – adresy těchto 
prodejen vypíše do přihlášky soutěže.

4.  Soutěžící subjekt provozující prodejny na území 
více krajů může do soutěže přihlásit více prode-
jen, vždy však max. jednu prodejnu na území jed-
noho kraje. Pokud v některém z těchto krajů pro-
vozuje soutěžící subjekt více prodejen, pak výběr 
zařazené prodejny provede v souladu s bodem č. 3 
tohoto soutěžního řádu.

5.  Soutěžící subjekt umožní návštěvu Tajného zákaz-
níka v prodejních prostorech prodejny zařazené 
do soutěže. Soutěžící subjekt dále v rámci těchto 

návštěv umožní Tajnému zákazníkovi pořizovat fo-
tografickou dokumentaci, jež může být zveřejněna 
dle úvahy pořadatele soutěže.

6.  Hodnocení v krajském kole soutěže provede oso-
ba k tomu určená pořadatelem, podle schválených 
kritérií. Bude vyhodnoceno a vyhlášeno 14 kraj-
ských prodejen roku.

7.  Hodnocení v celostátním kole soutěže provedou 
osoby k tomu určené pořadatelem, podle schvále-
ných kritérií. Konečné pořadí soutěžících subjek-
tů v soutěži určí na základě výsledků tohoto hod-
nocení pořadatel.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE: 
1.  První kolo Tajného zákazníka proběhne v termí-

nu 1. 6. 2010 –15. 7. 2010. Pořadatel soutěže bu-
de v tomto kole provádět „tajné“ hodnocení ob-
chodů, tzv. Tajného zákazníka, při kterém bude 
bodovat splnění stanovených kritérií soutěže (viz 
kritéria). Hodnotitel se během návštěvy obcho-
du nemusí „odtajnit“, tzn., že jeho návštěva nebu-
de obchodníkovi předem avizována a ani během 
ní se nemusí identifikovat. Vybrané obchody bu-
dou zveřejněny na internetových stránkách www.
cszm.cz, vítězové budou kontaktováni dopisem 
a informováni o postupu do celostátního finále.

2.  Druhé kolo Tajného zákazníka proběhne v termínu 
1. 8. 2010 –1. 9. 2010. Vybraných 14 obchodů bude 
v tomto kole navštíveno hodnotící komisí a nejlepší 
prodejna bude vyhlášena jako „Řeznická prodejna 
roku 2010“. Absolutní vítěz bude však oznámen až 
na slavnostním vyhodnocení celostátního kola sou-
těže O řeznickou prodejnu roku, které se uskuteč-
ní 5. 10. 2010 v rámci odborného semináře ČSZM 

v Berouně. O průběhu soutěže, výsledcích krajské-
ho a celostátního kola a o slavnostním vyhlášení 
bude odborná i laická veřejnost informována pro-
střednictvím odborných publikací.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRVNÍ FÁZE TAJNÉHO 
ZÁKAZNÍKA:

Bodové rozmezí 1–5 (1 nejméně, 5 nejvíce). 
Výsledkem součtu všech získaných bodů

je celkové hodnocení soutěžícího subjektu. 
� upoutávka na prodejnu 
� vstup do prodejny 
� první dojem po vstupu do interiéru 
� šíře sortimentu 
� kvalita sortimentu 
�  plnění informačních povinností konečnému 

spotřebiteli 
� úroveň obsluhujícího personálu 
� úroveň technického vybavení 
�  nabídka convenience food a doplňkového 

sortimentu 
� hodnocení umístění POS materiálů 
�  úroveň prezentace masných výrobků KLASA 

a regionálních výrobků

POŘADATELEM SOUTĚŽE JE 
Český svaz zpracovatelů masa,
Libušská 319, 142 00 Praha 4 

www.cszm.cz
IČO 14879706, CZ14889706

ČSZM – Ing. Jitka Vostatková,
pevná linka 244 092 405,

mobil 724 258 003

DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
odstartovala soutěž prodejen, pořádaná ČSZM

měřický Vladimír Chovaneček. Jako „historickou“ při-
pomínku přetiskujeme titulní foto z ŘUN s jeho oce-
něním uprostřed mladých adeptů řeznického cechu. 
Jeho vítězství však neodradilo. Naopak inspirovalo, aby 
i v roce 2009 zazářila další hvězda. Tentokrát z Mora-
vy, v podobě Rostěnice, a. s., a dalšímu excelentnímu 
účastníkovi, Řeznictví Dvořák, Sedlčany, byla udělena 
zvláštní cena poroty. 

