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Opět budeme měnit číslovku v ozna-
čení roku. Opět se tedy blíží konec prá-
vě probíhajícího roku. Je zajímavé, jak 
jsme závislí na tom, že plynulý chod na-
šeho světa naplátkujeme na co nejjem-
nější časové úseky. Jeden takový plátek 
právě dokrajujeme a pomalu se objevu-
je ten s číslem 2011. Jaký bude, jaký 
byl ten minulý? To jsou obvyklé otázky, 
které si klademe v tento zatím podzim-
ní čas. Je to snad způsobené tím pod-
zimem, že máme tendenci být kritičtí 
k právě doznívajícímu a očekávat to nej-
lepší od příštího. Ostatně na Nový rok 
těsně po půlnoci si přejeme vzájemně to 
nejlepší, hodně zdraví a štěstí.

KDYŽ SCHÁZÍ 
KVALITA 

Zase jsme si jednou u televize zana-
dávali. Na tu bídu s Dánskem. Nechytit 
Čech penaltu… Že sem zas pletu fotbal? 
Promiňte, je to naposled. Chtěl bych to-
tiž ten příběh vidět v trošku širších sou-
vislostech. O tom, že naše liga je vybra-
kovaná, snad netřeba pochybovat. Vždyť 
po českém pažitu pobíhají toliko bor-
ci, kteří už se nelepí ani na Kypru nebo
v Rumunsku. Tedy v zemích, nad kterými 
jsme ještě nedávno ohrnovali (fotbalový) 
nos. Od takových se žádné zázraky čekat 
nedají. Kdybychom byli bývali něco vytě-
žili z nástupu, všechno by mohlo vypadat 
jinak… Následovalo obvyklé vykrucu-
jící se lkání reprezentačních lodivodů. 
Konečně, co jiného jim zbývalo povídat, 
pokud se neodvážili kápnout božskou. 
Například o tom, že až na poslední mo-
hykány nedisponujeme ani kvalitními 
borci působícími ve špičkových klubech 
zahraničních. Je přece paradoxní, kopá-
-li někdo za reprezentaci a při tom jinak 
zahřívá lavičku náhradníků velmi prů-
měrného klubu v Němcích či Flandrech. 
Taková podívaná zkrátka nechutná.

Zrovna jako nešmakuje hovězí z vy-
brakované krávy, jaké dost často nabízejí 
někteří čeští prodejci v bláhové naději, 
že nižší cena vyvolá fronty u pultů. Tvrdé 
hovězí je prostě tvrdé hovězí. Ať už levné, 
nebo drahé. Jistě si mnozí vzpomenou na 
Švejka a krávu, kterou vojsko koupilo 
od mazaného Nathana a ze které se po 
třech dnech vaření začal dělat porcelán. 
Jelikož prý Češi nejsou ochotni zaplatit 
maso z mladých býků masných plemen, 
musí tito následovat mladé nadějné fot-
balisty. Co s tím? Hlavně neplakat a ne-
nadávat. Ani Španělsko není zemí boha-
tých (obyčejných) lidí, a přesto tam chodí 
na fotbal osmdesátitisícové návštěvy. Jis-
tě, borci typu Messiho táhnou. Nemlu-
vě o tom, že tito fandové s vervou konzu-
mují šťavnaté hovězí. O čem to tedy je? 
O přeseknutí začarovaného kruhu mála 
peněz a mála muziky. Jakým mečem? 
Tím za erární peníze těžko, beztak by byl 
tupý, nebo by ho někdo šlohnul. Takže 
vlastním, marketingovým, jak nám do-
poručuje pan ministr Fuksa v rozhovoru 
otisknutém v minulém čísle novin.  BR

Není snadné se rozhodnout, díváte-li 
se na tu nekonečnou nabídku pro vánoč-
ní hodování. Termín hodování je na místě. 
Vždyť hodem byl pojmenován i hlavní vá-
noční svátek, byť z trošku jiného důvodu. 
Pro většinu z nás tedy Vánoce představu-
jí hojnost u stolu. Jelikož tyto noviny bu-
dou číst především zpracovatelé masa, vše 
ostatní považujme za doplňující. Pokud 
bychom chtěli zevrubně pojednat i o víně, 
exotickém ovoci a ostatních nepostrada-
telných položkách na dnešním vánočním 
stole, nestihli bychom vše vypovědět ani do 
Třech králů.

SMYSL TRADICE
Jiným se prostě začít nedá nežli ohlédnu-

tím zpět. Jak že štědrovali ti naši předkové? 
Dalo by se to říci jedním slovem. Skromně. 
Samozřejmě s výjimkou nejvyšších vrstev. 
O Štědrém dnu býval totiž půst od masa, 
s výjimkou takového, které pocházelo z vod-
ních zvířat. Jen málo lidí si mohlo dopřát 
vydří či bobří pečínku, kteréžto živočichy řa-
dila římskokatolická církev do stejné skupi-
ny jako raky či ryby. Dokonce ani kapr, dnes 
považovaný za symbol českých Vánoc, nebý-
val běžnou součástí štědrovečerního menu. 
Takže všelijaké ty vánočky a černé omáčky 

ze švestek, houbový kuba, šišky s mákem… 
Stačí. Přece jsme řekli hlavně o masu. 

Boží hod vánoční už o něm býval. V měst-
ských rodinách polévka z hovězího žebra, pe-
čínky všeho druhu, na večer dobrá klobása. 
Na vsích to bývalo hlavně o vepřovém, nepo-
čítáme-li slípku, kterou hospodyně zabila na 
polévku. Pokud ovšem kulhala nebo už ne-
nesla. Vepřovou s knedlíkem a zelím si v ten 
den dopřáli i v chudších chalupách. Pokud 
nebyly peníze na nákup u řezníka ani prase 
v chlívku, nezbývalo nežli se o Štěpánu spo-
lehnout na koledu. V ní se občas objevila ně-
jaká klobáska, kousek špeku nebo uzené.

Takové bývaly Vánoce české. Někdo řek-
ne specifické, někdo příliš upjaté a ortodox-
ní. Vždyť v jiných zemích namísto postních 
jídel konzumovali krocany nebo jehňata. 
Ono ani tak nešlo o společné a specifické 
české vánoční menu jako o identitu. Což se 
v době evropanství, nebo dokonce světoob-
čanství stává v Česku prázdným pojmem. 
Ačkoliv v takové Anglii, Americe… Koneč-
ně, pokračovat v rozjímání o smyslu tradic 
můžeme pokračovat v klidnějších chvílích.

ČÍM SE ZAVDĚČIT?
Rozumějme o Vánocích roku 2010. Tako-

váto otázka se honí nejenom v hlavách hos-
podyněk. Koupit kapra, nebo pangase? Prv-
ní z ryb je sice chutnější a češtější, jenomže 
ta vietnamská zas nemá kosti, které by moh-
ly zaskočit dětem. Avšak, stojí ty capar-
ti vůbec o nějakou rybu? Když jejich mysl

opanovaly představy o obdarování mobily, 
notebooky a jinou elektronikou. Ti v běhu 
zhltnou cokoliv, aby se vyžili až posíláním 
SMS či virtuálními válkami na počítači. Ne, 
rybu tedy ne. Takže kuřecí řízky? Jenom aby 
zas nebyly samá voda. Jako posledně, když 
jsme je koupili v akci. On člověk dost těžko 
vybírá, když je na obalu země původu EU. 
Nejlepší bude koupit celou drůbež. Kuře 
z Vodňan je pořád kuře z Vodňan. Bývala 
i husa, než ji nahradila ta z Podunají.

Naštěstí není problém se stolováním bo-
žíhodovým. Postačí zajít k řezníkovi. Pro 
dobře vyzrálé žebro. Alespoň jednou v ro-
ce si tak dopřát poctivou hovězí polévku. 
A vepřovou kotletku, pečenou s kmínem 
a česnekem, podávanou s chlupatými a ze-
lím. Nebo raději usmažit řízky. Pravda, ký-
tu zrovna mají v akci. Jenomže mladí raději 
biftek. Proč ne, svíčková už dávno není pod-
pultovým zbožím jako za totality. Jenom 
nám kapku podražila, ve srovnání s tou ký-
tou. Či se narovnaly ceny. Kdo by koukal na 
nějakou tu korunu, když jsou Vánoce.

VÁNOČNÍ SPOKOJENOST
Tu přece očekávají mnozí. O lidech u sto-

lu už byla řeč. Zmiňme proto i ty, kteří se 
o ni zasluhují. Nejspíš bychom měli začít 
českými farmáři. I oni vždycky počítali se 
zvýšenou poptávkou řezníků na konci ad-
ventu. V poledních rocích však spíše sko-
mírá. Když tou dobou sílí mezinárodní ka-
mionová doprava chlazeného masa. Ano, 

dovozci mají fofr. Taky obchodníci. Vždyť 
koho zajímá, jestli si tradiční českou vepřo-
vou dopřeje ze španělského prasete, s pol-
ským zelím a knedlíky… No, ty snad z české 
mouky. Naštěstí jsme ještě na české uzeniny 
a máme je pořád rádi. V jejich spotřebě na 
hlavu a rok jsme dokonce druzí v Evropě. 
Takže budou spokojeni čeští mistři uzená-
ři. Z prodeje šunek, klobásek, tlačenek, vá-
nočních salámů a silvestrovských utopenců. 
Potom už přijde Nový rok, den vyslovování 
vznosných předsevzetí. Například o návratu 
ke kořenům a českým tradicím. Po cestě do 
nové Evropy.  BR

třetího ročníku soutěže „Prodejna roku“. 
Vítězný klan Váhalů, jak jste mohli vidět 
v minulém čísle Řeznicko/uzenářských no-
vin na fotografii, si prvenství náležitě užil 
v hojném počtu svých členů.

Tak takový, a ještě tisíckrát jiný, viděno 
tisíci různými osudy byl, lépe řečeno je 
rok 2010. Plány pro rok příští jsou po roce 
oslav daleko skromnější, ale nikoliv chu-
dé. Rozhodně proběhne čtvrtý ročník sou-
těže „Prodejna roku“ a druhý ročník řez-
nického semináře. V rámci skromnějšího 
přístupu pro příští rok dojde také k úpravě 
vydávání našich ŘUN. Pro příští rok při-
pravujeme vydání čtyř čísel v rámci Potra-
vinářského zpravodaje. 

Vážené kolegyně a kolegové, všem vám 
a celému oboru přeji v roce příštím hod-
ně úspěchů, štěstí, spokojených zákazníků 
a osobně všem zdraví a rodinnou pohodu 
po celý rok 2011.

Jaromír Kloud

Slovo předsedy

Pokud bych se tedy měl vrátit k hodno-
cení roku 2010, rád bych použil slova jako 
úspěšný, nabitý událostmi a hektický. Vždyť 
jak jinak označit rok, ve kterém jsme důstoj-
ně oslavili 700 let od udělení cechovních 
práv třemi konferencemi, z nichž ta praž-
ská rozhodně patřila k tomu nejlepšímu ze 
svazové dílny za poslední desetiletí. Křest 
skvělé knihy Ladi Steinhausera, vysvěcení 
řeznické standardy a uvedení sedmi řeznic-
kých nestorů do řeznické síně slávy byly již 
jen příslovečné třešinky na dortu. Skvělou 
sezonu 2010 završil svazovým sekretariá-
tem perfektně zorganizovaný první řeznic-
ký seminář konaný v říjnu v Berouně. Kdo 
se nezúčastnil, může jen litovat. Perfektně 
zvolená témata, skvělí přednášející, výbor-
ná atmosféra a večer slavnostní vyhlášení 

Změna je život

ČESKÝ VÁNOČNÍ STŮL
Pangas, kapr, maďarská husa, nebo české vepřové?

Pečená husa – tradiční božíhodový obědTradiční kapr na netradiční způsob

�–� Velké téma – SKOPOVÉ   � Makro a ZŘUD-Masokombinát Polička – nový provoz platformy
� Českobudějovický Gastrofest    � Pojďte s námi do Evropy       Bude o Vánocích dost kaprů? 

Na 
Pražském 

hradě
byli mezi 
stovkou 

nejlepších 
firem 

i řezníci
Na snímku je zleva Ing. Zdeněk Štěpánek, generální ředitel společnosti Boneco, a. s.,
Ing. Pavel Veselý, předseda představenstva Agrodružstva Lhota pod Libčany z Královéhradecka, 
a vpravo televizní moderátoři, kteří provázeli vítěze slavnostním večerem. Foto: Eugenie Línková

Praha – V letošní anketě Českých 100, 
kterou každoročně vyhlašuje společnost 
Comenius, se na třetím místě umístil 
AGROFERT HOLDING, a. s., což je 
pro zemědělsko-potravinářskou společnost 
velký úspěch. Ten se týká jak společností
PENAM, a. s., OLMA, a. s., Olomouc, 
řeznické firmy Kostelecké uzeniny a. s.,  
jako i dalších dceřiných firem holdingu. 
Na 78. místě je ZŘUD-Masokombinát  Pí-
sek CZ, a. s., a na 93. MP Krásno, a. s.
Zajímavým způsobem zabodoval holding 
AGROTRADE, získal hned tři ocenění, 
a to pro samotnou mateřskou společnost 
AGROTRADE, a. s., dále pro dceřiné fir-
my XAVERgen, a. s., a BONECO a. s.
Organizátorem soutěže je každoročně 
občanské sdružení Comenius. 

Cílem soutěže je zviditelnit v Česku 
registrované firmy z co možná nejširší-
ho spektra ekonomických aktivit. Navr-
žený podnik musí platit v Česku daně, 
mít nejméně 20 zaměstnanců a vyká-
zat roční tržby vyšší než 30 milionů
korun. Eugenie Línková
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Problémem je už samotné označení, chcete-li o něm 
s někým mluvit. Dotazovaní se buďto tvářili nechápavě, 
nebo se dokonce otřásli. Pomyšlením na nějakého be-
rana a jeho odér. Jen stěží pak byli ochotni naslouchat 
vysvětlení, že nejde pouze o berany, skopce a ovce. Také 
o jehňata, kůzlata. Aby zas pokrčili rameny. Kůzlata 
znají jen z pohádky. Ta neposlušná, která snědl vlk. Oni 
v životě kůzlečí neokusili. Jehněčí? Někdo si vzpomněl, 
že kdysi, před léty. Někdo je před časem koupil v Tescu. 
Ostatní nemají tušení… Skopce nikdy, ze zásady.

Že jsme se ptali na nesprávném místě? Že by nám na 
Vsetínsku odpovídali jinak? Možná. Jenomže my se pta-
li průměrných Čechů. Ti zkonzumují tohoto masa ko-
lem sta gramů na osobu a rok, když i tak chabý průměr 
drží nad nulou Valaši a snad i spoluobčané pocházející 
z arabského světa. V rámci objektivity poznamenáváme, 
že některé statistiky uvádějí spotřebu o nějaký ten de-
kagram vyšší. Nejsme však schopni posoudit relevanci 
takového konstatování. Vždyť stačí otevřít internet a za-
dat do vyhledávače jehněčí. Aby vás zasypala nabídka 
krmení pro psy a kočky. 

