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Slovo předsedyUrčitá zpupnost vládců
Bude hůř, cítí v podstatě velmi správně ze-

mědělci. Pomineme-li, že zřejmě nedostanou, 
na co mají nárok, a to jsou přímé platby v ur-
čité výši, budou mít mnohem nižší příjmy za 
prodej obilí, mléka, masa. Vydají ale na dru-
hou stranu víc za energii, hnojiva, dopravu. 
Měli by to tedy raději tak zvaně zabalit? Po-
dle výroků některých politiků se zdá, že skoro 
ano. A to raději nebudu rozebírat nedávná slo-
va ministra financí Miroslava Kalouska, kte-
rý komentoval snahu zemědělců nebýt na tom 
o tolik hůř než jejich kolegové v zemích V4 
(natož v EU). Kalousek nezájem o dorovnání 
přímých plateb vysvětlil tím, že naši farmá-
ři mají nižší pachtovné, nižší platy než jejich 
kolegové v EU, a tak by podle něj měli dostat 
taky na dorovnání méně. Má to logiku? Těž-
ko. Navíc zemědělci nežádají zvýšit platy, ale 
chtějí to, co jim bylo slíbeno, podpořit kon-
kurenceschopnost, aby měli lepší podmínky 
k podnikání. Ty zatím nejsou srovnatelné 
s okolními státy bývalé patnáctky EU.

Nebo se mýlím, říkala jsem si při schůzce 
se zástupci jedné velké německé zpracovatel-
ské firmy s porážkovými kapacitami srovna-
telnými zhruba s úrovní celé naší republiky. 
Nemýlím, byla jsem ujištěna, a v dodatku 
stálo, že skutečně naši zemědělci, ale i zpra-
covatelé nemají v příštím roce zrovna ty nej-
lepší vyhlídky. A jelikož tito manažeři v době, 
kdy naši ekonomičtí výzkumníci stále tvrdili, 
že cena obilí půjde koncem roku 2007 dolů, 
ujišťovali o pravém opaku a měli stoprocent-
ní pravdu, budu spíš brát jejich slova vážně. 
Význam zemědělství se v Evropě podceňuje, to 
nepopírali, ale u nás obzvlášť, a to je prý chy-
ba, namítali, a položili jednu zásadní otázku. 
Čím je vlastně Česká republika ve světě zná-
má? Auta? Ale to je přece naše společnost, 
co vyrábí u vás Octavie a Fabie, říkali. Nebo 
ocelárny? Jejich věhlas už pohasl. Jste zná-
mí pivem, vyrábíte ve světě nejvíc máku a byli 
jste dobří v cukru, známá byla pražská šunka 
a české husičky. S těžkým průmyslem si prý 
moc fandíme, nešetřili mne. Navíc řada fi-
rem, jako je i Siemens, odchází nyní z ČR do 
těch zemí, kde podnikání bude na chvíli, tak 
jako dříve tady, podporovat EU.

 Přežijí jen velmi moderní velké celky, tvr-
dili, a ty zpracovatelské závody, kam se více 
než 20 let neinvestovalo a jen se hrálo na spl-
nění těch nejzákladnějších podmínek pro zís-
kání povolení EU, ty je lépe vyhodit do vzdu-
chu, než hledat kupce. Přestal mi chutnat 
i ten zeleninový salát, co jsem si dala k veče-
ři, a požádala o šálek silné hořké kávy. I tihle 
lidé sice nadávají na předvolební sliby, říkala 
jsem si, ale jejich ministři i premiér venkov 
berou a se samozřejmostí jeho rozvoj spojují 
s budoucností svých farmářů. 

Co vlastně říká náš premiér k venkovu a je-
ho rozvoji, přemýšlela jsem po návratu domů 
a v databance tisku se jala hledat půl roku 
zpátky veškeré výroky českého premiéra Mir-
ka Topolánka na toto téma. Hesla zeměděl-
ství, potravinářství, dotace, žně nezabírala 
a u pouhého příjmení se objevovala stále stej-
ná témata zarámovaná do kauz s vicepremié-
rem Jiřím Čunkem a poslancem Vlastimilem 
Tlustým. 

Syn, který studuje v zahraničí, na toto ne-
radostné zjištění měl slova útěchy. Buď-
me rádi, že naše vláda řeší „jen“ tyto kauzy 
a nemusí reagovat na zkázu po zemětřesení, 
povodních a vichřicích, nebo dokonce na vá-
lečné události. Asi ano, i když domácí výroba 
potravin, jejich bezpečná produkce a zpra-
cování jsou alfou a omegou právě při těchto 
živelných pohromách a vojenských střetech, 
a pokud si je v budoucnosti nedokážeme za-
bezpečit, co bude pro nás horší než jejich ne-
dostatek? 

Nemaluji čerty na zeď, jen s plnou vážností 
upozorňuji na určitý hazard s lidmi, kteří tuto 
náročnou práci chtějí dělat i za cenu nepříliš 
vysokých platů, s velkou dávkou zodpovědnosti 
k živé přírodě a jejím tvorům a nechají se dob-
rovolně spoutat povinnostmi, které jim nikdo 
ze dne na den nesníží a neubere, ale budou je 
mít denně a se železnou pravidelností. Až je 
totiž otrávíme, a to jak zemědělce, tak potra-
vináře, potom si ne vždy dokážeme v dobách 
nepředvídatelných pohrom a výkyvů zajistit 
odněkud zvenku dostatek toho, co dnes na 
našem stole bereme jako samozřejmost.

Eugenie Línková

Při posuzování kladů potravinářských 
surovin pocházejících z ekologického ze-
mědělství dochází zpravidla k rozpačitým 
závěrům vzhledem k některým negativ-
ním technologickým vlastnostem celé 
řady bioproduktů, jako je např. tvar, veli-
kost, konzistence, barva, skladovatelnost, 
podíl bílkovin či tuku apod. Nepřehlédnu-
telné jsou také některé další předpokláda-
né závady této produkce. Mezi nejzávaž-
nější lze zařadit možný výskyt přírodních 
toxických látek, jako jsou alkaloidy, dále 
mykotoxiny, rezidua živočišných škůdců 
apod. Protože však na zemědělskou vý-
robu působí mnoho vnějších vlivů, nelze 
tyto negativní vlastnosti paušalizovat. Na-
proti tomu i u výrobků z běžné, klasické 
zemědělské produkce lze při absenci ně-
kterých odborných zásad nalézt některé 
negativně se projevující látky.

Východiskem z této nepřehledné situ-
ace bude do budoucna pro potravináře 
důležité, nenechat se ovlivňovat různými 
pravidly ekologického zemědělství, legis-
lativou, akčními plány, systémy dosledova-
telnosti, klamavou reklamou apod., a trvat 
na analyticky zjištěných hodnotách suro-
vin porovnaných k standardům vycháze-
jících z kvalitní zemědělské velkovýroby. 
K uvedené optimalizaci procesu povede 
jistě ještě dosti dlouhá cesta. Již dnes je 
však nutné upozorňovat na nebezpečí 
neúčelného hospodaření se značnými fi-
nančními prostředky na základě nedo-
statečných a málo průhledných pravidel, 
a podrobit odborné revizi činnost jednot-
livých aktérů od řídící sféry až po společ-
nosti zabývající se kontrolou a marketin-
gem. 