Dost už řečí, dost už vzpomínek. Vždyť právě za dveř-
mi vaší prodejny si mohou v tuto chvíli pánové z poroty 
nalepovat vousy a dámy nasazovat tmavé brýle. Je po-
třeba projít pulty i zázemí, ještě jednou srovnat zboží 
a proškolit personál. A co když porotci nepřijdou? Při-
jdou běžní zákazníci. A udělá jim moc dobře všechno 
to pomyšlení. Takže více nakoupí a určitě přijdou zas. 
Není-liž to opravdu skvělá soutěž…  RaR

PRAVIDLA SOUTĚŽE „O ŘEZNICKOU PRODEJNU ROKU 2010“
TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 1. 6. 2010 – 1. 9. 2010, vyhlášení 5. 10. 2010

Nová výstava NZM Praha
od 16. července

do 12. prosince 2010
Nová výstava Národního zemědělského muzea Pra-

ha s názvem „Pod korouhví stříbrného lva“ je věnována 
řeznickému a uzenářskému řemeslu. V Čechách dochá-
zí k většímu rozmachu řemesel a cechů od 13. století 
a mezi nimi právě řezníci postupně zaujali přední posta-
vení. V letošním roce si mj. připomínáme 700. výročí, 
kdy řezníci za obranu Prahy proti korutanským vojskům 
v roce 1310 získali od Jana Lucemburského do svého 
znaku stříbrného lva v červeném poli a rovněž obdrželi 
různé výsady a privilegia, která byla řeznickému cechu 
i dalšími panovníky potvrzována až do zániku cechov-
ních zřízení v roce 1859, kdy byl vydán živnostenský řád. 
V 15. století se u řezníků objevuje dvouocasý lev s koru-

nou na hlavě a v 16. století lev drží mezi tlapy řeznickou 
sekeru. 

Koncepce výstavy NZM Praha je rozvržena do tří 
celků. První část pojednává obecně o historii řemesla, 
kterou doplňují unikátní fotografie z muzejního fotoar-
chivu a řada dalších předmětů ze sbírek muzea, jako 
jsou vývěsní štíty, ceníky, reklamní poutače a jiné před-
měty, dokreslující historii tohoto oboru. 

Další část výstavy se věnuje řeznickému cechu a jeho 
atributům. Nezapomnělo se ani na symbolického řez-
nického psa, který je zde představen originálním způso-
bem. Vystaveny jsou unikátní cechovní propriety (feru-
le, pohřební štít, pokladnice atd.), zapůjčené Muzeem 
hlavního města Prahy, ale i jedinečné řeznické slavnost-
ní a pracovní stejnokroje ze sbírek Národního zeměděl-
ského muzea. 

V této části je také samostatný celek věnován židov-
ským řezníkům, kteří se řídili speciálními pravidly při 
zabíjení zvířat. Židovské muzeum v Praze tomuto účelu 
zapůjčilo košérovací nože, brousky, košérovací desku, 
pečetidla, výjimečné fotografie a zejména přeložený zlo-
mek dopisu z genize (místa bezpečného uložení) z Lu-
že, vzkazující vtipnou formou řezníkovi, aby šel provést 
košerování. Tento unikátní dopis dosud ještě nebyl ni-
kde publikován. 