Rozhodli jsme se proto oslovit chovatele a zpraco-
vatele. Také jsme se rozhlédli po obchodech a restau-
racích, tu a tam se poptali spotřebitelů. Nějaká moudra 
vyslechli od odborníků, pár informací sehnali ze zahra-
ničních pramenů. Abychom vám nabídli námět k za-
myšlení: nejenom, zda si grilovat jehněčí na zahradní 
párty. Přece prožíváme těžké časy v podnikání a hledá-
me příležitosti. Že by čekaly na pastvinách? 

Svaz chovatelů ovcí 
a koz v ČR

Samozřejmě jsme nemohli začít jinak nežli u nejpo-
volanějšího. Soudě dle deklarovaného poslání této úzce 
specializované instituce. Proto jsme se obrátili na Ing. 
Víta Mareše, jejího předsedu a výkonného ředitele. 

�  Můžete čtenářům stručně před-
stavit poslání vašeho svazu a vaši 
osobní roli v jeho naplňování?

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR 
je organizace sdružující chovatele 
malých přežvýkavců, která se sna-
ží hájit jejich zájmy a pomáhat jim 
s realizací jejich produktů. Hlavní 
náplní je vedení plemenných knih 

ovcí a koz, zajišťování plemenářských služeb a adminis-
trace dotací v oblasti šlechtění ovcí a koz a zachování 
genetických zdrojů původních plemen. K naplnění cílů 
Svazu směřuje i bohatá publikační a osvětová činnost, 
a jak jsem uvedl v úvodu, pomoc při odbytu produktů. 
V roce 2000 založil Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR od-

bytovou organizaci OVEKO a. s. a stal se členem odby-
tového družstva Romey, které si klade za cíl podporu 
produkce a zajišťuje vlastní obchodní činnost. Další in-
formace o činnosti vám poskytneme v naší kanceláři.

�  Stavy ovcí se v posledním období na území ČR poně-
kud zvyšují. Co k tomu můžete říci?

Početní stavy ovcí se zvýšily z 84 108 kusů v roce 
2000 na 183 084 kusů v roce 2009, což představuje ná-
růst o 98 976 kusů, tj. o 117,7 %, i když oproti roku 
2008 došlo k poklesu početních stavů ovcí o 534 kusy, 
tj. o 0,3 %. Početní stavy koz, které do roku 2004 klesa-
ly až na 11 912 kusů, činily v roce 2009 celkem 16 674 
kusů, což představuje proti roku 2004 zvýšení o 4 762 
kusy, tj. o 40,0 %. Dlouhodobě zaznamenávaný pozitiv-
ní vývoj, který dokumentoval zájem chovatelů o chov 
ovcí i koz, se v roce 2009 zastavil. Je to důsledek změn 
souvisejících přímých dotačních a podpůrných opatře-
ní státu směrovaných do chovu ovcí a koz a nepoměru 
těchto podpor v porovnání s chovem krav bez tržní pro-
dukce mléka. Pokud nedojde v nejbližší době k nápravě 
těchto disproporcí, není možné očekávat další nárůst 
početních stavů ovcí.

Po ukončené restrukturalizaci v chovu ovcí ze za-
měření na produkci vlny na produkci masa představuje 
současná populace ovcí především masná, kombinova-
ná a plodná plemena a užitkové křížence mezi těmito 
plemeny. Vzhledem k rozdílným přírodním a klimatic-
kým podmínkám ČR je vedle čistokrevné plemenitby 
chov ovcí zaměřen především na ověřené systémy užit-
kového křížení využívající heterózní efekt projevující se 
v užitkovosti u kříženců i jejich odolnosti vůči vlivům 
počasí, zejména v pastevních technologických systé-
mech chovu.

Chov koz je zaměřen především na produkci mléka 
s následným zpracováním na výrobky na specializova-
ných farmách. Masná plemena koz, která se dosud cho-
vají pouze okrajově, se začínají rozšiřovat a předpoklá-
dá se jejich využití v čistokrevné formě i v rámci křížení 
pro produkci kůzlečího masa. Chov ovcí i koz dosahuje 
výsledky užitkovosti srovnatelné s úrovní vyspělých ev-
ropských zemí.

Počet ovcí neodpovídá i přes nárůst početních stavů 
ovcí od roku 2000 do roku 2008 využitelné rozloze tr-
valých travních porostů v horských a podhorských ob-
lastech ani možnostem tuzemského odbytu. Potenciální 
možnost exportu do zemí EU zůstává nevyužita. Zatíže-
ní zemědělské půdy ovcemi je v ČR dosud velmi nízké 
a představuje k 1. 4. 2009 pouze 4,3 ks na 100 ha země-
dělské půdy, zatímco průměr EU činí kolem 70 kusů na 
100 ha. Proto nemůže být dosud v potřebném rozsahu 
zabezpečeno udržování horských a podhorských oblas-
tí i vnitrozemských enkláv v ekologickém a kulturním 
stavu pastvou ovcí a jejich účelné využití pro produkci 
kvalitního, zejména jehněčího masa.

Spotřeba skopového masa je i přes zvyšování produk-
ce z chovu ovcí, včetně dovozu, v porovnání s ostatními 
zeměmi EU mimořádně nízká. Lze ji, s ohledem na vy-
soký podíl domácích porážek, odhadovat na cca 0,20 kg
na obyvatele ročně. 

Důvodem je především vysoká cena dováženého 
jehněčího masa a nedostatečná nabídka z tuzemských 
zdrojů. Reálně lze počítat s postupným zvýšením spo-
třeby na 0,3–0,4 kg na obyvatele ročně. Tato perspektiv-
ně předpokládaná spotřeba odpovídá obratu stáda ovcí 
v České republice s počtem přibližně 250–300 tisíc ku-
sů, což lze pokládat za cílový stav během 5–10 let. Zvý-
šení početních stavů ovcí bude přímo závislé na úrovni 
podpůrných a dotačních programů a vývoji společné ze-
mědělské politiky EU.

Chov ovcí a koz představuje perspektivně se rozvíje-
jící úsek živočišné výroby zejména v obohacování sorti-
mentu potravin a v zajišťování údržby krajiny v kultur-
ním a ekologickém stavu. Restrukturalizace chovu ovcí 
z vlnařského zaměření na masnou produkci je v pod-
statě dokončena. Do tržní sítě je maso zpracované na 
jatkách dodáváno asi z 15 % produkce, převažuje prodej 
jehňat přímo od chovatelů.

�  Jako zákazník si mohu čerstvé české jehněčí či sko-
pové (o kůzlečím raději pomlčím) koupit jen na málo 
místech a většinou jen náhodně. Nebo se mýlím? Češ-
tí jatečtí řezníci neradi vykupují jehňata a ovce z důvo-
du údajně nízkého zájmu obchodníků. Ti však tvrdí, že 
z porážky jsou jim nabízena pouze celá zvířata, niko-
li části (žádaná je plec, kýta…, další zbývají). Myslíte, 
že by se našlo nějaké řešení na dodávání žádaných čás-
tí a ostatní pak zpracovat do masných výrobků (např. 
klobásek)?

Nabídka jehňěčího masa pro zákazníky je omezená 
nejen počtem prodejců, kteří je chtějí nabízet, ale i se-

zonností dodávek z farem. S výjimkou Velikonoc se ce-
loročně zpracováním jehňat zabývají jatka Toro Hlaveč-
ník a v okolí Prahy nabízí dodávky masa firma O.C.G. s. 
r. o., jejíž nabídku můžete nalézt na www.jehnecimaso.
cz. Na příkladu těchto firem je vidět, že je možné dodá-
vat i kvalitní partie k přímé spotřebě, porcované maso 
a zbytek zpracovat do uzenářských specialit. Myslím si, 
že okruh spotřebitelů se najde a o speciality bez přídav-
ku vepřového masa je velký zájem. Zde je třeba podo-
tknout, že cena nemůže být na úrovni vepřového bůčku 
nebo sójové uzenky. Režie spojená se zpracováním a do-
pravou poměrně malých partií malých zvířat je velmi 
vysoká a musí se odrazit v ceně výrobku. Surovina po-
cházející z českých chovů je minimálně na stejné úrovni 
jako zahraniční, je třeba si uvědomit, že v době nejvyšší 
nabídky na konci pastevní sezony naše kapacity nestačí 
nabízená jehňata a ovce zpracovat a že se většina nej-
lepších jehňat prodá do Rakouska, Německa a do Itálie 
(prostřednictvím slovenských jatek). Nejčastěji se u nás 
setkává spotřebitel s jehňaty v době Velikonoc, kdy pra-
cují provozovny, které celý rok ovce nezabíjí a vykupují 
převážně jehňata narozená na jaře předchozího roku, 
ta, která se na podzim neprodala a přežila zimu tak, aby 
příliš nepřerostla. O jejich kvalitě si udělejte úsudek sa-
mi. Není to dobrá vizitka našeho ovčáctví, ale dlouho-
letá praxe zpracovatelů a obchodníků. Všude v Evropě 
se preferuje čerstvé jehněčí z domácích chovů před jeh-
ňaty ze zámoří, která se zabíjí s minimálními náklady 
během plavby přes půl zeměkoule.

�  Umíte si představit nějakou marketingovou podporu 
ze strany státu stran zvýšení poptávky po produktech 
z chovů ovcí a koz?

Pro české chovatele se podmínky začnou zlepšovat, 
pokud budou nadále stoupat početní stavy ovcí a koz 
a specializovaných provozů na zpracování malých zví-
řat bude přibývat. Tím se sníží režie na jejich zpraco-
vání a bude možné zajistit i celoroční nabídku kvalit-
ních zvířat. Ke zvýšení by přispěla i propagace tohoto 
kvalitního a dietetického masa a výrobků z něj, zatím 
při omezených možnostech dodávek se ji snažíme vést 
regionálně a sezonně. Bez chovu ovcí a koz, ale i skotu 
a dalších hospodářských zvířat si českou krajinu nedo-
vedu představit a věřím, že pokud budeme snižovat in-
tenzitu zemědělské produkce, dojde ke zvyšování podílu 
pastvin právě pro ovce, kozy a masný skot.

�  Co byste chtěl vzkázat čtenářům našich novin?
Čtenářům bych rád nabídl spolupráci, která by po-

mohla našim chovatelům, rozšířila nabídku zpracova-
telů a byla zajímavá pro spotřebitele. Pokud bude naší 
společnou snahou zvýšit podíl skopového masa v čes-
kém jídelníčku, nemůže na tom nikdo prodělat.

Za odpovědi děkuje
Bohumil Rada

V rámci debaty o tom, zda jehněčí a skopové se jed-
nou stane běžným sortimentem na pultech řeznictví, 
jsme oslovili také podnikatele, kterým nezbývá nežli vě-
řit. Mezi ně patří i paní Michaela Kvisová z Částkova 
u Slatiňan v podhůří Železných hor. Na pastvinách je-
jího Ranče beraní ráj se popásá stádo prvotřídního ma-
teriálu. Tedy ovcí určených především k reprodukci za 
účelem získávání chovného materiálu. Paní Kvisová je 
zároveň předsedkyní pardubického krajského sdružení 
Svazu chovatelů ovcí a koz ČR. Proto jsme si dovolili po-
ložit pár otázek v poněkud širších souvislostech.

�  Jestli dovolíte, začneme relativně od konce. Myslíte 
si, že výsledný produkt českého chovu ovcí masných ple-
men opravdu najde uplatnění? Ať již na pultech českých 
řeznictví, nebo v podobě exportu?

Ano, jsem přesvědčena, že české jehněčí najde svoji 
cestu i k českým hospodyňkám. Spotřeba jehněčího ma-
sa je v naší zemi dlouhodobě bohužel minimální. Mno-
ho potenciálních konzumentů stále žije v zajetí mýtů 
z dob, kdy se na pultech objevovalo povětšinou maso 
z dospělých a lojovatých zvířat, že je to maso nekvalitní, 
nebo že jim vadí typické aroma skopového masa. 

Maso, které se v dnešní době dodává, pochází po-
většinou z mladých zvířat masných plemen (jehňata, 
kůzlata) odchovaných na pastvinách a je chuťově vel-
mi atraktivní. Nicméně v posledních letech sledujeme 
stoupající trend a zájem především o zdravou výživu 
a tyto nároky skopové maso zcela splňuje. I na farmách 
je znatelná stoupající poptávka konečných spotřebitelů 
o jehněčí maso formou prodeje přímo „ze dvora“, i ja-
ko důsledek toho, že v obchodní síti je tento sortiment 
často nedostupný.

�  Konečně, jiná odpověď se ani nedala čekat. Když vy 
se zabýváte reprodukcí materiálu pro další chovy. Takže 
odchovaná jehňata stačíte prodat k těmto účelům?

Ano, na naší farmě se zhruba 70 % zvířat zobchoduje 
jako zvířata plemenná, jak v ČR, tak do zahraničí. Zby-
tek, který je určen k jatečným účelům, se prodává buď 
malochovatelům k vypásání zahrad, či po poražení na 
smluvních jatkách přímo jako JOT „ze dvora“.

�  Čtenáře jistě budou zajímat vaše začátky.
Já i můj partner jsme zootechnici, takže ke zvířatům 

máme celý život velmi blízko. Původní záměr při kou-
pi farmy byl pouze chov koní pro vlastní potěšení, nic-

méně pozemků bylo hodně, tudíž jsme pořídili prvních 
deset oveček. A když něco děláme, tak to chceme dělat 
pořádně, a proto jsme se začali věnovat chovu plemen-
ných zvířat. Z původních deseti ovcí tu nyní máme již 
ustálený stav cca 65 bahnic a 5 plemenných beranů. 
Ročně odchováme přibližně 150 jehňat.

�  Chováte méně obvyklá plemena Clun forest a Roma-
novská ovce. V druhém případě dokonce co by šlechtitel-
ský chov. Můžete tato plemena blíže představit? Zejmé-
na ve směru k produkci masa. 

Romanovská ovce je ovce plodná, běžně rodí troj-
čata i čtyřčata. Růstové schopnosti jehňat nejsou tak 
impozantní jako u masných plemen, nicméně žádné ji-
né plemeno ovce nedokáže odchovat 90 kg jehňat na
100 dnech věku na bahnici. Výkrm takových jehňat do 
jatečné zralosti trvá o něco déle, ale tato delší doba je 
plně kompenzována právě objemem odchovu na bahni-
ci a vynikajícími chuťovými vlastnostmi masa z roma-
novských jehňat – maso je červené, chutná po divočině 
a je bez loje. 

Clun Forest je původní anglické plemeno ovcí s pře-
važující masnou užitkovostí. Jedná se o zvířata odolná, 
s výbornými mateřskými instinkty, poměrně vysokou 
plodností (cca 170–180 %) a bezproblémovými porody. 
Angličané toto plemeno využívají k odchovu tzv. „clun 
muly“ kříženek clun foresta s mléčným či plodným ple-
menem. Tyto matky jsou posléze připouštěny berany 
masných plemen – k produkci jatečných jehňat.