Uvolněná technologická atmosféra při-

nesla v posledních dvaceti letech do po-
travin živočišného původu chaotickou 
řadu pouze jednostranně prospěšných 
aditivních látek, které dnes pod hlavičkou 
ekopotravin budeme z vybraných výrobků 
za peníze státu či spotřebitelů opět vylu-
čovat. Jedná se o různé prostředky, které 
jsme se naučili označovat jako „éčka“. Je-
jich obsah ve výrobcích má zajistit např. 
větší trvanlivost, fixaci barvy, vaznost vo-
dy apod. Není výjimkou, že běžný potra-
vinářský výrobek obsahuje až 13 druhů 
těchto aditivních látek a další velké množ-
ství alternativních surovin. Takto „oboha-
cený“ výrobek se často stává pro smyslové 
orgány spotřebitele netypický až nechut-
ný, ale zejména pro velké potravinářské 
řetězce vzhledem k nízké ceně a dlouho-
dobé trvanlivosti výhodný. A tak jsme stá-
le svědky toho, že česká populace konzu-
muje neúměrné množství sice levných, 
ale v důsledku surovinové skladby ne-
vhodných výrobků, přičemž si spokojeně 
tloustne. Není bohužel v silách odborníků 
a statistiků exaktně porovnat ekonomic-
kou výhodnost výroby takto znetvořených 
potravinářských výrobků s náklady na 
léčení obézních lidí. Lze však s jistotou 
konstatovat, že se jedná o nenormální, ve 
svém důsledku škodlivý stav, proti které-
mu by se měli jak potravináři, tak zdravot-
níci jednoznačně postavit.

Jako argument pro svůj obezřetný po-
stoj k biosurovinám či biovýrobkům si do-
volím uvést některé „perličky“, které jsou 
sice úsměvné, ale ve skutečnosti poukazu-
jí na neodborný a lehkovážný postoj k této 
problematice.

Tak např. nedávné vyjádření minist-
ra zemědělství Petra Gandaloviče pro 

U produktů živočišného původu je namístě obezřetnost

Biopotraviny – prospěšnost, mystifikace, módní vlna,
či jen marketingový prostředek

Přes chovatelské zásady, akční plán MZe, legislativu, výsledky 
výzkumu až po kontrolu, která není založena na analýze potravi-
nářských surovin živočišného původu, lze oprávněně konstatovat, 
že celá problematika biopotravin je v mnohých případech, a to 
nejen u nás, pouze na virtuální úrovni. Přitom v této hospodářské 
oblasti obíhá velké množství finančních prostředků státu či EU, 
které jsou směrovány do prvovýroby, reklamy a často do mystifiku-
jících informací určených pro veřejnost.

tisková periodika: „Základem produkce 
kvalitních biopotravin je dobře fungující 
kontrolní systém. Proto se snažíme jeho 
fungování neustále zlepšovat, což se pro-
jevuje i nárůstem počtu laboratorních 
kontrol biopotravin ve srovnání s minu-
lostí. V období od května do července 
2008 pokračovalo sledování kvality cer-
tifikovaných biopotravin na českém trhu 
pomocí laboratorních rozborů prováděné 
SZPI. V tomto období prošly laboratoře-
mi SZPI vzorky 19 různých biopotravin vy-
robených v ČR nebo v jiných členských 
zemích EU.“ (Jistě reprezentativní množ-
ství. Kolik rozborů biopotravin bylo asi 
provedeno ve stejném období minulého 
roku? Vezmeme-li v úvahu současný po-
čet výrobců biopotravin, kterých je zhru-
ba 400, přičemž někteří vyrábějí několik 
druhů výrobků denně, dostaneme se hru-
bým odhadem k počtu vyrobených partií 
za běžné čtvrtletí minimálně na 20 až 30 
tis. a k tomu je třeba přičíst ještě biopo-
traviny dovážené ze zahraničí. Ministrem 
uvedený počet laboratorních kontrol pak 
představuje u tuzemské výroby méně než 
0,1 %. I z tohoto odhadu je patrné, že celá 
problematika biopotravin je v současnosti 
„na vodě“. Doufám, že zpracovatel minis-
trova projevu se nedopustil chybného vy-
jádření vyloučením slůvka „druhů“).

Na letošní Salimě byla udělena cena 
jednomu včelaři ze Šumavy za „biomed“. 
Kam asi včelař svoje včely posílá a jakými 
pokyny se včely musí řídit, aby přinesly 
z přírody zaručený biomed?

Martin Leibl, vedoucí oddělení ekolo-
gického zemědělství MZe, ve svém článku 
uvedeném v odborném potravinářském ča-
sopise v srpnu uvádí: „Biopotraviny přináší 
pro spotřebitele řadu výhod, zejména co se 
týká zdravotní nezávadnosti...“ (Běžně vy-
robené potraviny jsou u nás zdravotně zá-
vadné?). Tentýž autor dále uvádí výsledek 
čtyřletého výzkumu kvality biopotravin, 
který byl proveden univerzitou v britském 
Newcastlu za finančního přispění EU: „Bi-
omléko obsahuje o 60 až 80 % více nutrič-
ních látek v letních měsících a o 50 až 60 
% v zimě.“ (Chápu, že autor měl na mys-

li nutriční hodnotu, tj. označení jakékoliv 
složky potravin, která představuje přínos 
pro zdraví či léčbu. U termínu „nutriceu-
tika“ (angl. nutraceuticals) je však v sou-
časnosti značný chaos, a proto se s ním 
potravinář nemůže spokojit. Potřebuje vě-
dět, o které látky se jedná. Jinak uvedená 
informace vyznívá jako tzv. klamavá, nebo 
tendenční psychologie velkých čísel, a to 
platí zvlášť při uvedených pochybných 
rozdílových % nutričních látek.

V poslední době jsem přečetl mnoho 
informací od různých autorů o ekologic-
kých surovinách a výrobcích živočišného 
původu. Nemohu se však zbavit podezře-
ní, že publikovaná problematika je poplat-
ná zejména ekonomickým výnosům při 
méně funkčním systému kontroly. Obá-
vám se, že systém se dostává do rukou 
určité lobby, která chce pod hlavičkou 
„eko“ získat, či lépe řečeno „vyškubnout“ 
finanční prostředky státu, popřípadě EU. 
Zajímavý je také přístup některých výrob-
ců masných výrobků, kteří dobře vědí, že 
neexistuje praktický rozdíl v analytických 
hodnotách masa jatečných zvířat chova-
ných ve velkochovech, nebo různých eko-
farmách, a přesto se pilně účastní reklam-
ní kampaně propagující své „ekovýrobky“. 
Nemám jim to za zlé, obchod už je takový. 
Budu však rád, dojde-li v souvislosti s tou-
to kampaní také k podstatnému omezení 
chaotického používání různých aditivních 
látek, které ve své podstatě zhoršují jakost 
i nutriční hodnotu masných výrobků. 

Jako potravinář a bývalý státní úředník 
nemohu doporučit při hodnocení kvality 
surovin pro výrobu potravinářských výrob-
ků nic jiného, než technologické a analy-
tické hodnoty porovnané k správně sesta-
veným standardům. Protože to není při 
současném technickém stavu v zeměděl-
ství i v potravinářském průmyslu zatím 
proveditelné, je namístě rozumná podni-
katelská obezřetnost. Důležité je proto ne-
podléhat různým módním vlnám, kterých 
my starší jsme během své praxe zažili ne-
spočet, a dále se snažit o zvyšování tech-
nologické a zdravotní úrovně potravinář-
ských výrobků. Josef Radoš

V tomto roce by-
ly poprvé vyhláše-
ny výsledky soutěže 
o nejlepší řeznickou 
prodejnu. Finalis-
tům, zástupcům 
13 prodejen, které 
postoupily do celo-
státního kola, bylo 
předáno ocenění 

prvního ročníku této soutěže. Jednalo se 
o společnosti:
 1/  Maso Kazda Úpice – při návštěvě ne-

zapomeňte na Kazdův proslavený 

maxi lovecký salám a při odchodu 
můžete obejít na protější straně ulice 
vilu, kde na začátku minulého století 
žila rodina bratří Čapků.