Poslední a zároveň největší část výstavy na řadě před-
mětů, dokumentů, obrázků a fotografií představuje 
ukázky zpracování masa, od samotné porážky až k ho-
tovým výrobkům. Nechybí zde instalace řeznicko-uze-
nářské provozovny z poloviny 20. století ani recepty na 
nejvybranější uzenářské lahůdky a ukázky uzenářských 
výrobků.

Celkovou atmosféru výstavy podtrhuje i neobvyklé 

a vtipné ztvárnění panelů v podobě poutačů řeznic-
ko-uzenářských obchodů. Součástí výstavy bude také 
doprovodný program pro školy a soutěž návštěvníků 
o ceny.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
ČESKÝ ROZHLAS 2 – PRAHA, ČESKÝ ROZ-

HLAS – REGION, GASTRO HOTEL – Profi Revue, 
MYSLIVOST, Potravinářská Revue, Potravinářský zpra-
vodaj, PRESSWEB, REVUE 50plus, Řeznicko-uzenář-
ské noviny a ZEMĚDĚLEC.

Kontakt:
Mgr. Lubomír Maršík
PR/MARKETING

Tel. +420 220 308 382
E-mail: lubomir.marsik@nzm.cz 

Vážený pane předsedo,
vážené předsednictvo,

dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za zorganizování 
řeznických oslav po 700 letech. Oslavy se konaly pod zá-
štitou významných lidí a ve velmi důstojných prostorách. 
Samotní přednášející byli věcní a struční. Vím, že orga-
nizovat takovou oslavu vyžaduje hodně úsilí a obětavosti. 
Děkuji Vám, jako předsednictvu, ale také těm, kteří vyko-
návali konkrétní a detailní práci. Já si opravdu myslím, 
jak se dnes moderně říká „to nemělo chybu“.

Nyní dovolte, abych Vám poděkoval za udělení pamět-
ní medaile. Vážím si jí o to víc, že již uplynulo mnoho 
let, co v Masném průmyslu nepracuji. Většina z těch, kteří 
o udělení mé medaile rozhodovali, se mnou v minulosti 
nepracovali.

Je pravda, že až na výjimky, kdy jsem pracoval v diplo-
matických službách, jsem pracoval celý život v Masném 
průmyslu. Těší mne, že nezapomínáte na tři životní rozmě-
ry, tj. to, co bylo – to, co je – to, co bude. Já sice ještě žiji, 
ale patřím do kategorie „to, co bylo“. V době své aktivní 
činnosti jsem stál u největších a nejhezčích masokombiná-
tů v naší republice. Šlo o Martinov, Písnici a Čakovice. Ty-
to závody dělaly čest naší vlasti. Ty však již nejsou. Ptám se 
sám sebe, jak velká záplata je právě tato krásná medaile 
na rány v mém srdci. 

Vy se však musíte věnovat těm dalším dvěma rozmě-
rům, „to, co je“ a „to, co bude“. Proto přeji všem starým 
spolupracovníkům především hodně zdraví, Vám mladým 
ještě jednou děkuji, přeji Vám také hodně zdraví a hodně 
úspěchů. 

Radko Pastor
Praha, 15. 6. 2010

Dopis předsednictvu ČSZM

Vyhlášení vítězů v soutěži prodejen v rámci ČSZM
nepochybně dýchalo tradicí.
Což potvrzuje úsměv Ing. Vlastimila Chovanečka,
jehož firma Chovaneček, a. s., nenašla
v prvním ročníku soutěže přemožitele.

Pod korouhví stříbrného lva

ČSZM tímto s potěšením oznamuje, že dne 2. 6. 2010 byla slavnost-
ně pokřtěna nová kniha „700 let se lvem ve znaku“, jejíž autorem je 
doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., dlouholetý člen představenstva 
ČSZM a zároveň čerstvý děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie 
VFU Brno.