Naše cesta k clun forestovi byla vedena původním 
záměrem sehnat berana k romanovským ovcím, které 

produkovaly jatečná jehňata. Volba byla právě z důvo-
du snadných porodů a předpokládané vyšší zmasilosti 
jehňat. Posléze jsme se rozhodli pro velký úspěch i toto 
plemeno chovat v čistokrevné formě.

�  Předpoklady k produkci kvalitního jehněčího a sko-
pového jsou tedy naplňovány. Také k jeho zpracování? 
Kdo se jím v Pardubickém kraji, podle vás, seriózně za-
bývá?

V Pardubickém kraji se bohužel nikdo seriózně neza-
bývá zpracováním jehněčího a skopového masa. Jednot-
liví zpracovatelé se zabývají zpracováním tohoto masa 
bohužel pouze okrajově nebo vůbec. V České republice 
nejsou speciální jatka na ovce. Okrajově se touto komo-
ditou zabývá pouze Toro Hlavečník a Skaličan Česká 
Skalice. Pokud jsou i jiné porážky, tak o nich bohužel 
nemám informace. 

Veškerá zvířata, jejichž maso je určeno na evropské 
trhy, se z republiky vyváží živá a poráží se v zahrani-
čí na specializovaných porážkách pro jehňata a ovce. 
Porážka těchto zvířat, aby výsledkem byl kvalitně opra-
covaný jatečný trup, musí být provedena na speciálně 
přizpůsobené porážkové lince s patřičně vyškoleným 
personálem. 

�  Můžete poradit čtenářům, kde spolehlivě nakoupit 
čerstvé jehněčí či skopové? Nemusí to být zrovna na Par-
dubicku, nebudeme je však posílat do Sydney nebo Mel-
bourne. Nebo takové klobásky se skopových, ty přece 
patřívaly k chloubě českých uzenářů.

České jehněčí naprosto spolehlivě nakoupíte přímo 
na farmách. Farmářů, kteří praktikují prodej JOT ze 
dvora, každoročně přibývá. Na pultech řeznictví bo-
hužel toto maso najdete povětšinou jen v období Ve-
likonoc a Vánoc. Myslím, že je to velká škoda, mnoho 
potenciálních konzumentů si stěžuje, že by si rádi toto 
maso zakoupili, ale nemají kde.

Ve velkých obchodních řetězcích se jehněčí maso za-
koupit většinou dá, nicméně je to maso dovážené z No-
vého Zélandu a mražené, ne čerstvé.

Co se týče skopových klobásek, tak ty na pultech ob-
chodů už bohužel nenajdete. V loňském roce Pardubic-
ké krajské sdružení Svazu chovatelů ovcí a koz nechalo 
ze skopového masa udělat v jedné menší výrobně něko-
lik metráků těchto klobás a zájem konzumentů dalece 
přesahoval objem výroby. 

�  Poněkud dvojznačná otázka. Konzumujete jehněčí? 
Pokud ano, na jaký způsob. Můžete prozradit nějakou 
specialitu Ranče beraní ráj? 

Ano, pokud na nás doma něco zbude, tak jehněčí 
konzumujeme v naší rodině všichni a rádi. Maso při-
pravuji na mnoho způsobů, povětšinou se nechám ráda 
inspirovat kuchařkou paní Marešové a kol., kterou vy-
dal Svaz chovatelů ovcí. V každém případě doporučuji 
hospodyňkám nebát se experimentovat. Jehněčí maso 
není jen o přípravě s česnekem, která je nejznámější, 
ale velmi příjemně dokáže překvapit například jehněčí 
maso na povidlech s cibulí či jehněčí maso na červe-
ném víně.

Nicméně nejoblíbenějším způsobem úpravy na ran-
či je celé jehně, pomalu otáčené na grilu a k tomu sud 
piva. 

�  Poslední otázku nepoložím. Máte volný prostor pro 
oslovení čtenářů.

Vzhledem k tomu, že oslovuji čtenáře řeznických no-
vin, myslím si, že by se měla nabídka jehněčího, kůzlečí-
ho a skopového masa na pultech řeznictví rozšířit. Jed-
ná se o maso zdravé, chuťově atraktivní, a jak jsem již 
uvedla, se stoupajícími trendy zájmu společnosti o zdra-
vou výživu i v budoucnu žádané. Navíc v uzenářských 
výrobcích z tohoto masa je na trhu volný nenaplněný 
prostor, kde poptávka jednoznačně převyšuje nabídku. 

Za rozhovor děkuje
Bohumil Rada

SKOPOVÉ
aneb námět (pro Česko) naprosto nevděčný

NA RANČI BERANÍ RÁJ
Perspektiva, nebo pouhá okrajová aktivita?

Idylka Valašska

Romanovské ovce

Čerstvé české jehněčí čeká na své docenění.
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Po pravdě řečeno, seznámili jsme se po 
internetu, když jsem surfoval pod heslem 
chovatelé ovcí masných plemen ve vyhle-
dávači. Čím mě zaujali manželé Andrea 
a Aleš Bočanovi? Těžko říct. Fotografie na 
jejich úvodní webové stránce nabízí docela 
obyčejný statek. Ani pod dalšími tlačítky 
jsem neobjevil žádná světoborná překvape-
ní. Chov ovcí, psů, ubytování, něco o rodi-
ně. Jenomže když jsem si to dal všechno 
dohromady a pečlivěji prohlédl fotky… Tih-
le lidé musí být šťastní a spokojení. Také 
upracovaní. Dobrá. Zkusíme si to ověřit. 
Přece chystám téma chov ovcí masných ple-
men a uplatnění produktu. Nuže, poslyšte 
něco z naší debaty.

�  Čtenáře jistě bude zajímat důvod rozhod-
nutí žít na téhle skoro samotě. Byla to jen 
romantika a touha po krásné přírodě?

Statek si nechala vrátit manželova ba-
bička v restituci a pak ho nechala převést 
na manžela. Romantika to rozhodně neby-
la, statek za 40 let služby u Státních stat-
ků a JZD dosti zchátral. Dříve jsme žili 
a pracovali v Praze a každý víkend a dovo-
lené jsme trávili zde a opravovali. Natrvalo 
jsme se přestěhovali v roce 2001, když se 
nám narodily děti. Krásná příroda je zde 
určitě, díky naší nadmořské výšce 632 m 
n. m. máme krásný výhled. Za dobré vidi-
telnosti je vidět celá Šumava. A bohužel
i Temelín.

�  Můžete popsat váš grunt? Sedláci obvyk-
le hovoří o výměře polí, lesů a luk, stavu do-
bytka, chlévech a stodolách.

Náš grunt? V současné době hospodaří-
me na 82 ha zemědělské půdy, z toho bude 
13 ha orná půda, zbytek slouží jako louky 
a pastviny pro naše ovečky. Co se týče zví-
řat, máme již zmiňované ovečky, 120 ks bah-
nic, 2 plemenné berany a v současné době
63 jehňat. Pro naši potřebu máme pár slepic. 
Grunt jako takový tvoří 6 budov, ve dvoře je 
stodola s konírnou, stáj, špejchar a bydlící. 
Nad dvorem je stodola a ještě jedna stáj.

�  Pojďme k ovcím. Na webu zmiňujete ple-
mena Charollais a Suffolk. Také nějakých 
125 bahnic plus berany. Na tento stav jste 
se dostali od roku 2003, kdy jste začínali se 
třemi kusy. Co následovalo?

Z počátku to byla jenom, jak se říká, živá 
sekačka, která měla za úkol vypásat okolí 
budov a těžko přístupné prostory. Do roka 
se z toho stal koníček a následně jsme se 
rozhodli nechat si vydat pronajaté pozemky 
a začít hospodařit samostatně.

�  Noviny, pro které děláme tento rozhovor, 
jsou řeznické. Proto bych se chtěl co nejví-
ce dozvědět o masném uplatnění produkce. 
Jak probíhá odbyt jatečných zvířat? Nejspíš 
prodáváte jenom živá zvířata. Kteří jsou va-
ši nejdůležitější odběratelé (individuální zá-
jemci, řezníci, jatky…)? 

Jak zmiňujete, odbyt byl v předešlých le-
tech tvořen prodejem živých zvířat jak za 
účelem domácí porážky, tak do chovu. Od-
běratelé byli individuální zájemci, v součas-

né době vyřizujeme potřebná povolení pro 
prodej bouraného masa přímo od nás.

�  Kde konkrétně si mohu koupit jehněčí 
z Výšky? Teď, až dokončíme tento rozho-
vor. Samozřejmě nikoli celé jehně. Řekně-
me takový hřbet. Ten já zbožňuji, pečený na 
česneku…

Jehně si můžete koupit u nás, ale pouze 
celé a živé. Není problém zajistit porážku 
a bourání masa na jatkách, odkud si maso 
odeberete. Záleží na vás, co uděláte se zbyt-
kem, když máte chuť pouze na hřbet na čes-
neku. Vynikající jsou i jehněčí řízky, guláš, 
svíčková nebo grilované plátky a jiné a jiné 
dobroty.

�  Ke konzumaci jehněčího z vaší farmy po-
nouká také webová informace o směřování 
k ekologickému zemědělství. Zřejmě brzy 
dokončíte přechodné období. 

EKO – proč ne? Nepoužíváme chemic-
ká hnojiva ani průmyslová krmiva. Krmiva 
pro zvířata – seno a oves – si vypěstujeme 
sami. Přechodné období, které trvá 2 roky, 
by nám mělo skončit letos, budeme žádat 
o vydání certifikátu na bioprodukty. 

�  Jak se zdá, jehněčí z Výšky bude pro řez-
níka dobře prodejným artiklem. Můžeme 
doporučit zájemcům kontaktovat vaši far-
mu? Nebo jste totálně vyprodáni (což by sa-
mozřejmě žádný farmář nevyslovil)?

Za jakýkoliv kontakt či odběr budeme rá-
di, zájemci se hlásí již teď a jehňat máme 
také zatím dostatek.

�  Můžeme tedy vyřídit čtenářům, že jste 

spokojeni, vždyť i vaši pejsci (plemeno Tosa i-
nu) se tváří pohodově. Dvojčata Anička 
a Vojtík také prospívají… Poslední otázku 
nepoložím. Máte volný prostor ke vzkazu 
čtenářům.

Je to práce od rána do večera, musíte 
zvládat postarat se o zvířata, pozemky, bu-
dovy, opravit traktor, vyřídit potřebnou le-
gislativu, dále se věnovat dětem a zvládat 
běžné domácí práce. Ale když se o to nebu-
deme starat, nic mít nebudeme. Hlavně nás 
těší, když se vše daří a jsou vidět výsledky. 
Srdečně zveme každého, kdo se chce přijet 
podívat. Jinak informace o nás naleznete na 
www.farma-vyska.cz.

Za rozhovor děkuje Bohumil Rada

Dá se říci, že ve světě představuje skopové 
významný podíl na celkové produkci masa. Roč-
ně je vyprodukováno kolem 12,5 milionu tun. 
V tomto úhrnu je započteno skopové, jehněčí, 
kozí maso. Povšimněme si rozložení produkce.

Bezkonkurenčně největším producentem 
je Čína s čtyřmi miliony tun. Byť toto číslo 
představuje téměř třetinu vyprodukovaného 
masa, na světovém obchodu s touto komodi-

tou nehraje podstatnou roli. Jedná se v pod-
statě o samozásobení. Totéž platí o druhém, 
čtvrtém, šestém, sedmém, devátém a desá-
tém co do pořadí. Tedy o Indii (720 tis. t), 
Pákistánu (520 tis. t), Iránu (460 tis. t), Sú-
dánu (270 tis. t) a Nigérii (250 tis. t). 

Mezery v tomto pořadí velmi význam-
ným způsobem zaplňují dva velcí exportéři. 
Austrálie s počtem obyvatel necelých dvacet 
dva milionů vyprodukuje 580 tis. t jehněčí-

ho. Nový Zéland, jehož populace čítá pouhé 
čtyři miliony obyvatel (každý jeden Novozé-
lanďan sní 32 kg jehněčího ročně), neuvěři-
telných 520 tisíc tun. Takové objemy by tyto 
národy doopravdy nezkonzumovaly. Proto 
každoročně zásobují oblasti světa s vysokou 
poptávkou po jehněčím. Ta je mnohdy dána 
náboženskými i kulturními tradicemi. Napří-
klad v islámských zemích, kde není konzu-
mováno vepřové. Podobnými důvody se řídí 

poptávka v USA a Kanadě, ovlivněná tradi-
cemi přistěhovalců z anglosaských a román-
ských oblastí starého kontinentu. Tím se do-
stáváme do Evropy. Jedinou zemí, umístivší 
se v TOP 10 světové produkce jehněčího, je 
Velká Británie. S více než 310 tisíci tunami 
figuruje na osmém místě. Dlužno dodat, že 
i přes domácí statečné konzumování (6,3 kg 
na osobu a rok) jsou Britové také exportéry, 
především na kontinent. V takovýchto žeb-

říčcích bychom Česko hledali marně. Snad 
jen řeči o potřebě využití méně úrodných 
lokalit (louk a pastvin v horských a podhor-
ských polohách) k takovým a podobným úče-
lům bychom z důvodu jejich přebytku moh-
li vyvážet. Vždyť si neumíme poradit ani se 
slabou tisícovkou tun. Ono je to nejenom 
o odchovu zvířat. Také o zpracování, prode-
ji, marketingu. A jsme na začátku českého 
bludného kruhu na jehněčí způsob.  BR

Většina z nás by spíše před druhé slovo v nadpisu přidala ne. Avšak zůstaň-
me optimisty a hledejme ty důvody. Je jich celá řada. Možná víc nežli jeho 
pravidelných konzumentů v české kotlině. Nebo se mýlím?

VELIKONOČNÍ BERÁNEK
Určitě se mýlíš! Zakon-

truje mnohý pekař. Kolik 
jich prodáme! S rozinkami 
v těstě, polévaných čokolá-
dou. Jenomže já mám na 
mysli tradici. Tradici dáv-
nější nežli naše působení 
pod Řípem. Bývalo povin-
ností izraelského národa 
obětovat beránka o svátku 
Pesah (židovská obdoba 
Velikonoc) v chrámu. Toho 
pak rodina, či jiná společ-
nost, po soumraku celého 
snědla. Neboť nebylo povo-
leno jej pojídat příštího rá-
na. Taky přikusovat cokoliv 

kvašené… Tvrdíte, že s židovskou věroukou nejsme zrovna na stejné vlně. 
Omyl. Proto bych si dovolil pokračovat. Onen velikonoční beránek se ocitl 
i na stole poslední večeře Ježíše Krista. Že nejste ani křesťané… Kam tedy 
patříte? Nikam? Člověk by měl přece někam patřit. Alespoň k nějaké kultu-
ře. Ta naše, evropská, vychází z křesťanských tradic. Přece nikdo nepopře, 
a obchodníci jenom potvrdí, že dodnes se jakž takž prodává jehněčí právě 
o Velikonocích. Nepochybná rezonance geneticky zakódovaných, byť na 
povrchu zapomenutých, zvyklostí. 