 2/  Řeznictví a uzenářství Francouz s. r. o.
– prodejna v centru Pardubic. Nabíd-
ka je plná řeznických laskomin, které 
stojí zato ochutnat. 

 3/  Řeznictví a uzenářství u Dolejších s. r. o.
– prodejna v Davli. Zejména pro zá-
kazníky z Prahy představuje vynikají-
cí možnost nákupu při cestách na jih 
od metropole. Určitě bych vyzkoušel 
tradiční výrobek Davelská maceška. 

Nejlepší řeznické 
prodejny roku 2008 

vyhlášeny
Skalský dvůr, to je tradiční setkání zpracovatelů masa a odborníků v profesích, které 

úzce souvisí se zpracováním masa. Před měsícem, ve dnech 9. a 10. září 2008, zde v pří-
jemném prostředí proběhl jubilejní desátý ročník semináře o Údržnosti masa a masných 
výrobků. Tentokrát bylo hlavní téma věnováno obalům, obalovým materiálům a balicí 
technice. První den semináře byl zakončen společenským večerem, v jehož úvodu byla 
předána členům Českého svazu zpracovatelů masa prestižní ocenění našeho oboru, jako 
je „Čestné členství“ a „Mistr oboru pro rok 2008“. Nezapomínáme ani na nejmladší 
z nás, a tak pravidelně oceňujeme nejlepší studenty a učně.

 4/  Váhala a spol. s r. o. – prodejna 
v Brně je umístěna v supermarketu 
Kaufland a rozhodně ochutnejte šun-
ku Sisi či vynikající lahůdkářskou vý-
robu této firmy.

 5/  VOMA spol. s r. o. – prodejna v Uher-
ském Brodě. Majitel prodejny pan 
Mahdalík získal v nedávné době pres-
tižní ocenění Zlatý klas pro svůj výro-
bek Lopenická slanina, takže prubně-
te.

 6/  Masokombinát Jičín spol. s r. o. – pro-
vozuje prodejnu v Jičíně na západní 
straně náměstí. Spousta specialit i la-

hůdek, ale také perfektně upravené 
a označené maso.

 7/  Maso Planá a. s. – prodejna v Plané 
nad Lužnicí. Bohemia šunka v ple-
chu, malou librovku, tzv. vajíčko, na-
kupují turisté ve velkém, aby si od-
vezli kus tradiční české gastronomie. 
Have a good appetite, bon appétit, 
dobrou chuť!

 8/  Maso West s. r. o. – prodejna Klatovy 
u divadla. Pokud nakoupíte, zejména 
doporučuji tradiční řeznické produk-
ty jako jaternice, jelítka, tlačenky, 

(Pokračování na straně 3)
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Další informace z oblasti
Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz 

Z  D O M O VA  –  A K T U Á L N Ě

Proto, aby se nic nenašlo? Samozřejmě že mají všichni radost, když se neob-
jeví žádná nemocná zvířata, nicméně o účinnosti dozoru a účinnosti monitoringu 
svědčí, že se „čas od času“ něco najde.

ČR je prostá celé řady významných nákaz zvířat. Například lze uvést slintav-
ku a kulhavku, mor prasat, vzteklinu, Aujeszkyho chorobu prasat, tuberkulózu 
skotu, brucelózu skotu, enzootickou leukózu skotu, a mnoho dalších. Na čtyři 
poslední nákazy obdržela ČR dokonce dodatečné garance a byla uznána jako 
oficiálně prostá na rozdíl od některých zemí EU.

Tato příznivá nákazová situace však neznamená, že na uvedené nákazy, po-
případě na další, nebude i nadále zaměřena pozornost orgánů Státní veterinár-
ní správy a nevyskytnou se čas od času případná podezření. Výskyt i těchto 
„vymýcených“ nákaz je samozřejmě nadále hlídán. V podmínkách volného ob-
chodu a volného pohybu osob je to naprosto nezbytné. Vodítkem k provádění 
monitoringu je Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace, kterou Státní 
veterinární správa ČR každoročně s ohledem na nákazovou situaci aktualizuje 
a MZe ČR ve svém Věstníku vydává.

V každém státě, i v ČR, se občas vyskytne na základě klinických příznaků, 
laboratorního vyšetření nebo nálezu po poražení jatečného zvířete, či při pitvě 
uhynulého zvířete podezření na nákazu. Případná opatření musejí být přijímá-
na již v této fázi a nikoliv až tehdy, kdy je nákaza potvrzena laboratorním prů-
kazem specifického původce.

Někdy se ovšem stane, že v hospodářství vznikne podezření z nákazy, ve-
směs na základě průkazu protilátek v krvi. Při dalším laboratorním vyšetření 
(i po určité době opakovaném) se zjistí, že o nákazu nešlo, původce nákazy 
nebyl laboratorně potvrzen. Některá zvířata ať už konstitučně, či psychicky 
labilnější (často i kondičně oslabená) mohou při určitých zátěžích či stresech 
způsobených například úpravou paznehtů, hromadných očkovacích akcích,
tj. všemi akcemi, které se ve stádě běžně neprovádějí a na která nejsou zvířata 
zvyklá, vytvořit tzv. přirozené polyreaktivní protilátky (reagují pozitivně při 
více nákazách), které samozřejmě laboratorní testy zachytí. S takovýmto zví-
řetem je zacházeno jako s podezřelým z nákazy, je izolováno a jsou u něho 
provedena další laboratorní vyšetření, která nákazu potvrdí, ale v uvedených 
případech spíše vyloučí.

Důležité pro nákazovou bezpečnost našich chovů je, že laboratoře Státních 
veterinárních ústavů jsou schopné podezření zachytit a systémem následných 
veterinárních opatření, které provádějí místně příslušné krajské veterinární 
správy, a následných laboratorních vyšetření nákazu vyloučit nebo v horším 
případě při jejím potvrzení zabránit rozšíření do dalších chovů.

Toto lze dokumentovat na nedávném případu objevení protilátek proti bru-
celóze u jedné krávy na Olomoucku. Následné testy podezření nepotvrdily, 
nicméně i toto zjištění je potvrzením o účinnosti státního veterinárního dozoru 
i jeho věrohodnosti vůči EU i ostatním členským státům.

Josef Duben, SVS ČR

Proč se monitorují nákazy?

Ve schválené novele zákona na ochranu 
zvířat, která nabývá v říjnu účinnosti, došlo 
k některým změnám podmínek pro přepra-
vu zvířat. Tyto změny by proti dosavadnímu 
stavu neměly přinést pro žádného již evido-
vaného dopravce zvířat splňujícího požadav-
ky podle nařízení ES nové náklady. Je třeba 
upozornit, že novela však ruší dosud platný 
národní systém registrace dopravce zvířat.

Dne 5. 1. 2007 nabylo účinnosti naříze-
ní Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosin-
ce 2004 o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností a o změně směrnic 
64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) 
č. 1255/97 (dále jen „nařízení“). Toto na-
řízení bylo hlavním důvodem pro noveliza-
ci zákona, která byla provedena zákonem 
č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon na 
ochranu zvířat proti týrání, zákon o správ-
ních poplatcích a zákon o ochraně přírody 
a krajiny. Oblast tzv. komerční přepravy 
zvířat již tedy bude v převážné míře uprave-

na pouze tímto mezinárodním nařízením 
a v českém právním řádu budou obsažena 
pouze ta ustanovení, která jsou nezbytná 
pro zajištění aplikace nařízení, a ustanove-
ní, která upravují ochranu zvířat při neko-
merční přepravě.