 Knihu „700 let se lvem ve znaku“ jako účelovou odbornou publikaci 
vydal Český svaz zpracovatelů masa a FVHE VFU Brno. Kniha na 450 
stranách s velkým množstvím fotografií a grafických doplňků ilustruje 
vývoj řeznicko-uzenářského řemesla na našem území od prvních histo-
rických zmínek až po současnost. Prodej knihy realizuje ČSZM, cena je 
1100 Kč včetně 10% sazby DPH. Tato cena ovšem nezahrnuje případné 
poštovné a balné. Knihu lze objednat na adrese sekretariátu ČSZM, Li-
bušská 319, 142 00 Praha 4 nebo elektronicky sekretariat@cszm.cz.

Publikace
„700 let se lvem ve znaku“ v prodeji
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ESSA, spol. s r.o. ESSA, spol. s r.o. 
centrální expedice expedice
Okružní 34 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 1
370 01 České Budějovice Tel.: 461 631 845
Tel.: 387 412 481 Fax: 461 616 920
Fax: 387 412 481

e-mail: skladcb@essa.eu e-mail: skladdu@essa.eu 

 ESSA, spol. s r.o.
 expedice
 Újezd nad Lesy
 Svojšická 300
 190 16 Praha 9
 Tel.: 603 839 238

Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

 a. s.

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

www.agral.cz

Potravinářská Revue
je 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.

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 3

Tel.: 296 374 656, fax 296 374 658
E-mail: agral@agral.cz

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

·  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.

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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VOMA s. r. o.
Moravská 94

688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 633 428

Další prodejny:
Močidla – Uherský Brod

Hradišťanka – Uherské Hradiště
TIS – Bojkovice

www.vomaub.cz

Miroslav Mahdalík
– životní jubileum

Dne 3. června 2010 oslavil pan 
Miroslav Mahdalík v plné práci 

a osobní svěžesti svoje 70. narozeniny.
Miroslav Mahdalík je majitelem řez-
nicko/uzenářské společnosti VOMA, 
s. r. o., se sídlem v Uherském Brodě 
a v porevolučním období ji vybudoval 
od nuly. Navázal tím na rodinnou tra-
dici svého otce Bohumila, který vlast-
nil řeznictví a uzenářství v Bystřici 
pod Lopeníkem již v roce 1929, ale 
v roce 1950 byla firma násilně zru-
šena. Pod taktovkou Miroslava Mah-
dalíka patří dnes společnost VOMA, 
s. r. o., k vyhlášeným dodavatelům 
výrobků z masa s vysokou jakostí 
a vynikajícími chuťovými vlastnostmi 
a je v tomto oboru „štikou“ v regio-
nu střední a východní Moravy. Mas-
né výrobky se značkou VOMA jsou 
ceněny nejen místními spotřebiteli, 
ale i uznávanými odborníky masného 
oboru v celé republice.

Jubilantovi přejeme mnoho spoko-
jených zákazníků a neustálý elán 
a energii v dalším pracovním i osob-
ním životě. K tomu přejeme hodně 
štěstí, dalších úspěchů a hlavně pevné 
zdraví. A ať mu společnost VOMA, 
s. r. o., neustále vzkvétá!

František Kruntorád a celá redakce

PRVNÍ REKONSTRUKCE PROVOZŮ
2001–2004

Společnost MASNA Příbram, spol. s r. o., je 
poměrně mladou českou firmou, ale i přes svou 
ne příliš dlouhou historii si dokázala vybudovat 
stabilní pozici na českém trhu. Zásadním předě-
lem byl rok 2000, kdy firmu převzal nový dyna-
mický management, jemuž se podařilo přivést 
společnost až do první pětky v oboru na českém 
trhu.

Z důvodů zvyšujícího se objemu výroby a spl-
nění požadavků Evropské unie byla v roce 2001 
zahájena zásadní rekonstrukce výrobních pro-
stor společnosti MASNA Příbram, spol. s r. o., 
která byla dokončena v roce 2004. Díky této re-
konstrukci splňují současné výrobní prostory hy-
gienické podmínky směrnice EU 92/118 a také 
certifikaci HACCP, která zaručuje, že jsou vylou-
čeny všechny negativní vlivy na zdravotní nezá-
vadnost surovin a výrobků. 