ZDRAVÉ SKOPOVÉ
Tady už by se přidali nejenom odborníci na racionální výživu. A vůbec. 

Kdo by si troufl popírat jedinečné vlastnosti masa ovcí a koz. Jehněčí maso 
masných plemen z českých chovů je maso z mladých ovcí, ve věku do šesti 
měsíců. Je to maso velmi kvalitní, vyrostlé v naprosté většině případů díky 
mateřskému mléku a čerstvé pastvě. Tudíž maso velmi zdravé, téměř bez 
tuku, voní a má vysoký obsah bílkovin, vápníku, fosforu, železa, vitamínu B 
a dalších látek. Jehněčí maso je vhodné zejména pro zdravou nízkotučnou 
stravu, jako kvalitní příjem bílkovin pro sportovce a také jako výživa dětí 
a kojenců. Jehněčí maso je vhodné pro bezlepkovou dietu.

SPOKOJENÍ ZNALCI
Skopovému je potřeba rozumět. Jak při volbě sortimentu, tak při nákupu 

a stejně i při vaření. Jenom tak letem světem.
Skopovým rozumíme maso z jehňat, ovcí, skopců, beranů, kůzlat, koz… 

Že už se v tom nevyzná ani mnohý dnešní řezník. Bodejť by se vyznal. Když 
mu nepřijde pod ruku, jak je rok dlouhý, a když, tak sotva před Velikonoci. 
Jak mu pak můžete vyjevit zájem o beránka či kůzle, když takové by mělo 
být odchováno na mléce (v běžné obchodní síti prakticky nedostupný arti-
kl). Nikoliv tedy jehně váhové kategorie do čtyřiceti kilogramů. Byť i to lze 
označovat tímto názvem a v kuchyni používat k přípravě jídel z jehněčího. 

Maso starších zvířat bývá označováno jako skopové. Většinou ve značně 
rozdílné kvalitě.

Jak tedy vybírat a kde? Nechat si poradit? Opravdu těžká rada. Za pultem 
supermarketového úseku na tom se znalostmi většinou nejsou lépe než zá-
kazník. Takže spíše v menším řeznictví? To byste museli mít své zaručené. 
Pozvolna se rozbíhá prodej ze dvora. Tedy od chovatelů nabízejících maso 
z vlastní produkce. Ti si nedovolí nabízet šmejd. Jenom si je najít. Dokonce 
už umějí nabídnout skopové v kategorii BIO. Nebo se brzy objeví i specia-
lizovaná řeznictví?

Ani v kuchyni to nebudete mít snadné, pokud jste laici. Byť vás nikdo 
neošálil a vy jste si přinesli kvalitní maso. Nemá smysl se rozepisovat o jed-
notlivých úpravách. Žijeme v době televizního vaření, recepty se hemží také 
časopisy pro ženy, je jich plný internet. Jenom si musíme uvědomit, že z be-
rana neuděláme křehké steaky, zato výborný guláš. A že skopové chce čas 
neboli dlouhé (pozvolné) vaření. Ze začátku bez pokličky či přiklopeného 
pekáče, jak doporučují Řekové. Vidíte, a už bychom byli u sporáku. 

DRAHÉ, NEBO LACINÉ? 
Skoro zásadní dilema. Drahé, děsně drahé, zaznívalo z úst konečných 

spotřebitelů. Za takové nic moc maso. To si raději koupíme kus vepřové-
ho. Nemůžeme prodávat levněji. Vysvětlovali pultoví řezníci a obchodní-
ci. Když koupíme celý kus a rozbouráme, zbude spousta výřezu a jiných 
neprodejných částí. Když vezmeme dovážené, dělené a dobře opracované 
jehněčí z Nového Zélandu, tak je neprodáme vůbec. Při těch astronomic-
kých nákupních cenách. A chovatelé? No, ti se samozřejmě cítí silně na-
hraní. 

Český chovatel prodává jehně (v živém) za nějakých 45 Kč/kg. To v lep-
ším případě, ve váhové kategorii do 40 kg. Při překročení této váhy pod-
statně levněji. Aby se pak taková kýta s kostí nabízela za nějakých 260, bez 
kosti pak za 330 Kč. Plecko s kostí za 190 a bez kosti za 250 Kč. Nebo snad 
raději hřbet za kulatých 300 Kč. Ještě jednou si podtrhněme, že se jedná 
o kilogramové ceny včetně DPH. Pokoušeli jsme se objevit nějaké klobásky 
s jehněčím či skopovým masem. Do kterých by byl zpracován výřez a jiné, 
méně atraktivní části. Marně. Přitom bývaly chloubou. Rádi přineseme in-
formaci pokud se ozve uzenář, pracující se skopovým.

A co v hospodě? No, pokoušeli jsme se. V Českých Budějovicích, po 
internetu. A dobře jsme udělali. Představte si, vyrazit po svých. Nohy by-
chom si uběhali. Když jehněčího je v nabídce ještě méně nežli pověstného 
šafránu. Pravda, i ten jídelní lístek na internetu nutno brát s rezervou, Ta-
kový Metropol či Gourmet symphony v hotelu Zvon neuměly nabídnout 
dočista nic konkrétního (14. 4. 2010). Jinde ano. Masné krámy, U Maxe, 
Bergamo… Ale nic z jehněte. Dokonce zklamal i hlubocký Hubert. Kdože 
byl tedy oním zachráncem? LIFE IS DREAM. Tato gastronomická ikona 
zabodovala hned dvakrát. „Jehněčím pozdravem z Afriky“ (250g grilované 
medailonky na marocký způsob) za 340 Kč a „Tureckým jehněčím pilafem“ 
(250g masové nudličky v pánvi s piniovými oříšky…) za 339 Kč. Ještě jsme 
to zkoušeli na Valašsku. Nikde nic. Byť takový Valašský šenk z Dolní Beč-
vy se jevil nadějným z důvodu napsání jídelního lístku ve valašském náře-
čí. Zřejmě už i tento rázovitý region zapomněl na vlastní gastronomickou 
historii. 

Že máte jiné, poněkud lepší zkušenosti? Nebo dokonce nabídku. Ozvěte 
se. Rádi k vám pošleme milovníky jehněčího, pokud už nepřijedeme sami. 

Protože jehněčí patří k české tradici. Jídali je i obyčejní lidé. Přece si vzpo-
mínáte na školní hodiny dějepisu. Ty tvrdily, že za krále Holce (Ladislav 
Pohrobek) byla za groš ovce. My bychom si i rozumně připlatili, kdyby 
bylo komu. 

Stylové jehněčí
Recepty a vaření se staly fenoménem. V televizi, v časopisech pro ženy, ku-

chaři (i nekuchaři) k nám promlouvají z rádia. Jelikož poněkud pozapomínají 
na jehněčí, pokusíme se něco nabídnout.

KRÉTSKÁ JEHNĚČÍ MUSAKA 
Ingredience
500 g jehněčího masa, 1 velká cibule, 1 lžíce olivového oleje, 2 lžíce sušeného 
oregána, 1 lžička mleté skořice, 5 rajčat, 0,5 l masového vývaru, 1 lilek, 200 
g brambor, 500 g řeckého jogurtu (můžeme použít i jiný živý a kvalitní, např. 
Hollandia), 2 vejce, 100 g tvrdého sýra, sůl, mletý pepř

Postup
Jehněčí maso umeleme. Troubu rozehřejeme na 160 °C. Na pánvi zesklo-

vatíme jemně nakrájenou cibuli, přidáme mleté maso a opečeme dozlatova. 
Masovou směs poprášíme oregánem a skořicí, přidáme rajčata (oloupaná), 
vývar. Hmotu osolíme, opepříme, promícháme a přivedeme k varu. Potom 
přidáme nakrájený lilek (který jsme zbavili hořkosti) a plátky brambor. 
Zmírníme plamen a zakryté dusíme asi dvacet minut. Jogurt promícháme 
s vejci a částí nastrouhaného sýra. Masovou směsí naplníme zapékací mísu, 
přelijeme jogurtovou zálivkou a posypeme zbytkem sýra. Dáme do přede-
hřáté trouby. Pečeme do zezlátnutí povrchu musaky. 

Na Krétě ji většinou jedí bez další přílohy, případně s bílým chlebem. 
Samozřejmě jí sluší i doušek červeného. 
Poznámka:

Namísto jogurtu lze použít zakysanou smetanu.

POHODOVÉ JEHNĚČÍ ŠPÍZY 
Ingredience
1 kg jehněčí kýty, 0,3 kg kvalitní slaniny (uzené, komínem vonící), 1dl olivo-
vého oleje, 5 stroužků česneku, 1 větší cibule, 1 lžíce plnotučné hořčice, 1 cit-
ron, worcester, mletý pepř, sůl, oregáno

Postup
Kýtu nakrájíme na plátky a ty pak ještě rozdělíme na menší (o průměru 

cca 5 cm). Slaninu rovněž naplátkujeme. Ve větší nádobě připravíme ma-
rinádu z olivového oleje, velmi jemně nakrájené cibule, prolisovaného čes-
neku, worcesteru, hořčice a pepře. Osolené plátky jehněčího masa vložíme 
do nádoby s marinádou. Dobře rukama promasírujeme a necháme několik 
hodin odležet. Marinované plátky napichujeme na špízy střídavě s plátky 
slaniny (6 špízů). Výborně se grilují na zahradním grilu. V průběhu grilová-
ní je potíráme olejem s oregánem a citronovou šťávou. 

Podáváme se zeleninovými saláty a černým chlebem. Skvěle ladí s čer-
veným vínem o vyšším obsahu tříslovin (např. kupáž Shiraz – Cabernet 
Souvignon). 

Bohumil Rada 

FARMA VÝŠKA
Robotárna, nebo ráj na zemi?

SVĚTOVÁ PRODUKCE

PROČ JÍME JEHNĚČÍ

Archivní snímek prvních ovcí při zakládání chovu Výraz v očích hovoří za vše – jsme tu šťastní.

Beránek se stal symbolem křesťanství.
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Jako bychom se pohybovali v bludném 
kruhu. Pokud chceme koupit čerstvé jehně-
čí nebo skopové, většinou máme smůlu. Prý 
o ně není zájem. Jak může být, když chybí 
na pultě… Pokusili jsme se zeptat na názor 
zpracovatelů a obchodníků, jaké vidí řešení. 
Většina z nich také neměla zájem… Takže 
pár odpovědí těch, kteří alespoň reagovali. 

GLOBUS

Tradičně vstřícný respondent i tentokrát 
zareagoval. Avšak vzhledem k předvánoční-
mu shonu poněkud stručnými odpověďmi.

�   Zabývá se vaše společnost skopovým ma-
sem?
Naše společnost se zabývá masem jehně-

čím a kůzlečím.

�   V jakém rozsahu, v jakém sortimentu? 
Zpracováváte je též na masné výrobky?
Nakupujeme jatečná těla a prodáváme 

buď celá, nebo dělená. Jehněčí na masné 
výrobky nezpracováváme.

�   Jaké jsou vaše zkušenosti s jeho prode-
jem?
Jsou pozitivní. Ale dá se konstatovat, 

že prodej zmíněných mas je sezonní zále-
žitost.

�  Kdo jsou vaši nejpřednější zákazníci?
Našimi zákazníky jsou běžní spotřebi-

telé.

�   V čem vidíte příčinu slabého objemu pro-
deje skopového v ČR?
V chybějící tradici, v konzumaci i ku-

chyňské přípravě. V omezené nabídce na 
prodejních pultech.

�  Vidíte nějaké řešení?
V osvětě producentů a stálé nabídce zmí-

něných mas běžným spotřebitelům.

ANIMALCO

Již tradičně, velmi vstřícně reagoval Ing. 
Tomáš Kutzendörfer ze společnosti Animal-
co, když pro tento specifický segment dal 
slovo tamnímu specialistovi MVDr. Radku 
Slancovi. 

Společnost Animalco se zabývá obcho-
dem skopového a jehněčího masa od po-
loviny devadesátých let. Na počátku se ob-
chodovalo pouze se zmrazeným masem 
z Austrálie, Nového Zélandu, Slovenska či 
Islandu. Sortiment byl hlavně omezen na 
jehněčí trupy a jehněčí kýty s kostí a bez 

kosti. V roce 1997 bylo skoro 100 % ma-
sa (zmrazených jehněčích trupů) z Islandu 
za velmi příznivou cenu 70 korun a poptáv-
ka byla vyšší než nabídka. Po roce 1998 se 
trh v důsledku nedostatku zboží z Islandu 
jednoznačně zaměřil na zmrazené jehněčí 
díly z Nového Zélandu a Austrálie. V dneš-
ní době zákazníci požadují pouze jehně-
čí díly chlazené (kýta, hřebínek, pečeně, 
svíčková a plec) a zmrazené (kýta s kos-
tí, kýta bez kosti, hřebínek, hřbet, kolínko 
s kostí a pečeně). Výše uvedené zboží je 
hlavně původem z Nového Zélandu, Aus-
trálie a Jižní Ameriky (Argentina, Chile
a Uruguay). 

Nejvyšší spotřeba jehněčího masa je 
v období velikonočních svátků a vánočních 
svátků. Zákazníci jsou pro chlazené zboží, 
především řetězce a restaurace, a u zmraze-
ného zboží potom řetězce, restaurace a dis-
tribuční společnosti. Spotřeba je velmi ma-
lá cca 200 gramů na osobu za rok. Příčin 
slabého prodeje skopového a jehněčího ma-
sa je více. První a hlavní důvod je, že běž-
ní spotřebitelé nerozlišují mezi skopovým 
a jehněčím masem. Je zde všeobecně vžitá 
představa, že jehněčí a skopové maso speci-
ficky zapáchá. Skutečné jehněčí maso má 
příjemnou a přirozenou vůni na rozdíl od 
skopového masa. Druhý důvod je nepravi-
delnost a objem dodávek jehněčího masa 
od tuzemských farmářů. Třetím důvodem 
je velmi vysoká cena, která dělá jehněčí ma-
so luxusním zbožím. 

Řešení vidím v lepší propagaci jehněčí-
ho masa (vysvětlení rozdílu mezi jehněčím 
a skopovým masem spotřebitelům, nové re-
cepty – nejen úprava na česneku, vytvoření 
výhodného a logického systému mezi far-
máři – zpracovatelskými závody – obchod-
ní sférou na pravidelnou a dostatečnou pro-
dukci jehněčího masa po celý rok. Farmáři 
mohou změnit plemena ovcí a to směrem 
k produkci na maso (v minulosti bylo zamě-
ření na produkci vlny). 