Zákon č. 312/2008 proto upravuje pod-
mínky k ochraně zvířat při nekomerční 
přepravě, tedy při přepravě, na kterou se 
nařízení nevztahuje. Např. v § 8d obecně 
vymezuje způsobilost zvířat pro přepravu 
(základním požadavkem je, že musejí být 
zdravá a v kondici – způsobilá pro přepra-
vu). Další zásadou je nepoužívat nezpů-
sobilé dopravní prostředky a předcházet 
utrpení zvířat a minimalizovat podráždění 
a stres zvířat během přepravy. Protože zví-
řaty v zájmových chovech jsou často např. 
koně, ovce, kozy, psi a kočky, jsou v zákoně 
uvedeny obecně i požadavky na minimální 
prostorové nároky převážených zvířat, kte-
ré má podrobně upravit prováděcí právní 
předpis (vyhláška). Některé požadavky na 

technické vybavení dopravního prostřed-
ku, které stanoví nařízení, je nutno na ná-
rodní úrovni blíže upravit, proto je v novele 
zákona (č. 312/2008) obsaženo zmocnění 
k vydání prováděcího právního předpisu 
(prováděcí vyhlášky). 

Zdůrazňujeme, že nadále platí povin-
nost absolvovat kurzy pro získání osvěd-
čení o způsobilosti pro řidiče a průvod-
ce silničních vozidel. Tyto kurzy však již 
probíhaly podle dosavadní právní úpravy. 
V roce 2007 bylo v 6 školicích pracovištích 
ve 23 kurzech pro dopravce proškoleno 
dalších 560 osob podle podmínek naříze-
ní. Na konci roku 2007 jejich celkový po-
čet v ČR přesahoval 2 700 osob. Doplně-
ním je vyhláškou stanovený způsob, obsah 
a evidování školení, které musí zabezpečit 
provozovatelé shromažďovacích středisek 
pro přepravu, a to pro osoby, které zachá-
zejí se zvířaty.

V důsledku adaptace nařízení bylo no-
velou zákona o správních poplatcích zave-

deno několik nových správních poplatků. 
Jedná se o poplatky za vydání rozhodnutí 
o žádosti o povolení dopravce (200 Kč), 
vydání rozhodnutí o žádosti o povolení do-
pravce pro dlouhotrvající cesty (200 Kč), 
vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvěd-
čení o schválení silničního dopravního pro-
středku pro přepravu hospodářských zvířat 

za každý silniční dopravní prostředek nebo 
plavidlo uvedené v žádosti (200 Kč). 

Státní veterinární správa již od roku 2004 
upozorňovala přepravce zvířat, aby jim včas 
umožnila splnit požadavky nařízení ES bez 
uvedených poplatků. Lze tedy předpokládat, 
že většina dopravců živých zvířat bude mít 
udělena výše uvedená povolení a osvědčení 
již před nabytím účinnosti právní úpravy 
a nová zákonem stanovená právní úprava te-
dy nebude znamenat výrazné zatížení podni-
katelské sféry. Stejně tak SVS ČR upozor-
ňovala, že naopak přepravcům zvířat, kteří 
uvedené podmínky nesplnili a byli pouze re-
gistrováni, tj. získali registrační list doprav-

ce podle dosavadních právních předpisů, 
jsou povinni požádat do 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný or-
gán veterinární správy o
a) povolení dopravce, nebo
b)  povolení dopravce pro dlouhotrvající ces-

ty a osvědčení o schválení silničních do-
pravních prostředků nebo osvědčení 
o schválení plavidel pro přepravu hospo-
dářských zvířat.
Pokud budou komerční přepravu zvířat 

provádět bez schválení a evidování, hro-
zí jim sankce, např. pokutou až do výše
500 000 Kč. 

Z důvodů komplexního zabezpečení 
podmínek ochrany zvířat při přepravě i ve 
vztahu k podnikatelské činnosti dopravců 
považujeme za nezbytné na tyto skutečnos-
ti včas upozornit.

Přehled registrovaných a evidovaných do-
pravců a další informace z oblasti Státní ve-
terinární správy lze získat na internetových 
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. 

Návrh, který nyní 
Evropská komise před-
kládá s cílem zajistit 
lepší podmínky pro 
zvířata na jatkách, 
předpokládá, že by 
situaci mohl prospět 
například lépe pro-

školený personál. Proškolení zaměstnanci 
by měli získávat osvědčení, které by platilo 
pět let. Podle slov eurokomisařky Androully 
Vassiliou má společnost povinnost zajistit, 
aby zvířata při cestě na jatka netrpěla stre-
sem a celý proces pro ně byl bezbolestný.

Pokud jde o naši republiku, je současná 
veterinární legislativa, i pokud jde o welfa-
re na jatkách, plně v souladu s legislativou 
EU a také s Evropskou dohodou o ochraně 
jatečných zvířat. Změny navrhované Ko-

misí, tj. požadavek na proškolenou osobu 
na welfare na jatkách, vnímá Státní veteri-
nární správa ČR jako jistý krok kupředu, 
pokud se týká ochrany zvířat. Nicméně 
v ČR již požadavek na odbornou způso-
bilost personálu na jatkách existuje a tato 
způsobilost je vyžadována. Určitě lze po-
tvrdit, že v současné době nezaznamená-
váme na jatkách závažné problémy, pokud 
jde o porušování podmínek stanovených 
pro usmrcování zvířat.

Na jatkách v ČR je samozřejmě stálý ve-
terinární dozor, který dohlíží i na ochranu 
zvířat při porážení (je speciálně proškolen 
podle zákona na ochranu zvířat proti tý-
rání). Tento dozor funguje od příjmu zví-
řat přes samotnou porážku až po vykrvení 
zvířete a rozbourání jatečného těla. Navíc 
každoročně státní veterinární dozor na 
všech jatkách provádí komplexní kontrolu 

plnění požadavků na welfare, vykonávají ji 
inspektoři pro péči o pohodu zvířat míst-
ně příslušných krajských veterinárních 
správ.

Lze říci, že rozhovory o revizi směrni-
ce Rady č. 93/119/ES o ochraně zvířat při 
porážení nebo jiném usmrcování probíha-
jí již od roku 2004. Přepracování unijních 
právních předpisů, které se týkají ochrany 
zvířat při porážení nebo usmrcování, včet-
ně usmrcování zvířat v rámci tlumení ná-
kaz, je součástí akčního plánu Společen-
ství v oblasti dobrých životních podmínek 
a ochrany zvířat na roky 2006 až 2010. 
V květnu 2007 proběhl na objednávku Ko-
mise průzkum mezi kontrolními orgány, 
provozovateli jatek a profesními sdružení-
mi. Cílem bylo získat údaje o současné si-
tuaci v této oblasti a o ekonomických, so-
ciálních a případných environmentálních 

důsledcích současné praxe. Studie byla za-
měřena na činnosti prováděné při poráže-
ní skotu, ovcí, prasat, kuřat a krůt v rámci 
jatek. (Porážení a usmrcování zvířat mimo 
jatky a usmrcování zvířat z jiných důvodů 
nebylo předmětem této studie).

Součástí revize směrnice je samozřej-
mě také vypracování studie o ekonomic-
kých dopadech.