EKONOMICKÉ ÚDAJE
V současné době týdenní porážka činí 2500–

3000 ks vepřů a 250 ks skotu z kvalitních čes-
kých chovů. Díky uzavřenému řetězci od po-
rážky po následné zpracování je kvalita masa 
a produktů na velmi vysoké úrovni a společnost 
MASNA Příbram, spol. s r. o., je se svým ročním 
obratem 1,167 miliardy korun, 440 zaměstnanci, 
roční produkcí 12 600 tun masa a 8 000 tun uze-
nin (údaje jsou za rok 2009) největším zpracova-
telem masa a producentem masných výrobků ve 
Středočeském kraji. 

Společnost má vlastní vozový park 40 rozvo-
zových vozů a využívá služeb 5 redistribučních 
společností. Produkty společnosti dnes zákazníci 
mohou zakoupit na celém území České republi-
ky, 5 % objemu výroby je vyváženo na Slovensko. 
Další exportní zemí je i Rakousko a v současné 
době probíhají intenzivní jednání o rozšíření vý-
vozu i do dalších zemí EU.

Otevření nových prostor v areálu společnosti 
MASNA Příbram, spol. s r. o.

PŘÍBRAMSKÁ UZENINA
Modernizace umožnila zavedení i těch nejná-

ročnějších technologických postupů zpracování 
masa, jako je například výroba fermentovaných 
výrobků a fermentovaných výrobků s ušlechtilou 
plísní na povrchu.

Sortiment zahrnuje na 150 druhů jak tradič-
ních uzenářských výrobků, tak i specialit vyrábě-
ných podle vlastních receptur (Brdská klobása, 
Šunka Jaksepatří, Příbramský uherák, Příbram-
ská sněženka, Fabián s různými druhy deko-
rů,…).

Uzenářské výrobky jsou prodávány pod znač-
kou Příbramská uzenina a mimo 12 vlastních 
podnikových prodejen společnost v současné do-
bě zásobuje řetězce MAKRO, Hruška, BALA, 
COOP Jednota, Žabka a Kaufland. Důležitými 
zákazníky jsou nezávislá řeznictví, menší obcho-
dy a restaurace. 

Kvalitu sortimentu dokladuje i to, že řada z vý-
robků nese označení Klasa a značná část uze-
nářských produktů je vhodná i pro bezlepkovou 
dietu. Výrobek Šunka Jaksepatří opakovaně zís-
kal ocenění Potravinářský výrobek Středočeské-
ho kraje.

NOVÉ PROSTORY 2010
Investice do výrobních prostor jsou kontinuál-

ní, avšak v roce 2009 padlo rozhodnutí rozšířit 
prostory pro sušení tepelně opracovaných výrob-
ků a vytvořit nové prostory pro balení masných 
výrobků a jejich následné uskladnění před samot-
nou expedicí.

Toto znamenalo další investici ve výši 25 
milionů korun, která byla pokryta jak z vlast-
ních zdrojů, tak ze zdrojů poskytnutých Evrop-
skou unií, které byly čerpány prostřednictvím 
Státního zemědělského a intervenčního fon-
du. Doba trvání stavby byla 2,5 roku. Projekt 
přístavby vznikl ve společnosti Projekce mas-
ných závodů, s. r. o., za konzultací se zástupci
veterinární a hygienické správy. Realizátorem 
stavby byla společnost Kompakt Příbram spol. 
s r. o.

Výrobní prostory se touto přístavbou rozšířili 
o 1 118 m2. Kapacita nových sušáren je 60 tun 
výrobků. Do nových prostor pro balicí linky byly 
přesunuty již stávající stroje a byl vytvořen pro-
stor pro plánovanou novou balicí linku. Kapacita 
balicích linek je 40 tun uzenin/den.

Nové prostory umožní i zlepšení hygienických 
a veterinárních podmínek a logistiky expedice 
pro zákazníky společnosti.