SCHNEIDER – GROUP

Na našich prodejnách skopové maso ne-
máme v nabídce, neboť jeho cena je vysoká 
a není o něj ze strany zákazníků velký zá-
jem. Jiří Kulda

ZEFA Volary

Na naše otázky odpověděla obchodní ře-
ditelka Ing. Ludmila Bušková. Společnost je 
jinak známá prodejem vynikajícího hovězího 
z vlastních chovů v oblasti Šumavy. 

�   Zabývá se vaše společnost skopovým ma-
sem?
Společnost ZEFA Volary s. r. o. ani žád-

ná jiná firma z podnikatelské skupiny země-
dělských společností neprovozuje chov sko-
pového, prioritou je chov skotu. 

�   Přesto se s jehněčím můžeme setkat na 
pultech vašich prodejen. Jaké jsou vaše 
zkušenosti s jeho prodejem?
Na obohacení trhu zvláště v předveliko-

nočním období jsem dostala za úkol sehnat 
jehněcí maso do prodejničky na Stegrově 
Huti. Na Šumavě je několik subjektů, kte-
ří provozují chov ovcí. Bohužel při oslovení 
a požadavku na odkup menšího množství 
(do 10 kusů) mladých jehňat mi bylo řeče-
no, že mají odběr nasmlouvaný již dopředu 
do zahraničí, pro jiná jatka atd. a pak byl 
další problém – cena 50 kč/kg živé váhy 
nebo 120 kč/kg na háku.

Abychom prodali nakoupené maso se 
ziskem, museli jsme prodat polovinu ne-
bo čtvrtinu jehněte v kuse a museli jsme 
oslovit movitější spotřebitele, tzn. že jsme 

prodávali toto maso pro vybrané zákazní-
ky. Na prodejně by se prodalo maso po 
jednom kile se zaměřením na kýtu a plec 
(ostatní by zbylo a co s tím?)

�   V čem vidíte příčinu slabého objemu pro-
deje skopového v ČR?

– malá vítěžnost z kusu (38–42 %)
– vysoká cena na šumavský kraj 
–  velký počet obyvatel, kteří si chova-

jí ovce pro svoji potřebu nebo pro blíz-
ké a tam je cena úplně jiná. Například: 
za celé jehně dáte 1 000–1 100 Kč, my 
jsme zaplatili za 1 kus 2 600 Kč.

–  na velikonoční svátky se prodávají ovce 
za jinou cenu než v průběhu roku

–  je pravda, že chovatelé se odvolávají na 
to, že zvířata pocházejí z dochovů, a pro-
to jsou dražší. Pro spotřebitele Šumavy 
tento chov není až tak důležitý, žijí v do-
mnění, že samotná Šumava je čistější, 
a že není zapotřebí kupovat drahé maso 
z ekologických chovů. S tím se setkávám 
i při nabídce BIO masa hovězího. 

�  Vidíte nějaké řešení?
Chce to stálou osvětu a individuální na-

bídku.
Jak je patrno z odpovědí, o jehněčí by 

zřejmě byl zájem. Kdyby… A to už je v Čes-
ku jakýsi evergreen, kdyby s tím někdo něco 
udělal. Nebo již někdo takový existuje. Rádi 
mu dáme v novinách prostor k zviditelnění.
 BR

JEHNĚČÍ, ZPRACOVATELÉ A OBCHODNÍCI

Jehněčí kotlety

Projekt „Masu rozumíme
již 700 let“

Konec roku 2010 znamená první rok fungování projektu, který má 
skončit v roce 2012. Během jedenáctiměsíčního fungování je možné kon-
statovat, že byl úspěšný i obtížný zároveň. Velké pozitivum spatřujeme 
v tom, že bylo již proškoleno kolem cca 500 osob ze subjektů zapojených 
do projektu. Následující rok 2011 projekt čeká zvýšená míra intenzity 
školení ve firmách a věříme, že ji úspěšně zvládneme spolu s podnikový-
mi koordinátory. Realizace projektu je zaměřená především na zvýšení 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Naplnění 
tohoto cíle je zajištěno i díky vzdělávání a tvorbě metodik v projektu Ma-
su rozumíme již 700 let.

ZA REALIZAČNÍ TÝM PŘEJEME VŠEM PŘEDSTAVITELŮM 
A PRACOVNÍKŮM ZAPOJENÝCH FIREM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2011.

Kurzy a školení
v projektu 

Projekt, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a dále státní-
ho rozpočtu ČR, je složen celkem ze 100 kurzů a školení.

Zaměření kurzů je rozděleno do 6 tematických okruhů vycházejících 
z potřeb cílové skupiny, což jsou zaměstnanci firem pracující ve zpraco-
vatelském průmyslu.

První oblast je nazvána kurzy měkkých a manažerských dovedností. 
Druhá oblast nese název Ekonomika a marketing. Třetí oblastí je ICT 
a školení office. Čtvrtou oblastí je ICT – odborná školení. Předposlední 
oblastí jsou odborná školení mající přímou vazbu na odvětví zpracování 
masa a poslední oblast je zaměřená na kurzy jazykové.

V oblasti první již proběhl kurz v Kosteleckých uzeninách a. s. s ná-
zvem Efektivní komunikace v měsíci srpnu a kurzem prošlo 8 osob z fir-
my. Ve společnosti Váhala a spol. bylo školení například na hygienické 
minimum spadající do oblasti Odborná školení. Kurz proběhl v červnu 
a zúčastnilo se ho celkem 196 osob.

Jistě jste si všimli, že počty proškolených osob jsou různé u těchto 
dvou kurzů. Jedná se o to, že tematické oblasti jsou svou povahou zamě-
řené na jiné okruhy a ty pak umožňují různé počty osob v jednom kur-
zu. Hygienické minimum je kurz odborný a jeho proškolení je založeno 
na tzv. frontální formě výuky. V souvislosti s kurzem z oblasti měkkých 
a manažerských dovedností, tj. Efektivní komunikace, je třeba uvést, že 
školení je vedeno jak teoreticky, tak i následně prakticky. Spojení dvou 
forem výuky vede k většímu upevnění přednášené látky a je velkou výho-
dou pro proškolené osoby a použití získaných poznatků v praxi.

Realizační tým

Projekt „Masu rozumíme
již 700 let“ pohledem 

podnikové koordinátorky 
z Kosteleckých uzenin a. s.

Realizace projektu je zajišťována nejen členy realizačního týmu, který 
sídlí na Českém svazu zpracovatelů masa v Praze, ale i podnikovými ko-
ordinátory, kteří jsou přímo zaměstnáni v zapojených firmách. Oslovili 
jsme Evu Skálovou, podnikovou koordinátorku z Kosteleckých uzenin a. 
s., aby se podělila o svůj pohled na projekt, především jaké přínosy i ne-
gativa v realizaci projektu spatřuje. 

Projekt „Masu rozumíme již 700 let“ vnímám jako jednu z možností, 
jak získat pro společnost Kostelecké uzeniny a. s. za výhodných finanč-
ních podmínek prostředky na školení a další vzdělávání zaměstnanců. 

Firma je v projektu zapojena především v periodických školeních 
a školeních tzv. měkkých dovedností našich zaměstnanců. Práci pod-

nikového koordinátora hodnotím jako velice náročnou, co se týče časo-
vé zátěže. Školení pořádáme obvykle mimo společnost, a proto přede-
vším příprava školících prostor, pořízení fotografií, zajištění podpisů na 
prezenční listině mi zabírají poměrně dost času. Organizace samotných 
školení je náročná především na komunikaci se samotnými školenými – 
celou situaci komplikuje především pracovní vytížení zaměstnanců, dále 
do organizace vstupují plány dovolených a nečekaných zdravotních ne-
schopností zaměstnanců.

Dále jsme se jako firma zapojili do vytváření metodiky personalistic-
kých nástrojů. Již jsme absolvovali 5 poradenských schůzek se společ-
ností Trexima, s kterou vyvíjíme metodiku „Adaptačního programu za-
městnance“. Opět se jedná o projekt náročný na organizaci času mého 
kalendáře, ale i ostatních kolegů zapojených v samotném týmu. Všichni 
členové týmu si také uvědomují důležitost metodiky, protože podle ní 
chceme v budoucnu adaptovat nové zaměstnance nastoupivší do společ-
nosti či přestoupivší mezi útvary.

Na závěr však musím konstatovat, že všechny komplikace jsou jistá 
daň za získání zajímavé příležitosti pro firmu. A proto si myslím, že veš-
kerá námaha za to stojí.

Eva Skálová, HR Manager,
Kostelecké uzeniny a. s.

Za vyjádření slečně Skálové děkujeme a věříme v další úspěšnou rea-
lizaci projektu „Masu rozumíme již 700 let“.

Realizační tým 
Váhala Hygienické minimum

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kostelec efektivní komunikace

ZEFA

Jehněčí kýta s kostí
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si dovoluje

na sklonku

letošního roku 

poděkovat

všem svým obchodním 

partnerům a přátelům

za příjemnou spolupráci 

v letošním roce

a do nového roku

2011
popřát

mnoho pracovních

i osobních úspěchů,

pevné zdraví

a optimismus.

DISTRIBUTOR A ZÁSTUPCE VÝROBCŮ OBALŮ
PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

media REPRESENTATIONS, spol. s r.o.
140 00 PRAHA 4, Nuselská 53

Tel.: 241 741 710, 241 741 693, fax: 241 741 698
media@mediarepre.cz

media
REPRESENTATIONS, spol. s r. o.

D Ě K U J E M E  N A Š I M  Z Á K A Z N Í K Ů M

A  O B C H O D N Í M  PA RT N E R Ů M

Z A  P R OJ E V E N O U  P Ř Í Z E Ň  V  R O C E  2 0 1 0

A  T Ě Š Í M E  S E  S  P Ř Á N Í M  V Š E H O  N E J L E P Š Í H O

N A  DA L Š Í  S P O LU P R ÁC I  V  R O C E  2 0 1 1 .

®

Profitech Food s. r. o. 
Stroje a zařízení pro masný průmysl 

Horní Ždár 45, 36301 Ostrov
Tel.: 353 844 571

E-mail: info@profitech-food.cz
www.profitech-food.cz

Müller Food Additive, s. r. o.
Koření a kořenicí směsi pro masný průmysl

Horní Žďár 45, 363 01 Ostrov
Tel.: 353 616 190

E-mail: info@muller-koreni.cz
www.muller-koreni.cz

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYGIENY

děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2010 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2011.

odborný poradce: Food & Beverage Division
602 760 244 Ecolab Hygiene s. r. o.
odborný poradce: Hlinky 118, 603 00 Brno
602 760 250 tel.: 543 518 250, 532 296 250
odborný poradce: fax: 543 518 299, 532 296 299
602 760 251 e-mail: office.brno@ecolab.com
 

�
�

�

I v příštím roce pro vás rádi vypracujeme:
	  Stavebně-technologické studie řešení závodů všech kapacit
	  Projekty technologické i stavební části a ostatních profesí
	 Projekty čistíren odpadních vod pro potravinářský průmysl
	  Inženýrskou činnost do zajištění stavebního povolení

Dokumentace od nás vždy odpovídá předpisům EU.
Více než 100 referencí jak v České tak ve Slovenské republice.

pf 2011
Děkujeme za důvěru

v roce 2010

pf 2011
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Společnost Makro Cash & Carry ČR, největší velkoobchod v ČR, spolu se společností 
ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., jedním z největších tuzemských dodavatelů masa, 
zahájily plný provoz platformy masa v Poličce. Slavnostního zahájení provozu konaného 
dne 29. 11. 2010 se vedle generálního ředitele Makra Axela Hlucheho a generálního ředi-
tele Masokombinátu ZŘUD Polička MVDr. Aleše Hantsche účastnili mj. Ing. František 
Sládek, CSc., poradce náměstka ministra zemědělství, Jaroslav Martinů, starosta Polič-
ky, a MVDr. Pavel Bohatec, vrchní ředitel Úřadu pro potraviny – sekce potravinářských 
výrob MZe.

Ukázka bourání zadních čtvrtí mladých býků plemena Charolais

MAKRO a ZŘUD-Masokombinát Polička
zahájily plný provoz unikátní platformy masa v Poličce

Nová platforma, jež je výsledkem strate-
gické spolupráce mezi společností Makro 
a ZŘUD-Masokombinát Polička, umožní 
rychlejší zpracování masa a rozšíření na-
bídky pro zákazníky. Makro chce přede-
vším využít know-how a specializace jedno-
ho z největších producentů masa v České 
republice pro svou mezinárodní síť velko-
obchodů. V regionu pak vytvoří 50 nových 
pracovních míst. 

O vybudování platformy masa bylo roz-
hodnuto již na podzim roku 2008, a to na 
základě dobrých zkušeností Makra s ob-
dobnými provozy logistické služby pro 
ovoce a zeleninu (Hortim – Brno) a ryby 
(Fjord Bohemia – Praha Čakovice). V síti 
METRO Group je platforma masa v České 
republice jako úplně první obdobný projekt. 
Hlavním cílem celého projektu je vytvoření 
podmínek pro úpravy masa dle potřeb zá-
kazníků Makra a možnost pružněji reagovat 
na objednávky jednotlivých prodejen Mak-
ro. Nová platforma zefektivňuje uchovávání 
zásob obrátkových nebo trvanlivých polo-
žek a dále i přímé nákupy masa od domá-
cích i zahraničních producentů, což celkově 
zlepšuje servis a nabídku výrobků zákazní-
kům společnosti Makro. Nová platforma 
vedle již uvedených přínosů současně ta-
ké podpoří místní dodavatele masa a far-
máře. Provoz platformy bude plně v soula-
du s kontrolními kvalitativními standardy, 
které používá společnost Metro Group. 
Přidanou hodnotou bude i využití rozsáh-
lých profesních zkušeností pracovníků spo-
lečnosti ZŘUD-Masokombinát Polička při 
opracování a balení masa.

„Otevření této unikátní platformy je dal-
ším příkladem naší podpory místních doda-
vatelů, stejně jako konkrétní pomocí rozvoji 
regionální ekonomiky i našich profesionál-
ních zákazníků. Ti budou moci využít lepší 
dostupnosti jatečních zvířat z regionu a roz-
šířené nabídky výrobků z nich, stejně jako 
zkvalitněné dohledatelnosti původu masa,“ 
říká Axel Hluchy, generální ředitel Makro 
Cash & Carry ČR. 

MVDr. Aleš Hantsch, generální ředitel 
ZŘUD-Masokombinát Polička, a. s., dodá-
vá: „Strategické partnerství s Makrem nám 
především umožní rozšíření kvality služeb, 
které poskytujeme našim zákazníkům. Dal-
ším benefitem bude rychlejší tok zboží pod 
neustálou kontrolou kvality, která je dokon-
ce přísnější, než vyžaduje česká legislativa. 

Budeme schopni splnit individuální přá-
ní zákazníků týkající se úpravy masa „na 
míru“ včetně dodávek do 16 hodin, k dis-
pozici budou naši zkušení řezníci a další 
odborníci. Zřejmá je i podpora místních 
producentů masa a farmářů, velká část 
masa z regionu bude zpracovávána v nové 
platformě.“  Jan Katina

Slavnostní přestřižení pásky – platforma masa otevřena!