Mimo jiné se od roku 2005 pracuje i na 
doporučeních OIE (Mezinárodního úřadu 
pro nákazy zvířat) o porážení a usmrcová-
ní zvířat pro lidskou spotřebu a při výskytu 
nákaz, kde jsou upřesněny postupy uplat-
ňované při porážení zvířat jak na jatkách, 
tak i metody usmrcování zvířat mimo jat-
ky, včetně doporučení metod šetrnějších 
z hlediska welfare na základě nových vě-
deckých poznatků a praktických zkuše-
ností.

Pokud bude muset být podle návrhu, 
který zveřejnila Komise, určena na jatkách 
speciální osoba „přes welfare“, bude to vy-
plývat z nové legislativy, což budeme stej-
ně jako ostatní členské země akceptovat. 

Komisí zveřejněný návrh neřeší tzv. 
domácí porážky, ty jsou i nadále možné, 
u nás jsou podmínky stanoveny veteri-
nárním zákonem. A to s výjimkou skotu 
včetně telat, koní, oslů a jejich kříženců 
a jelenovitých z farmového chovu. Zvířa-
ta (kromě výše vyjmenovaných) mohou 
být poražena v hospodářství chovatele, 
je-li jejich maso (a orgány) určeno pouze 
pro spotřebu v domácnosti chovatele (do-
mácí porážka). Toto maso a orgány pod-
léhají veterinárnímu vyšetření, požádá-li 
o toto vyšetření chovatel, anebo stanoví-li 
tak krajská veterinární správa se zřetelem 
k nákazové situaci.

O welfare na jatkách

Co je nového v přepravě zvířat

Kaprů je dost, vody je málo

Na Vánoce nemusí být jen kapr

V nejbližších dnech začínají výlovy kap-
rů na Vánoce. Nejdříve se začíná s malými 
rybníky, větší přijdou na řadu počátkem říj-
na a s koncem výlovů se počítá v půli lis-
topadu.

Zdravotní stav ryb v rybnících je, zdá 
se, dobrý, a podle rybářů bude kaprů opět 
na předvánočním trhu dostatek. Kontrolu 
zdravotního stavu i zacházení s odlovený-
mi rybami mají na starosti místně příslušné 
krajské veterinární správy. Podle zkušenos-
tí z minulých let zde neočekáváme problé-
my. Pro představu lze uvést, že se u nás roč-
ně vyloví zhruba 20 tisíc tun tržních ryb 
(z čehož je kaprů asi 17 tisíc tun). Z cel-
kového množství se může asi něco kolem
9 tisíc tun prodat živých, okolo 9 tisíc tun 
se vyveze a ke dvěma tisícům tun se zpra-
cuje na různé rybí výrobky.

Jediné, na co si rybáři stěžují, je chro-
nický nedostatek vody, kterou musejí šetřit. 
Málo dešťů způsobilo setrvalý deficit a lze 
jen doufat, že podzimní a zimní období bu-
dou v tomto ohledu štědřejší.

O samozřejmě zdravotně nezávadné ry-
by z ČR je zájem i v cizině, vyvážejí se do 
řady zemí EU, z celkového množství vylo-
vených asi 20 tisíc tun tržních ryb se jich 
vyveze okolo 9 tisíc tun. Přitom spotřeba 
ryb na hlavu u nás činí 5 kilo na hlavu na 
rok, ale z tohoto množství je sladkovod-
ních jen jeden kilogram.

Jistě, tradice je tradice, takže většina 
z těch druhých okolo 9 tisíc tun kaprů se 
sní o Vánocích. Je třeba zmínit, že se roč-
ně také vyloví okolo 700 tun lososovitých 
ryb, asi 900 tun býložravých, jako je amur 
nebo tolostolobik a línů a marén (síh sever-
ní maréna) asi 200 tun. Z hlediska zdravé 
výživy, nebo lépe z pohledu na příznivé pů-
sobení na lidský organismus, je právě rybí 
maso velmi prospěšné. Je tedy škoda, když 
se hovoří o kaprovi, zapomínat na jeho 
ostatní sladkovodní příbuzné.

Letošní výlovy, které začaly, naznačují, 
což zajímá veřejnost, že bude ryb dosta-
tek, jako každý rok. Je třeba ale také po-
dotknout, že na způsob výlovu i z hlediska 
welfare a na zdravotní nezávadnost ryb do-
zírají orgány státního veterinárního dozo-
ru. Zatím jsme nezaznamenali žádné pro-
blémy.

Zajímavé je, že se o kaprech začíná hovořit vždy až před Vánoci, a přitom je tato ryba 
„poživatelná“ celoročně. Podobně tomu je i s ostatními sladkovodními rybami, a přitom je 
jejich nabídka docela obstojná.
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PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola úkolů
2.  Zpráva předsedy ČSZM o způsobu financování 

ČSZM do konce r. 2008
3. Zpráva o vývoji přihlášek ZTS
4. Vyhodnocení soutěže Prodejna roku 2008
5. Monitoring tisku
6. Různé

Jednání řídil: Ing. Jaromír Kloud 

Ad 1. Kontrola úkolů
VŘ Jan Katina provedl kontrolu úkolů z minulého 

jednání:
a)  Mezinárodní veletrh zpracovatelských, obalových 

a tiskařských technologií – FOR 3P
  V dubnu 2009 se bude konat 1. ročník Mezinárod-

ního veletrhu zpracovatelských, obalových a tis-
kařských technologií s názvem FOR 3P na Praž-
ském veletržním areálu v Letňanech. Zástupci 
ABF a. s. (pořadatel veletrhu) nabídli ČSZM pod-
mínky a rozsah možné participace ČSZM na tom-
to veletrhu, přičemž ČSZM by zde plnil funkci od-
borného garanta a v rámci svých možností zajistil 
veletrhu propagaci.

  V rámci semináře na Skalském dvoře proběhlo 
další jednání mezi ČSZM a ABF a. s., kde ČSZM 
předložil této společnosti návrh na její začlenění 
do svazu formou přidruženého členství a dále by-
la projednána možnost prezentace ČSZM v rámci 
veletrhu ve společné expozici s PK ČR a ostatní-
mi profesními svazy. Společnost ABF a. s. v návaz-
nosti na toto jednání připraví návrh smlouvy, která 
bude předložena představenstvu ČSZM na dalším 
jednání. 

b) Návrh vyhlášky č. 326/2001 Sb. 
  Dne 14. 8. 2008 se ČSZM zúčastnil porady za 

účelem vypořádání připomínek k návrhu změn 
vyhlášky č. 326/2001 Sb. Výsledek uplatnění při-
pomínek ČSZM byl členským subjektům zaslán 
v elektronické podobě dne 20. 8. 2008. Vzhledem 
k tomu, že v návrhu vyhlášky bylo během této po-
rady provedeno značné množství poměrně rozsáh-
lých úprav (jednalo se zejména o vypouštění jed-
notlivých ustanovení, která jsou již přímo nebo 
nepřímo součástí aktuálně platných nařízení ES), 
došlo k dohodě MZe ČR s připomínkovými místy, 
že návrh vyhlášky se zapracovanými úpravami bu-
de ministerstvem poskytnut připomínkovým mís-
tům k finálnímu schválení.

c) Spot KlasA – masné výrobky

  V souvislosti s vyjádřením připomínek P a DR 
ČSZM k reklamnímu spotu SZIF zaměřeného na 
propagaci masných výrobků nesoucích označení 
Klasa bude v nejbližších dnech předseda ČSZM 
Ing. Jaromír Kloud jednat s představiteli MZe 
ČR.

Ad 2.
Zpráva předsedy ČSZM o způsobu financování ČSZM 

do konce roku 2008
Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, seznámil pří-

tomné s plánem čerpání rozpočtu ČSZM za 2. polo-
letí 2008, zvláštní pozornost byla věnována diskuzi 
o úsporných opatřeních a zdrojích dodatečného pří-
jmu, které by měly vést k vyrovnanému hospodářské-
mu výsledku v závěru letošního roku. Pro účely dalšího 
jednání P a DR bude připraveno vyhodnocení společ-
ného úkolu představenstva, jehož cílem je rozšíření 
členské základny ČSZM získáním nových členských 
subjektů. Představenstvo dále odsouhlasilo prodej 
zbývajících výtisků Katalogů výsekových a výrobních 
mas. 

 
Ad 3.

Zpráva o vývoji přihlášek ZTS
V úvodu VŘ seznámil členy představenstva a dozor-

čí rady s dosavadním vývojem v procesu přípravy zápi-
su vybraných masných výrobků do rejstříku ZTS. Dne 
18. 8. 2008 se J. Katina zúčastnil v Bratislavě jedná-
ní Výboru MP SR k posouzení přihlášek masných vý-
robků jako ZTS. Z jednání tohoto Výboru vyplynulo 
12 připomínek k již podaným přihláškám, které během 
probíhajícího připomínkového řízení na území ČR vy-
hodnotí ČSZM ve spolupráci s MZe ČR.

Ad 4.
Seznámení s výsledky soutěže Prodejna roku 2008
Tříčlenná komise (Ing. Kloud, Ing. Kasper, pan Ko-

randa) provedla vyhodnocení celostátního kola sou-
těže, kdy vybrala 13 nejlepších prodejen a z těchto 
prodejen byla vyhodnocena jedna prodejna jako vítěz 
celostátní soutěže. Řeznicko-uzenářskou Prodejnou ro-
ku 2008 se stala prodejna společnosti Chovaneček a. s.
v Litoměřicích. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na 
slavnostním večeru, který se konal u příležitosti koná-
ní 10. ročníku semináře o údržnosti masa a masných 
výrobků na Skalském dvoře dne 9. 9. 2008. Mediální 
podpora v průběhu celé akce byla realizována prostřed-
nictvím časopisů MASO, Moderního obchodu a Řez-
nicko-uzenářských novin. Vzhledem k úspěšnosti této 
akce představenstvo rozhodlo o vyhlášení soutěže Pro-
dejna roku 2009.

Ad 5. Monitoring tisku
V souladu se snahou kvalitně informovat členskou 

základnu o mediálním pokrytí aktivit oboru zpracování 
masa (viz Program ČSZM na období let 2008–2009) 
byly posouzeny dvě nabídky na zajištění denního mo-
nitoringu těchto informací. Vzhledem k finanční ná-

ročnosti projektu bylo s oslovenými agenturami dále 
jednáno o možném snížení četnosti dodávaných infor-
mací s cílem snížení ceny. Dále předseda ČSZM Ing. 
Jaromír Kloud jednal o možnosti finanční participace 
s PK ČR, avšak Výkonná rada PK ČR tento společný 
projekt zamítla.

Ad 6. Různé

a) Žádost o přijetí do ČSZM
 –  Kasia vera s. r. o., Říčany (přijetí přidruženého 

člena od 1. 10. 2008). Představenstvo odsouhla-
silo přijetí tohoto subjektu.

 –  Jaroslav Radoš, Řeznictví – uzenářství, Lom 
u Mostu (přijetí člena od 1. 10. 2008). Předsta-
venstvo odsouhlasilo přijetí tohoto subjektu.

b)  Veterinární vyhláška – specifické úlevy pro malé 
podniky

  V reakci na návrh vyhlášky o přizpůsobení veteri-
nárních a hygienických požadavků na některé po-
travinářské podniky byly připraveny připomínky 
ČSZM, které obsahují návrh na snížení kapacit-
ních limitů pro provozy, jež mohou využívat spe-
cifikované úlevy. Konkrétně se jedná o snížení na
2 tuny vykostěného masa (nebo tomuto odpovída-
jící množství nevykostěného masa), 2 tuny masa, 
jde-li o maso drůbeží nebo králičí a/nebo 3 tuny 
masných výrobků. ČSZM přitom podporuje, aby 
podnikům s touto maximální kapacitou, jejichž 
hlavní činností je dodávání potravin přímo ko-
nečnému spotřebiteli, bylo umožněno dodávat své 
produkty jinému maloobchodnímu zařízení při 
splnění zvláštních veterinárních a hygienických 
požadavků upravených touto vyhláškou.

c) Obsah glutamátů v marinovaných masech
  Dne 15. února 2008 vstoupila v platnost vyhláš-

ka Ministerstva zdravotnictví ČR č. 4/2008 Sb., 
kterou se stanoví druhy a podmínky použití pří-
datných látek a extrakčních rozpouštědel při výro-
bě potravin. Tato vyhláška je transpozicí směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2/1995, 
o potravinářských přídatných látkách jiných než 
barviva a náhradní sladidla. Použití kyseliny glu-
tamové a glutamátů při výrobě kořenicích a ochu-
covacích přípravků je výše uvedenými předpi-
sy povoleno, a sice v množství nezbytně nutném 
k dosažení zamýšleného technologického účinku 
těchto přípravků. V případě výroby potravin je pří-
davek těchto aditiv omezen na množství 10 g/kg 
jednotlivě nebo v kombinaci, ovšem výjimku tvo-
ří specifická skupiny potravin, při jejichž výrobě 
nemohou být používána vůbec (viz příloha č. 2 
k vyhlášce č. 4/2008 Sb.). Vzhledem k tomu, že 
v uplynulém období ČSZM zaznamenal rozlišná 
stanoviska kontrolních orgánů k možnosti kyse-
liny glutamové a glutamátů při výrobě marinova-
ných mas, předložil dotaz k této problematice SVS 

ČR. Podkladem pro tento dotaz byla nezávislá od-
borná vyjádření VŠCHT Praha a VFU Brno. Cí-
lem ČSZM je sjednocení výkladu uvedené vyhláš-
ky ve vztahu k marinovaným masům, jež ČSZM 
pokládá za zpracovanou potravinu s možností pří-
davku kyseliny glutamové či glutamátů.

d) Studijní cesta JAR
  Ve dnech 26. 10. – 5. 11. 2008 se uskuteční studij-

ní cesta do JAR. Celkem je přihlášeno 27 účastní-
ků, je vytvořena rezerva pro 2 až 3 účastníky, kteří 
se mohou, v případě zájmu, ještě přihlásit na se-
kretariátu ČSZM.

e) Skalský dvůr
  Ve dnech 9.–10. září 2008 se konal 10. ročník se-

mináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahů-
dek. Hlavním tématem tohoto jubilejního seminá-
ře byly „Obaly ze všech možných úhlů pohledu“. 
Součástí semináře byl slavnostní společenský ve-
čer, na kterém ČSZM tradičně předával prestiž-
ní ocenění „Čestné členství, Mistr oboru, Nejlepší 
učeň – student“. Současně byly vyhlášeny výsled-
ky soutěže o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodej-
nu roku 2008.

f) Fotbalový turnaj masného průmyslu
  Dne 6. 9. 2008 se v Kozlovicích u Přerova usku-

tečnil 5. ročník Fotbalového turnaje masného prů-
myslu pod společenskou záštitou ČSZM. Organi-
zační záležitosti v plné míře zajistila společnost 
TRUMF International, za ČSZM se této akce zú-
častnil předseda Ing. Jaromír Kloud. Turnaj vyhrál 
tým společnosti MP Krásno a. s.

g) Národní sektorová rada
  Dne 4. 9. 2008 se VŘ zúčastnil jednání Národní 

sektorové rady pro potravinářství a krmivářství, 
která potvrdila plán svojí činnosti na nadcházejí-
cí období.

h) Sponzorování učňů
  V souvislosti s nedostatkem pracovních sil v obo-

ru zpracování masa pan Váhala, člen představen-
stva, vznesl požadavek na předložení návrhu kom-
petentním orgánům ve věci sponzorování učňů, 
které by jednotlivé firmy uplatňovaly jako daňově 
uznatelnou položku. 

i) Výkazy o pracovní činnosti sekretariátu ČSZM
  Výkazy o pracovní činnosti pracovníků sekretariá-

tu ČSZM za měsíce srpen–září 2008 byly zaslány 
členům představenstva a dozorčí rady ČSZM dne 
8. 9. 2008.