Projevy hlavních protagonistů

MVDr. Aleš Hantsch představuje nový provoz platformy.

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...

Oznámení
čtenářům

listu
Řeznicko/uzenářské

noviny
Vážení čtenáři,

od roku 2011 jsme přistoupili ke změně formy
vydávání listu Řeznicko/uzenářské noviny.

Tento list bude nadále vycházet
jako příloha listu Potravinářský zpravodaj, a to 4 x ročně 

v pravidelných intervalech, vždy jedenkrát za čtvrtletí. 

Vám, současným odběratelům
Řeznicko/uzenářských novin, bude v měsíci lednu 

zaslána nabídka na předplatné pro tuto formu. 
Věříme, že zůstanete i nadále našimi čtenáři. 

Tato změna byla projednána a odsouhlasena 
vedením Českého svazu zpracovatelů masa.

Za vydavatelství AGRAL s. r. o.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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 Bohužel. Pro tento svátek dobrého jídla a pití jsem měl rezervováno jenom jedno odpo-
ledne. Před nedávnem by bohatě postačilo. Býval to takový menší domácí podnik. Jenomže 
on nechtěl zůstat malým ani domácím. Podařilo se. Takže v letošním roce „okupoval“ hned 
několik pavilonů výstaviště, známého především Zemí živitelkou. Tentokrát nenabízel pou-
ze něco na talíři či ve sklence. Široký záběr zařízení pro gastronomii s doplňující nabídkou 
pracovního oblečení opravdu měl co říci podnikatelům v tomto oboru.

Možná to někomu bude připadat jako vče-
ra, ale první ryze český supermarket Terno 
České Budějovice otevřel pro veřejnost již 
v roce 1995. Soudě dle neutuchajícího zá-
jmu zákazníků můžeme Terno považovat za 
jeden z nejúspěšnějších obchodů v České re-
publice. Ba, co víc, zájem o nákup v něm 
neustále narůstá. Příčiny? Velmi kulturní 
prostředí, osobní přístup k zákazníkům, 
vstřícnost. Jedna však velmi specifická. Ter-
no vsadilo na kvalitní české zboží od českých 
výrobců. Čímž se stále více vymezuje vůči 
konkurenci obchodující se spíše globálním 
sortimentem, o který však mnozí Češi začí-
nají ztrácet zájem. 

JIHOČESKÁ KVALITA
Jestliže Terno vsadilo na české zboží ja-

ko celek, určitě v něm hrají prim produkty 
z jižních Čech. Produkty originální, jedineč-
né, vážící se k tradici. Proto v případě masa 
a masných výrobků nemůže v portfoliu je-
ho nabídky chybět ZŘUD-Masokombinát 
Písek CZ, a. s. Tato společnost dokonce 
po celých patnáct roků hraje v tomto sorti-
mentu prim. Nejenom díky šíři své nabídky 
a umění přizpůsobit ji potřebám a požadav-
kům zákazníka. To by v dnešní době nesta-
čilo. Písecký masokombinát totiž dokázal 
přizpůsobit i servis. Přičemž nároky tohoto 
odběratele mnohdy překračovaly a překra-
čují běžné zvyklosti. Což v případě většiny 
obchodních vztahů obvykle vedlo v Česku 
k rozchodu partnerů, zatímco u uvedených 
firem to upevnilo vztahy a posílilo důvěru. 
Pojďme se tedy porozhlédnout.

ČERSTVÉ MASO
 Naprosto stěžejní a přitom unikátní zále-

žitost. Rozhodně si zaslouží podrobnější po-
hled. Již od samého začátku je obchodování 
s ním založeno na operativnosti a důvěře. 
Operativnost spočívá v přítomnosti společ-
nosti ZŘUD přímo v objektu supermarke-
tu, kde má k dispozici potřebné skladovací 
a manipulační prostory i řeznickou dílnu, 
neboli možnost dovážet maso nezávisle na 
ostatním provozu. Také s ním manipulovat, 
bourat je, upravovat a vystavovat, a to vždy 
podle okatého vývoje prodeje. Zboží je totiž 
stále jeho majetkem. 

 Teprve když zákazník useknuté plecko, 
zabalené a označené v okamžiku nákupu eti-
ketou, položí na pokladní pás, přichází chví-
le dodávky odběrateli. Po sejmutí skenerem 
naběhne plnění a veškeré administrativní vy-
pořádání. Zde byste zřejmě položili řadu otá-
zek. A co s tím, co se neprodá, například? 
Takové zboží v podstatě neexistuje. Poně-
vadž dodavatel si velmi pečlivě hlídá prodej 
a dováží zboží operativně v aktuálně poptá-
vané struktuře. Kdo zaručí, že useknuté ma-
so projde pokladnou, když do té doby ještě 
nepatří Ternu a toto nemá potřebu jej hlídat? 
Nikdo. A přece se za těch patnáct roků žád-
né zřetele hodné množství „neztratilo“.

 Konečně, pokud by tento způsob nevy-

Z ČESKOBUDĚJOVICKÉHO GASTROFESTU
aneb ne všechno se dalo stihnout

Excelentní prezentace Vltavotýnských lahůdek

Vrábečské klobásy reprezentovaly české uzenáře.

Ředitel Vltavotýnských lahůdek Ing. Václav Moravec (uprostřed) se svým štábem

PROČ JSME ZAČÍNALI
U VÍNA

 Bylo přece 11. listopadu, památného dne 
svatého Martina. Dne, kdy se v Česku stává 
tradicí otevírat první láhve letošního mladé-
ho vína. Jak se zdá, slavnému Beaujolais se 
narodil zdatný bratranec. S letošním jedním 
a půl milionem láhví dělá tuzemským pro-
ducentům velkou čest, svědčící o kvalitě ví-
na i jeho marketingu. Proto nebylo žádným 
překvapením, když se jinak pivem odkojení 
Jihočeši zastavovali u některého z mnoha 
stánků sousedů z jižní Moravy. Konečně, 
sklenka vína umí nabudit chutě, když ne 
přímo hlad.

VLTAVOTÝNSKÉ LAHŮDKY 
DOMINUJÍ VELIKOSTÍ EXPOZICE 

I KVALITOU
 Možná byl trochu zklamán ten, kdo 

očekával gastronomický zážitek v podobě 
standardních světových menu, exotických 
vůní, flambování či jiných kouzelnických 
výkonů servírujících číšníků. K vidění by-
la představení jen skromnější. S jednou 
výjimkou. Již samotné pojetí expozice Vl-
tavotýnských lahůdek předznačovalo je-
dinečnost, kvalitu, a především pak krajo-
vost. Návštěvníci byli chvílemi u vytržení. 
To, když se na předváděcí plató postavil 
kuchařský čaroděj Petr Stupka, aby vlast-
noručně vyčaroval takovou „Cmundu po 
Kaplicku“ nebo představil „Vltavotýnskou 
lahůdkovou sekanou“. 

 Nadšení návštěvníci nejenom ochutná-
vali, také si kupovali domů. Z nepřeberné 
nabídky studené kuchyně, chlazených ho-
tových jídel či cukrařiny. Ano, tak širokým 

záběrem se představil vyhledávaný výrobce 
z Týna nad Vltavou. A pokud přece jenom 
něco „neumějí“, pozvou si přátele. Napří-
klad Pekárnu CAIS z Vlachova Březí s je-
jími jedinečnými kváskovými chleby bez 
éček. Pokud vám to připomíná partu z čes-
kobudějovického Terna, máte správný po-
střeh. Vždyť celé to představení probíhalo 
pod jeho image. 

CO ŘEZNÍCI
A UZENÁŘI?

 Ti se zřejmě chystají až napřesrok. 
Skoro nám bylo smutno, když se nám po 
usilovném hledání podařilo najít pouhé 
dva stánky. Z toho jeden patřil dovozcům 
francouzských fermentovaných klobásek. 
Ochutnali jsme a prohlásili je za fantas-
tické. Pročež jsme se rozhodli nelitovat 
ne právě malého penízu a koupili si i k ví-
nu domů. Jistě bychom si rádi koupili i ty 
české, po kterých se dokonce před našimi 
zraky poptávala jedna z návštěvnic, vzpo-
mínající na Otavskou klobásu ze Země živi-
telky. Dlužno podotknout, že i jediný český 
výrobce dělal s Vrábečskou klobásou čest 
tuzemskému řemeslu. Ono se řekne Gast-
rofest, to nemůže být ta správná příležitost. 

Jak nám však sdělila zástupkyně společnos-
ti Very good saucissons, tato nemá v Česku 
kamenný obchod a veškerý obrat realizuje 
dodávkami do gastronomie. 

PŘÍLEŽITOST,
KTEROU JE POTŘEBA…

…„chytit za pačesy“, pokud bychom to 
měli říci stručně a výstižně. Tu představu-
je nejenom takový Gastrofest, ale gastrono-
mie jako celek. Jenom je potřeba trošičku 
vybočit z vyšlapaných, ale dnes také přepl-
něných chodníčků tradičního obchodování, 
jak nás přesvědčil zmíněný výrobce z Týna 
nad Vltavou. Na jeho „znovuobjevenou“ tra-
diční hrubozrnnou sekanou se zrny špeku 
a vonící česnekem se ptali nejenom běžní 
návštěvníci výstavy přicházející spíše za zá-
bavou. Ti chtěli vědět, kde je běžně k dostá-
ní. Avšak i mnozí provozovatelé rychlého 
občerstvení a jiní obchodníci. Ti proto, aby 
ji také mohli nabízet, jak nás informoval ře-
ditel Vltavotýnských lahůdek Ing. Václav 
Moravec. Inu, jak jednoduché jsou cesty 
marketingu, pokud po nich chcete a umíte 
chodit. Samozřejmě, máte-li s čím. 

Bohumil Rada 

ZŘUD–MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., ÚSPĚŠNĚ PRODÁVÁ V TERNU
patnáct roků vzájemné důvěry

hovoval oběma stranám, dávno už by ne-
existoval. Jenomže on se úspěšně rozvíjí 
a rozšiřuje. Takový okamžik například na-
stal, když Terno potřebovalo řešit prodej 
chlazené a zejména pak dělené drůbeže. 
Když z důvodu produktivity se nejevilo žá-
doucím pro tento držet samostatný prodejní 
úsek. ZŘUD, ač jinak specialista na červe-
né maso, tuto aktivitu převzal. Jak patrno 
z dnešní nabídky kuřecího či krůtího masa, 
k velké spokojenosti zákazníků. Ti oceňují 
i nabídku nejrůznějších marinovaných mas. 
Pokud bychom to shrnuli, řezníci dělají to, 
co dovedou, prvotřídní práci s masem. Pro-
dejci se pak starají o vše ostatní. 

REGIONÁLNÍ MASNÉ VÝROBKY
 Sortimentem uzenářských výrobků Ter-

no obchoduje klasickým způsobem, tedy 
zcela ve vlastní režii. ZŘUD je tedy jedním 
z dodavatelů. Dlužno podotknout, že patří 
k dominantním. Samozřejmě díky vyhovění 
oněm vysokým nárokům na jedinečnost. Ta-
kový gothajský salám nabízí každý obchod. 
Většinou gothajský salám anonymní. Ano-
nymní v názvu, a přiznejme si, i v kvalitě. 
Jenomže to by Ternu nepostačilo. Ono žádá 
víc. Takže zde si koupíte „Písecký gothajský 
salám“, kdy slovo písecký v názvu je visač-
kou kvality, což dokládá i zařazení do elitní 
skupiny výrobků „Kvalitní potraviny z na-
šeho regionu“, které prodejce po pečlivém 
výběru označuje logem a dává mu nadstan-
dardní marketingovou podporu. 

 Přímo úhelnými kameny nabídky jsou 
pak originální fermenty z Písku, často pre-
zentované jako rodinné stříbro. Otavská klo-
bása, Dračí klobása, Písečan, Orlík… Také 
Písecká vysočina již není považována za 
běžný trvanlivý salám, stejně jako Písecká 
klobása není vnímána za běžné konzumní 
zboží. Vlastně je v tom kus umění. Krom 
schopnosti vyrobit něco jedinečného mu-
síte vytušit či se zeptat, po čem odběratel, 
potažmo zákazník, touží. Proto se v prodej-
ním pultě Terna objevují nové položky s již 
příslovečným označením. 

DŮVĚRA A JISTOTA
 Důvěru nezískáte za týden, ani za měsíc. 

Pokud o ní chcete mluvit bez pokrytectví, Písecká vysočina patří k TOP výrobkům.

musíte si počkat pár roků. Právě jako v pří-
padě zmíněných partnerů. Soudě dle slov 
uznání u příležitosti patnáctého výročí ote-
vření Terna, jde o důvěru směřující k jistotě 
dlouhodobosti. Což v dnešní době, kdy si 

nejste jisti ani příští hodinou, hraje obrov-
skou roli. Příliš nadnesená slova? Nikoliv. 
Měřítkem je spokojenost zákazníků. Jejich 
nákupy hovoří jasnou řečí. Tihle dva partne-
ři jsou pro ně jistotou.  BR

Dokonale opracované maso láká...

Terno a ZŘUD v noblesním společenství
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Ono to vždycky začíná tak nějak stejně. 
Viděním skvělých zítřků. Sejde se pár ne-
doceněných, zato však nezdravě ambicióz-
ních politiků, aby společně podumali, jak se 
docenit. Jako po pětačtyřicátém ti, kterým 
tak trošku smrděla práce a chyběly schop-
nosti podnikat, díky čemuž se nedopracovali 
k žádným majetkům a dle jejich mínění ani 
k odpovídajícím bydlům. Nepřišlo jim nic 
jednodušším nežli srovnat handicapy. Na já-
nošíkovský způsob, samozřejmě, byť přiodě-
ný do hávu praktik jistého Vladimíra Iljiče 
a jeho pohrobků. Aby se pojem kolektivizace 
stal nedotknutelnou doktrínou, za jejíž ha-
nobení se neváhalo trestat i na hrdle.

O tom, že ani šibenice nepomáhá, když 
nepodnikáte na svém, se soudruzi přesvěd-
čovali čtyřicet let. Dokonce selhal i pokus 
o kolektivizaci globální, zvanou RVHP, kte-
rou srazila na kolena vlastní neschopnost 
pochopit, že žádný partajní tajemník nemů-
že nahradit skutečného majitele. Vysvobo-
zením se stalo totální vyčerpání ve zbrojení, 
neboli disciplína, kterou mistrně ovládali ti 
obrazní vrazi z Wall Streetu, v jejichž dresu 
pak položil vítěznou pětku Ronald Reagan 
blahé paměti jako kapitán týmu Star Wars. 
Což se mělo stát mementem a poučením. 