Další jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM 
se bude konat dne 15. října 2008, od 10:00 hodin v Li-
toměřicích.

ČSZM

Z 8. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, které 
se konalo dne 10. 9. 2008 na Skalském dvoře, vybíráme:

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@essacb.cz e-mail: skladdu@essacb.cz 

 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...

paštiky a lahůdky, můžete si dopřát i stravu du-
ševní a za rohem na náměstí shlédnout nejstarší 
barokní lékárnu v Česku „U bílého jednorožce“.

 9/  Kostelecké uzeniny a. s. – prodejna Brandýs nad 
Labem. Navštívit prodejnu této firmy a nevyzkou-
šet vyhlášené plísňové fermentované salámy, jako 
je Křemešník, Hermín či Čeřínek? To by byl vylo-
žený gurmánský zločin. Takže nepáchejte zločiny 
a zkoušejte.

10/  M.U.S.P. a. s. – prodejna Zeman Hořice v Pod-
krkonoší je umístěna v supermarketu Penny. Po-
kud ji navštívíte, nezapomeňte, že jsou specialisti 
na šunky, ale zejména výrobky určené ke grilová-
ní jsou excelentní. 

11/  Inpost s. r. o. – prodejna Zlín – Malenovice. Spe-
cialisté na čerstvé maso a tradiční uzenářské vý-
robky. Při návštěvě si klidně nechte poradit, masu 
opravdu rozumí.

12/  ZŘUD Masokombinát Písek CZ, a. s. – prodejna 
v Českých Budějovicích je umístěna v supermar-
ketu Terno. Zde se doporučuje nakoupit uzeni-
ny s přívlastkem Písecké anebo speciální fermen-
tované salámy jako např. Písečan, Orlík či Dračí 
klobása. Neváhejte.

13/  Nakonec je potřeba představit celkového vítě-
ze. Tím se stala firma Chovaneček a. s. se svou 
prodejnou v Litoměřicích. Prodejna je umístěna 
v blízkosti náměstí na hlavní obchodní třídě. Sor-
timent je rozsáhlý, jeho kvalita vynikající a obslu-
ha tak příjemná, jak si jen zákazník dovede před-

Nejlepší řeznické prodejny 
roku 2008 vyhlášeny

stavit. Takže pokud vyrazíte na řeznické výzvědy 
v Litoměřicích, nezapomeňte zamířit do zmíněné 
prodejny pana Vlastimila Chovanečka. Ochutnat 
můžete přímo na místě třeba teplou Litoměřic-
kou sekanou nebo na bukovém dříví jemně zauze-
nou medovou paštiku. Doufám, že jsem každému 
z vás nabídnul nějakou zajímavou destinaci na ná-
vštěvu a posouzení a nyní mi nezbývá, než vám 
popřát příjemné zážitky a dobrou chuť. 

Ing. Jaromír Kloud
předseda ČSZM

(Pokračování ze strany 1)
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Přípravy na české předsednictví a kon-
krétně návrhy týkající se uvádění pesticidů 
na trh, welfare zvířat, problematika krmiv – 
taková byla témata jednání ministra Ganda-
loviče s komisařkou zodpovědnou za oblast 
zdraví Androullou Vassiliou. 

„Nařízení o pesticidech je tématem, které-
mu je věnována velká pozornost, a českému 
předsednictví pravděpodobně připadne úloha 
dokončit jednání,“ vysvětluje ministr Gan-
dalovič.

Podobně chce české předsednictví ve 

spolupráci s eurokomisařkou Vassiliou dále 
posunout práci na welfare zvířat, dokončit 
jednání o uvádění krmiv na trh a legislati-
vu pro označování potravin. Komise při-
pravuje pro příští rok Zprávu o kontrolách 
v oblasti potravin a krmiv, Zprávu o znače-
ní potravin v souvislosti s pohodou zvířat 
a zmiňovanou Zprávu o implementaci hy-
gienického balíčku.

„V oblasti pohody zvířat je prioritní revi-
ze Směrnice týkající se porážení a utrácení, 
včetně protinákazových důvodů. Evropská ko-
mise plánuje předložit nařízení řešící pohodu 

zvířat při transportu, pravděpodobně během 
našeho předsednictví,“ dodává 1. náměstek 
ministra Ivo Hlaváč. 

Na 20. ledna příštího roku, tedy za čes-
kého předsednictví, je v Bruselu plánována 
konference k problematice animal welfare, 
a to za účasti eurokomisaře pro obchod 
Petera Mandelsona, jeho kolegyně Vassili-
ou, zástupců Světové obchodní organizace 
(WTO), Organizace OSN pro výživu a ze-
mědělství (FAO) a nevládních organizací. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Organizaci konference českého předsed-
nictví k problematice politiky kvality a spo-
lupráci mezi ČR a Evropskou komisí na její 
přípravě diskutovali v Bruselu eurokomisař-
ka pro zemědělství a rozvoj venkova Mari-
an Fischer Boel a ministr zemědělství Petr 
Gandalovič. 

Ministr Gandalovič zopakoval přetrvá-
vající problémy ČR se současným návrhem 
Komise k prověrce funkčnosti Společné 
zemědělské politiky, tzv. Health Checku. 
Jakkoliv ČR Health Check podporuje, ne-
chce, aby byl zdrojem prohlubování nerov-
ností mezi starými a novými členskými stá-
ty. Z tohoto pohledu můžeme podpořit jen 
taková jeho opatření, jejichž dopady budou 
rovnoměrně a spravedlivě rozloženy mezi 
všechny členské země. 

„Česká republika má s aktuálním návr-
hem Evropské komise k prověrce funkčnos-
ti Společné zemědělské politiky zásadní pro-

blém: princip krácení přímých plateb na bázi 
velikostní struktury podniků, který pro jeho 
selektivní dopad na členské země, jakou je 
ČR, pokládáme za nespravedlivý,“ říká mi-
nistr Gandalovič.

Resortní přípravy na předsednictví fini-
šují. Konkrétní kroky se dohadují na celé 
řadě dvoustranných schůzek. V Bruselu 
v současnosti probíhají jednání nejen s eu-
rokomisařkou pro zemědělství a rozvoj ven-
kova, ale také s její kolegyní zodpovědnou 
za problematiku zdraví Androullou Vas-
siliou, s generálním ředitelem DG AGRI
Jean-Luc Demartym a některými resortní-
mi kolegy.

V nejbližší době bude zahájen a i za na-
šeho předsednictví bude pokračovat pro-
ces přehodnocování politiky kvality ze-
mědělských a potravinářských produktů 
Společenství. Právě problematiku politiky 
kvality si ČR zvolila jako jednu z hlavních 
priorit předsednictví.