Leč nestalo. Sotva nám trochu oschla kři-
dýlka svobody, už jsme začali pošilhávat po 
novém kolektivu. Vidina dřívějšího prospe-
rujícího EHS byla opravdu lákavá. Jenom-
že tou dobou už tuto myšlenku uchopila 

parta politiků, aby pružnou šestku počala 
měnit v molocha. Pohříchu to byli ti, kteří 
se doma nestali proroky a jejichž odklize-
ní do Bruselu představovalo jistou ctnost 
z nouze. Akorát že se kapku přepočítali ti 
domácí hráči, vystrnadivší své soky za hra-
nice svých hájemství. Vždyť oni záhy muse-
li kývnout i na zrušení těch hranic. Protože 
kdo má úřad, hledá pro něj náplň a hlavně 
kompetence. 

A tak se domluvili bruselští a štrasbur-
ští exulanti, aby kousek po kousku k sobě 
přetahovali nitky, pomocí kterých se ovládá 
dění na scéně centrální i na prknech scén 
regionálních, aniž by ovšem převzali odpo-
vědnost za pokladny, jak se sluší na řádné 
principály. Což nechtěli slyšet ani Evropa-
né tuzemští, když se cpali do náruče unijní-

ho blahobytu. Marně se ozývali ti, pro které 
heslo „Pojďte s námi do Evropy“ poněkud 
připomínalo „Socialisticky pracovat, socia-
listicky žít“. Dokonce mohli mluvit o jistém 
štěstí, že nedopadli jako jejich otcové před 
padesáti lety, když se taky ozvali. 

Nakonec můžeme mluvit o štěstí všichni. 
My Čechové. Neplníce maastrichtská krité-
ria jsme nestačili vyměnit historicky překo-
nanou českou korunu za spásné euro. Do 
doby, nežli se ukázalo, o jak pevnou měnu 
se jedná. Maně jsem si vzpomněl na slova 
jistého kladenského harmonikáře. Ten ještě 
v předvečer měnové reformy z 30. května 
1953 uklidňoval národ slovy o pevné pozi-
ci koruny československé. Zrovna tak sebe-
jistě vystupovali obhájci společné evropské 
měny v předvečer řecké katastrofy. Ta bude 
stát kolem 110 mld. eur. Což poněkud zavře-
lo ústa tuzemským verbířům pro jednotnou 
evropskou (ne už národní) frontu.

Jakže se to mohlo stát? Kladou si otázku 
ti naivní, kteří jim skočili na špek a nadše-
ně volali po co nejrychlejším vstupu do eu-
rozóny. Prostě bylo pozapomenuto na staré 
dobré – pusu až po svatbě, jak konstatovali 
nejobezřetnější euroskeptikové. Bylo a neby-
lo. Vychytralé banky, tedy nikoliv ty české 
porevoluční, nikdy nevkládají peníze do ne-
jistých kšeftů. V případě Řecka se tedy splet-
ly? Nikoliv. Ony moc dobře věděly, že v řec-
ké musace je mnohem víc masa, nežli tamní 
kuchaři přiznávají, a ještě k tomu koupené-
ho na dluh. Naopak kalkulovaly velmi pro-

Taky už jsme o nich psali. O výrobcích ze 
zvěřiny, chybějících na českém maloobcho-
dě. Stejně tak o potížích myslivců s odbytem 
ulovené zvěře. Když tuto vykupují v mnoha 
případech spekulanti za přímo směšné ceny, 
aby se následně objevila na jídelních lístcích 
českých restaurací v cenách, s kterými by se 
mohlo honosit i Monte Carlo. Ano, uzenář-
ské či konzervářské výrobky ze zvěřiny v běž-
ném obchodě nekoupíte. Podotýkám zvěřino-
vé, ne se zvěřinou. Onen druhý termín totiž 

umožňuje nabízet pověstnou slavičí paštiku 
v poměru surovin jeden kůň, jeden slavík. 

Až do doby, nežli se do věci vložila ZEFA
Volary. Oni jsou vůbec tradicionalisti. Ti li-
dé z centrální Šumavy, popásající svá stáda 
co by kamenem dohodil od pramenů Vltavy. 
Tamní dobytek byl vždycky vyhledávaným 
pro kvalitu danou prostředím horských pas-
tvin. Když jsem přijel na Stöglovu Huť, kde 
při silnici směr Strážný stojí jatky a uzenář-
ská výroba jmenované firmy, opravdu mě 
ovanul duch staré dobré časů zdravé příro-

dy. Ty čisté vody, ty lesy plné zvěře… Totéž 
si uvědomili volarští. Čistotu přenesli do za-
řízení moderního provozu, zvěřinu…

Do klobásek, jak s uspokojením konsta-
tovala inženýrka Ludmila Bušková, ředitel-
ka podniku. Když navázali na více jak sto-
letou řeznickou tradici. Jedním z atributů 
tohoto volarského řemesla je i ze dřeva vy-
řezaná býčí hlava, zavěšená při vstupu do 
podniku. Také trvanlivé uzeniny tu vždy pa-
třívaly k chloubě. Proč do nich nevložit ty 
jedinečné dary přírody. A tak se vedle ho-
vězího z vlastního chovu masných plemen 

objevilo ve výrobě i maso jelení. Zprvu to 
byl tak trochu vývoj za pochodu. Upravit 
strukturu klobásek, kořenění, zrání. Také 
design si žádal značkové provedení.

Jak se to všechno povedlo? Odpověděli 
odborníci, konkrétně ti ze soutěžní poroty 
letošního ročníku uznávané podpory nej-
kvalitnějších regionálních potravin Chutná 
hezky. Jihočesky. Právě „Šumavská zvěři-
nová klobása“ byla pro společnost ZEFA 
důvodem k vystoupení na pódium k pře-
vzetí ocenění z rukou jihočeského hejtma-
na. S dalším oceněním jsme se setkali na 

farmářských trzích v českobudějovickém 
Ternu, kde jsme si po létech mohli vyfoto-
grafovat frontu. Frontu stojící na zvěřinové 
klobásy. Také s konstatováním, že dnes jsou 
vyprodané a že zas budou příští úterý. 

 Vcelku jednoduché, že? Postačí, když se 
umíte rozhlédnout kolem sebe a uvidět pří-
ležitost. Potom už to všechno jde tak nějak 
přirozeně, krok za krokem. Když se kvalitní 
regionální výrobek potká s renomovaným 
prodejcem takovéhoto zboží, aby společně 
oslovili zákazníky, pro které je Terno a jeho 
dodavatel synonymem kvality.  BR

POJĎTE S NÁMI DO EVROPY
aneb proč se tak málo daří kolektivizaci, a už vůbec ne euru

OPRAVDOVÉ ZVĚŘINOVÉ KLOBÁSY
dokázala vyrobit ZEFA Volary

Skvělý zážitek za dobrou cenu Stáli na ně frontu...Z volarské udírny

myšleně. U vědomí, že euro se nesmí nechat 
padnout. A ani banky, vždyť jsou německé, 
francouzské… A Německo, Francie… 

Co s tím tedy? Teď babo raď. Dřívější 
čeští europtimisti radí počkat, až zas inte-
grace nabere dech. Prozatím však nema-
jí sebemenší důvod k optimismu. Chřtán 
dluhové pasti se otvírá nejenom nad Portu-
galskem. V ní se už ocitá Irsko, donedávna 
ještě vzorem ekonomického zázraku. Také 
se cosi šušká o Madridu a Silvio Berlusconi 

také není tak bezstarostný, jak býval. Nako-
nec všechno zamáznou svorně obyčejní da-
ňoví poplatníci EU, ať už mají euro, nebo 
ne. To se zdá být jistotou. Ne už to, že si dají 
velký pozor na další překotnou kolektiviza-
ci (promiňte, integraci) staré dobré Evropy, 
ctíce zásadu – kdo má peníze, ten má rozum 
(mnozí si ještě vzpomenou na heslo „Ať žije 
Sovětský svaz“, ke kterému jsme my, kveru-
lanti, dodávali „…ale za své“). 

JP

Praha – Nová síť farmářských prodejen 
Český Grunt si v tuzemské síti získává mno-
ho zájemců u spotřebitelů. Tyto prodejny 
nabízejí nejen zemědělskou produkci od far-
mářů, v sortimentu jsou i potraviny od drob-
nějších zpracovatelů. Menší řezníci se tak 
dočkali možnosti nabídnout své produkty 
v regionu do prodejen Českého Gruntu.

První obchod Český Grunt funguje od 
července na pražských Vinohradech a brzy 
mají být otevřeny další prodejny. Vlastníci 
Českého Gruntu chtějí během tří až pěti let 
otevřít minimálně jednu prodejnu lokálních 
potravin v každém kraji. Prozradil to spolu-
majitel společnosti Český Grunt Aleš Kotěra. 
Češi si farmářské produkty v poslední 
době oblíbili. Pouliční farmářská tržiš-
tě se letos stala hitem nejprve v Praze, 
kde jejich počet rychle roste, a postup-
ně začínají fungovat i v dalších městech. 
Nabídka potravin od sedláků či regionál-
ních výrobců je přitom v prodejnách ob-
chodních řetězců zatím velmi omezená. 
„Chceme v každém regionu prodejnu, kam 
budou farmáři svážet své výrobky“, nastínil 
Kotěra vizi konceptu, který by měl do bu-

doucna fungovat na bázi franšíz. Síť chce 
postupovat opačně než velké obchodní ře-
tězce, jejichž prodejny po celé zemi jsou 
zásobovány prostřednictvím vlastních skla-
dových center. „Chceme být centrální jen 
v tom kraji,“ podotkl Kotěra. Zboží nabí-
zené jednotlivými prodejnami by se mělo 
od sebe lišit. K mání v nich mají být až na 
nečetné výjimky a Prahu, kde to není kvů-
li absenci místních zemědělců dost dobře 
možné, produkty výrobců z daného regionu. 
V polovině letošního prosince zahajuje pro-
dejna v jihočeském Písku, v prvním čtvrtletí 
příštího roku pak nejspíš přibude druhá pro-
vozovna v Praze. Do konce pololetí by pak 
chtěl Český Grunt také do Hradce Králové. 
„Praha je největší trh, jedna prodejna je straš-
ně málo,“ uvedl Kotěra. Dodal, že v součas-
nosti se spoluvlastníkem vybírají pro umís-
tění nového obchodu vhodnou lokalitu. 
Klíčové pro úspěch nového konceptu bu-
de to, zda se prodejnám podaří získat dů-
věru zákazníků v čerstvost a kvalitu na-
bízených potravin, což je právě fenomén 
farmářských trhů. V opačném případě hro-
zí, že zákazníci pojmou nový koncept jen 
jako další z mnoha prodejen a budou far-

mářské obchody srovnávat, a to i z pohle-
du cen, s ostatními obchodními řetězci. 
Vinohradský obchod v současnosti nabízí 
téměř 600 produktů od přibližně čtyř desí-
tek výrobců. Kotěra si pochvaluje zájem zá-
kazníků, je podle něj větší, než majitelé před 
otevřením očekávali. Nejvíce kupujících 
chodí v pátek, před víkendem jich do krám-
ku v průměru zavítá zhruba 180. Lidé ku-
pují hlavně mléčné výrobky, maso a uzeni-
ny. Prodejna ale také nabízí pečivo, sezonní 
ovoce a zeleninu, víno a pálenky nebo moš-
ty. Prodejci si podle Kotěry zakládají na kva-
litě, čerstvosti, českém původu a osobním 
přístupu k zákazníkům. Velkou inspirací 
pro ně prý byly prvorepublikové koloniály. 
Češi se v poslední době začali více zají-
mat o kvalitu a původ toho, co jedí. Počet 
farmářských tržišť se proto rychle zvyšuje 
a sedláci si pochvalují vysokou poptávku. 
Od poloviny října prodává jogurty či sý-
ry ze své farmy v obchůdku ve Vodičkově 
ulici v centru Prahy farmář František Ně-
mec z Netína na Žďársku, nabízí zde ta-
ké maso či uzeniny ze sousedních farem. 
Zájem farmářů o přímý prodej výpěstků, ať 
už prostřednictvím trhů nebo přímo ve svých 

statcích, v poslední době roste. Dostávají lé-
pe zaplaceno, neboť se nemusejí dělit o mar-
ži s obchodníky, jejichž podíl na konečné 
ceně výrobků se podle zemědělců stále zvět-
šuje. Spotřebitelé pak v tomto způsobu ná-
kupu hledají alternativu k supermarketům 
a průmyslově vyráběným potravinám, jejichž 
kvalitu a čerstvost někteří z nich kritizují. 
Tuzemští zemědělci a potravináři se v po-
slední době rozhodli začít více bojovat pro-
ti rostoucím dovozům potravin. Zahájili 
proto aktivity, jejichž pomocí chtějí tento 
stav zvrátit. Ve spolupráci s ministerstvem 
zemědělství výrobci například propagují 
regionální potraviny. Potravinářská komo-
ra začátkem listopadu představila svůj zá-
měr označovat kvalitní české potravinářské 
výrobky státní vlajkou. Řetězec Billa má 
všechno nabízené maso s českou vlaječkou. 
„Máme veškeré maso v nabídce od tuzem-
ských farmářů,“ říká generální ředitel Billy 
Jaroslaw Szczypka. Tento řetězec také zřídil 
Regiokoutky s nejlepšími specialitami z re-
gionů, které vzešly vítězně z regionálních 
soutěží agrární komory.

Eugenie Línková

Potraviny od farmářů a menších potravinářských výrobců jsou hitem

Snímek je z Billy v Mladé Boleslavi s před-
stavením koutku s regionálními potravinami. 
Vpravo je Dagmar Mocová, ředitelka této re-
gionální agrární komory.

Foto: Martin Bouška

ZEFA
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U jatek 126 
341 01 Horažďovice 

Tel./fax: 376 512 640 
E-mail: m.sefl er@seznam.cz

U jatek 126

Děkujeme všem našim obchodním partnerům

za dobré obchodní vztahy v uplynulém roce,

přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2011
mnoho zdraví, pohody a obchodních úspěchů!

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

 a. s.

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

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

J M É N O   Z A V A Z U J E

BIVOJ a. s.,

Jateční 23A, 746 01 Opava

Tel.: +420 553 755 111

E-mail: bivoj@bivoj.cz

www.bivoj.cz

Prožijte tradiční
a klidné Vánoce

s masnými a uzenářskými
výrobky od nás

Vážení zákazníci, 

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši důvěru

a celoroční přízeň. Jsme rádi, že se nám společně

daří nabízet spotřebitelům ty nejlepší produkty.

Děkujeme našim zaměstnancům,

kteří se na našem úspěchu významně podílejí. 

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků

a mnoho zdraví v novém roce

2011.

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Párkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy, tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518

E-mail: vaclav.knez@cz.multivac.com

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů
pro potravinářský, farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

zpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů

VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

A DO NOVÉHO ROKU 2011 PŘEJEME

MNOHO PODNIKATELSKÝCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.

	  Hlubokotažné baličky

do fl exibilní

nebo tvrdé fólie

	 Darfresh systém

	 FormShrink systém

	 Lipform systém

	  Traysealery

– nová generace T800 a T700

	  Robotická centra

– plně automatické balicí linky

	  Zařízení pro kontrolu kvality 

balení

 – vyřazovací váhy

 – metaldetektory

 – rentgenové detektory

 – detektory těsnosti balení

	 Vakuové komorové baličky

	 Technologie Risco – narážky

	 Technologie Schröter – udírny 

	 Obalové materiály

 – fólie, sáčky

	 Originální náhradní díly

	 Servisní činnost

	 Poradenskou činnost
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JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.

Jateční 316, 282 01 Český Brod
Tel.: 321 622 326, 321 622 205, fax: 321 622 205

e-mail: ceskybrodjatky@tiscali.cz

www.jatkycb.cz

PŘEJÍ VŠEM SVÝM

OBCHODNÍM PARTNERŮM

KLIDNÉ VÁNOCE

A HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE

2011

Skoro už mi připadá hloupé pokoušet se o probuzení 
záchrany české produkce vepřového. Klesá a klesá. Za 
stálého, monotónního a již nevnímaného nářku těch, kte-
ré by měla živit. Skoro bez povšimnutí veřejnosti se médii 
mihla zpráva o dovozech překročivších magickou hrani-
ci padesáti procent. Sám už jsem seznal marným oteví-
rat tuto začarovanou skříňku. Když bez odezvy zůstala 
v Anglii tak úspěšná marketingová akce „Jezte britské 
vepřové“ či apel na vyzdvihování původu masa jak v čers-
tvém stavu, tak zpracovaného v uzeninách. Jenomže ono 
to člověku nedá, když „chytne“ další impuls. 

 Například na takové výstavě Gastrofest v Českých 
Budějovicích. Stánek to nebyl nijak veliký, ani náklad-
ně vymustrovaný. Punc lákavosti mu vlastně dával jen 
nápis „Francouzské lahůdky“. Tedy, při pohledu z dál-
ky. Pokud člověk přistoupil blíž, byl rázem očarován. 
„Vepřové sušené klobásky“, „100% natural“, „Jedinečná 
francouzská krajová“... A ty jen obtížně pochopitelné 
komponenty, přidávané do vybrané vepřové suroviny, 
pocházející výhradně z prasat chovaných v kraji Au-

vergne. Ten se nachází v oblasti Massif Central, zvané 
zelenými plícemi Francie. Jak neopomněl konstatovat 
rozdávaný reklamní letáček. 

 Zpátky k těm kombinacím se vracíme při ochutná-
vání. Se sýrem kozím, modrým plísňovým Blue d´Aver-
gne, Comté… S masem, kdy do základního vepřového 
díla je přidáváno kachní, srnčí, bažantí, oslí, bizoní, 
kančí… S kořením, kdy vystupuje chuť pepře, papriky, 
fenyklu, provensálského koření, či dokonce hříbků (ty 
s hříbky jsme označili za senzační). Poněkud s nedůvě-
rou jsme sahali po nabízených degustačních kouscích 
s borůvkami, fíky, kaštany či vlašskými ořechy. A ono 
to všechno bylo jednou básní. Zráním (po dobu několi-
ka týdnů) se vlivem fermentů rozvinuly chuti naprosto 
harmonické a originální. 

 Nebylo se proto čemu divit, když u stánku se stále 
rojili návštěvníci. Nejenom aby ochutnali. Mnozí pak 
neváhali s koupí. I když klobásky, prodávané na kusy 
po asi dvaceti dekách, vycházely odhadem na nějakých 
čtyři sta korun za kilo. Značným překvapením pro nás 
byl i fakt, že český distributor nemá u nás vlastní ka-

menný obchod. Veškerý obrat prý realizuje dodávkami 
do gastronomie a maloobchodu lahůdkářského charak-
teru. Soudě dle zájmu návštěvníků českobudějovického 
Gastrofestu, s odbytem potíže nemá. Jelikož nabízí ne-
zpochybnitelnou a originální kvalitu. Byť neokázale, za-
to věrohodně.

 Jak že to všechno shrneme? Také neokázale. Zmí-
něná oblast Massif Central vždy patřila k nejchudším 
částem Francie. Musela tedy vsadit na to, že se jí si-
ce nedotkl blahobyt industrializace, v důsledku toho jí 
však zůstala zdravá příroda. Umožňující nejenom vznik 
národních parků, lákajících turisty, ale také příležitost 
nabízet potraviny s označením místa původu, honosící 
se označením „100% natural“. Což bychom mohli pova-
žovat za inspiraci. Pokud by se některý z českých uze-
nářů dokázal domluvit s regionálním chovatelem hos-
podářských zvířat. Výše uvedená realizační cena přece 
není likvidační jako ty oplakávané oficiální nákupní ce-
ny vepřů. Že by se přece jenom někdo…

BR

DEFINITIVNÍ AMEN PRO ČESKÉ VEPŘOVÉ,
nebo se ještě někdo probudí?

Kupovat přes internet se vyplatí. Jistě už jste si pro-
střednictvím tohoto média opatřili obutí pro vaše auto, 
ledničku, letenky nebo celou dovolenou u jižních moří. 
Když jste si v pohodlí domova mohli vybírat z více na-
bídek, beze spěchu porovnávat kolik a jaké muziky za 
kolik peněz. Takové letenky lze koupit za zlomek ceny 
u oficiálního prodejního okénka aerolinek. Na pneu-
matikách lze ušetřit stokoruny, na zájezdech i tisíce. 
Potud je nám všem vše jasné, že? 

 Také prodejcům. Oni dobře vědí, že internet je 
dnes, po televizi, druhým nejčastějším zdrojem in-
formací. Ta sice suverénně vede s nějakými 55 %.
Avšak ty ceny za televizní reklamu! Přitom 38 % 
lidí označilo za zdroj svých informací internet,
médium prakticky nejlevnější. Vždyť inzerce v novi-
nách přijde v porovnání s ním na těžké peníze, ačkoliv 
papírová média považuje za zdroj informací jen něco 
mezi 20 % (časopisy) a 30 % (noviny) lidí. Jako per-
ličku uveďme prudký pokles důvěry v informace (tedy 
i reklamu) v tisku bulvárním. 

 Dobrá, přesvědčili jste nás, říkáte. Ty pneumatiky 
se nám opravdu vyplatily. Jenom nám, proboha, ne-
chtějte nakukat, že lidé budou přes internet kupovat 
párek nebo salám. Prozatím ne. Tedy masově, i když 
první vlaštovky… Avšak. Předpokládá snad Tchibo, že 
si někdo objedná sáček Jihlavanky napřímo, když na 
internet umístí flash s kouřícím hrnkem kávy? Před-
pokládá samozřejmě nákup u vašeho obchodníka. 
Proč tedy neočekávat totéž při prezentaci Petrových 
vídeňských párků či Pavlovy vysočiny. Neboli konkrét-
ně, nikoliv obecně pojmenovaných výrobků. Nechce-
me přece dělat reklamu všem. 

 Jenomže jak ho dostat? Toho zákazníka vědou-
cího, jak snadno se dá naletět na párky ze separátu 
a trvanlivý salám, který se zrací komorou sotva mih-
nul. O tom už jsme se rozepisovali několikrát. Trpěli-
vá a srozumitelná prezentace na webových stránkách 
firmy časem najde dostatek zákazníků ochotných hle-
dat popsané zboží v maloobchodě. Pokud mu dáme 
i adresu obchodníkovu, určitě se na ni půjdou poptat. 
To všechno lze pořídit za cenu jednoho nic moc vel-

INTERNET PRODÁVÁ
nejenom formou

konkrétních zásilek
Všem našim partnerům
přejeme příjemné prožití

vánočních svátků,
hodně zdraví a úspěchů

v novém roce

2011
Jan Prantl - Masný průmysl, Havlíčkovo nám. 46, 394 48 Žirovnice

Tel.: 565 493 012, e-mail: janprantl@janprantl.cz

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E

kého inzerátu v novinách či odvysílání několika vteřin 
televizní reklamy.

 Že se to snadno řekne a obtížně naplňuje? Pravda. 
Vše je potřeba dobře promyslet, napsat příběh, grafic-
ky jej zpracovat, naprogramovat, viditelně umístit. Ne 
každý to sám svede. Naštěstí jsou tu specialisté. Jako 
dnes ve všem. Někdo umí vyrobit kvalitní salám, jiný 
kvalitní reklamu. Když to dají dohromady? Například 
vyvolají potřebu vyrábět na dvě směny, když ještě vče-
ra bylo uvažováno zkrátit i tu jednu stávající.

BR  
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Abych šel k šípku s tímhle otřepaným té-
matem? Pravda. Média jsou ho plná. Vždy 
od prvního podzimního zátahu do Štědrého 
dne, kdy reportéři neváhají s broděním se 
blátem na hrázi vypuštěného rybníka, aby 
se pana fišmistra optali, jestli se ujde kap-
řík každému Čechovi dodržujícímu vánoční 
tradici. A on na to, že ano, i když v průbě-
hu roku pršelo, kdy nemělo, a sluníčko taky 
nesvítilo podle rybářských představ. A cena? 
Asi tak jako vloni, možná jen o pár procent 

vyšší. Totéž se opakuje na sádkách, v bledě 
modrém pak u kádí při předvánočním prode-
ji na náměstích.

Rituál, rutina, nedostatek invence, nebo, 
nedej bože, neznalost? Jaká jiná příčina by 
mohla vést k takovým přihlouplým otáz-
kám. Vždyť z kaprů vylovených v téhle ze-
mi sní zdejší lidé sotva každého druhého. 
Ostatní putují do Němec, Rakous, Itálie, 
na Slovensko… Cenu tedy neurčuje pouze 

Bude o Vánocích dost kaprů? A za kolik?

Kaprů bude dost.
Kulturní prodej živých ryb v českobudějovické Haškově ulici

česká poptávka, jejíž růst je spíše zbožným 
přáním nežli realitou. K jejímu posílení 
vznikl marketingový projekt „Ryba domá-
cí“, obnášející finanční krytí z kapes daňo-
vých poplatníků ve výši nějakých 150 mili-
onů korun. Ať již do ní plynuly přes Prahu, 
Brusel či jinou adresu. Pokud se informace 
stran navýšení tuzemské spotřeby na jedno-
ho obyvatele o 6 deka zakládá na pravdě, 
představuje to náklad na jeden navýšený ki-
logram ryby domácí… No, potěš pánbůh. 
Přitom se v Česku najdou rybářské podni-
ky nemající problém s umístěním osmdesáti 
procent produkce v zahraničí. Inu, má tak 
někdo štěstí (?), postesknou si producenti 
červeného masa. 

Myslíme to s tím navýšením spotřeby kap-
rů vážně? Potom bychom měli zvážit, zda zá-
leží na tom, jestli na hrázi Rožmberka bude 
při jeho výlovu pořádána show z prostředků 
zmíněného programu. Vždyť ten, kdo při-
jel, by si koupil rybu tak, či onak. Jestli ono 
to nebude spíš v nabídce. Jen těžko někoho 
zlákají nevzhledné půlky zmražených kaprů 
ve vakuovém balení, nabízené v hypermar-
ketech. Stejně tak bude málokdo ochoten 
zápasit s živou rybou v koupelně paneláku. 
Ano, chce to servis. Například takový, jaký 
poskytují Lesy a rybníky města Českých Bu-
dějovic ve své prodejně v Haškově ulici. Vy-
berete si živého kapříka, oni jej zabijí, očistí, 
spolu s použitelnými vnitřnostmi vloží do 
vodotěsně uzavřeného sáčku, takže vám vo-
da nekape do tašky… To se pak nelze divit, 
že k nim jezdí půlka Budějovic.

Abychom to shrnuli. Kapři určitě budou 
i letos. Pro všechny, kteří projeví zájem. 
Otázkou zůstává, v jaké podobě. Téměř ne-
splnitelným snem se jeví představa o kapřím 
filé bez kostí. Čímž není myšlen kapří plátek 
s kostmi drcenými. Tato metoda má učinit 
svalové kůstky v soustu nepostřehnutelný-
mi. Asi mám příliš jemný jazyk. Přičemž 
zas nemám, a se mnou mnozí další milovní-
ci českého kapra, až tak nesplnitelné nároky. 
Přijít do hypermarketu, kde dostanu tak ako-

rát řízek nebo filé z poloviny ryby. Klidně i s 
(nedrcenými) kostmi. Samozřejmě čerstvé 
maso, které mi zabalí jako v českobudějovic-
ké Haškově ulici. Že to většina rybářů neumí 
(nebo nemusí umět)? Co kdyby se té příle-
žitosti chytili zpracovatelé masa červeného? 
Ty už nouze naučila housti dle přání českých 
zákazníků, neboť jim exportní příležitosti, 
jaké mají čeští rybáři, nehrozí. Natož pak 
z kapes daňových poplatníků dotované kap-
ří velkovýkrmny.  BR

Připravili jsme pro vás nový vzdělávací 
kurz BEZPEČNÁ VÝŽIVA, jehož cílem je 
interaktivní prezentace aktuálních témat 
z oblasti bezpečnosti potravin a zdravé 
výživy. Přednášet a diskutovat budou 
špičkoví specialisté v oblasti medicíny 
i potravinářských věd.

Zájemci si mohou zvolit dvoudenní 
kurzy v následujících termínech: 
1)   8. 1. 2011  a  15. 1. 2011  8.00–17.15
2)   5. 2. 2011  a  12. 2. 2011  8.00–17.15

Kurzy se budou konat na VŠCHT v Praze, 
Technická 3, 166 28 Praha 6.

Účastnický poplatek: 4500,- Kč, pro uči-
tele SŠ 450,- Kč; pro studenty SŠ je účast 
zdarma.
V ceně je zahrnuto i CD s materiály kurzu 
a občerstvení. 
Účastníci získají certifi kát o absolvování 
kurzu.

Témata přednášek (14 hodin) jsou 
následující: 

• Bezpečnost a kontrola potravin

•  Výživa a prevence civilizačních cho-
rob 

• Speciální výživa 

•  Antioxidanty a další významné látky 
ve výživě

Součástí kurzu je demonstrace špičko-
vých analytických technik pro určení 
nutriční a hygienické jakosti potravin 
(3 hodiny). Zaměření se bude odvíjet 
v maximální možné míře od předběž-
ných požadavků účastníků.

Bližší informace:
jan.panek@vscht.cz

www.vscht.cz

Ústav chemie a analýzy potravin,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Děkujeme Vám za spolupráci
a podporu v uplynulém roce a přejeme Vám
příjemné a klidné prožití svátků vánočních,

mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů
v novém roce 2011.

* * *
Libušská 319, 142 00 Praha - Písnice

Tel./fax +420 244 092 405
E-mail: sekretariat@cszm.cz



13N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, list Českého svazu zpracovatelů masa. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, 296 374 657, fax: 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz; run@agral.cz; http://www.agral.cz. Redakce: Věra Fillnerová,
tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz. Inzertní servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3., tel./fax: 222 781 521. Index 47526. ISSN 1210-3497. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tisk VS, Praha 4-Pankrác. 



14 N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E