České předsednictví připravuje konferenci k politice kvality

Unie chce zlepšit zacházení s hospodářskými zvířaty

Již desátý ročník semináře o Údrž-
nosti masa a masných výrobků se tra-
dičně konal ve školícím středisku na 
Skalském dvoře v termínu 9. a 10. září
2008. Letošní téma bylo věnováno 
obalům, obalovým materiálům a ba-
licí technice. Zpestřením zajímavých 
přednášek byla ukázka senzorického 
hodnocení potravin a zvídaví účastní-
ci semináře si měli možnost otesto-
vat své smysly. První den semináře 
proběhl společenský večer, na kte-
rém zástupci Českého a slovenského 
odborného nakladatelství a České-
ho svazu zpracovatelů masa předali 
prestižní ocenění. Z rukou předsedy 
Českého svazu zpracovatelů masa 
Ing. Jaromíra Klouda převzali oceně-
ní nejlepší studenti oboru zpracová-
ní masa, čestní členové, mistr oboru 
a prvně byly vyhlášeny výsledky sou-
těže o nejlepší řeznickou prodejnu ro-
ku 2008.

První oceněnou, nejlepší studentkou, 
byla slečna Šárka Zídková, studentka 
Střední průmyslové školy technologie 
masa v Praze (nový název školy je VOŠ 
ekonomických studií a SPŠ potravinář-
ských technologií). Dalším oceněným 
byl student Střední školy obchodu, slu-
žeb a řemesel a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky v Táboře pan 
Jan Paďourek. Nejlepším učněm se stal 
Tomáš Holub, učeň Středního odborné-
ho učiliště v Poličce.

Prestižní ocenění „mistr oboru pro rok 
2008“ bylo předáno panu Augustinu Te-
tourovi ze společnosti Vysočina a. s. Do 
vážené skupiny čestných členů ČSZM 
přibyla další čtyři jména. Toto ocenění 
bylo předáno MVDr. Ladislavu Hájko-
vi (společnost ZŘUD MASOKOMBI-
NÁT PÍSEK CZ a. s.), panu Pavlu Je-
línkovi (společnost Jan Prantl Masný 
průmysl Žirovnice), panu Vladimíru Jůzovi
(společnost Maso Planá a. s.) a Ing. Bo-
huslavu Majerovi (společnost Animalco, 
a. s.). 

Soutěž o nejlepší řeznickou prodej-
nu roku 2008 má za sebou první ročník 
a členové představenstva a dozorčí rady 
ČSZM měli nemalou úlohu při daných 
kritériích vyhodnotit a zejména vybrat 
prodejnu nejlepší. Finalistům, zástup-
cům 13 prodejen, které postoupily do 
celostátního kola, bylo předáno oceně-
ní prvního ročníku této soutěže. Jedna-
lo se o společnosti: Maso Kazda s. r. o. 

Řezníci ocenili nejlepší prodejny 

„Vítězná prodejna společnosti Chovaneček a. s., Litoměřice“

Vítěz soutěže o nejlepší řeznickou prodejnu roku 2008 Ing. Vlastimil Chovaneček

Ocenění členové ČSZM, zleva pánové: Vladimír Jůza, Pavel Jelínek, Augustin Tetour, Bo-
humil Majer

Předseda ČSZM Ing. Jaromír Kloud předává ocenění finalistům soutěže o nejlepší řeznic-
kou prodejnu roku 2008.

Předseda ČSZM Ing. Jaromír Kloud spolu s oceněnou nejlepší studentkou Šárkou Zídko-
vou a studenti v řeznických krojích

(prodejna Úpice), Řeznictví a uzenářství 
Francouz s. r. o. (prodejna Pardubice), 
Řeznictví a uzenářství u Dolejších s. r. o.
(prodejna Davle), ZŘUD-Masokombinát 
Písek CZ, a. s. (prodejna České Budějovi-
ce), Váhala a spol. s r. o (prodejna Brno), 
VOMA s. r. o. (prodejna Uherský Brod), 
Masokombinát Jičín spol. s r. o. (prodej-
na Jičín), Maso Planá, a. s. (prodejna 
Planá n. Lužnicí), Maso WEST s. r. o.
(prodejna Klatovy), Kostelecké uzeni-
ny a. s. (prodejna Brandýs nad Labem), 
M.U.S.P. a. s.(prodejna ZEMAN Maso-
uzeniny Hořice v Podkrkonoší), Inpost
s. r. o. (prodejna Zlín – Malenovice).

Historicky prvním vítězem se stala 
prodejna firmy Chovaneček a. s. z Lito-
měřic. Zvítězila, protože z přihlášených 
prodejen byla nejlepší a majitelé společ-
nosti si získaného ocenění náležitě pova-
žují. Je nutné také podotknout, že před-

stavenstvo ČSZM ihned následující den, 
na svém pravidelném jednání, vyhlásilo 
druhý ročník této úspěšné soutěže.

Během semináře se ovšem také hodně 
diskutovalo nad současným nepříznivým 
vývojem cen výrobní suroviny. Zatímco 
ceny vepřových částí se dávají vícemé-
ně předvídat, cena výrobní suroviny dí-
ky vývozům na východ trhy vylétla, ale 
obchod tuto skutečnost neakceptoval 
a akceptovat do budoucna nehodlá. Díky 
tomu, že obchodníci urputně drží ceny 
a výrobci nemají sílu na rychlejší změnu, 
je sice spotřebitel a volič spokojenější, 
ale na čí účet? Tato otázka byla zodpově-
zena, na účet zpracovatelů.

Desátý ročník skončil, je třeba podě-
kovat organizátorům a těšit se, co nové-
ho nám připraví na příštím, jedenáctém 
ročníku semináře.

ČSZM

EK vypracuje materiál v podobě tzv. Ze-
lené knihy, určený jako podklad k odborné 
diskuzi. Mezi hlavní bude patřit ochrana 
zeměpisných označení a označení původu, 
certifikace kvality potravin, značení země 
původu, souvislost s politikou rozvoje ven-
kova, požadavky na kvalitu potravin pro 
spotřebitele atd. 

„České předsednictví plánuje konferenci 
k politice kvality shrnující veřejnou diskuzi 
k Zelené knize. Bude také usilovat o posunutí 
této problematiky na Radě. Otázkám ochrany 
spotřebitele a jeho informovanosti se věnuje-
me dlouhodobě, máme nejvyšší počet žádostí 
o registraci chráněných označení a označení 
původu a slavíme s nimi úspěchy,“ vysvětluje 
1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.
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Petr Gandalovič poprvé představil mi-
nistrům ostatních členských států hlavní 
témata diskuzí českého předsednictví EU 
v oblasti zemědělské politiky. 

„Hlavní prioritou českého předsednictví je 
odstraňování bariér, tedy i těch, reprezentu-
jících rozdílné podmínky zemědělských pod-
por mezi starými a novými členskými státy. 

Česká republika je připravena podpořit libe-
rálnější prostředky a zejména veškeré návrhy, 
které povedou k větší konkurenceschopnosti 
evropského zemědělství,“ řekl český ministr 
s tím, že dalšími tématy budou mj. diskuze 
o redefinici méně příznivých oblastí (tzv. 
LFA) nebo diskuze o politice kvality země-
dělských produktů.

Francouzské předsednictví plánuje do-
končit probíhající politickou debatu o funk-

čnosti SZP (tzv. Health Check) s tím, že čes-
ké předsednictví zajistí implementaci
dohodnutých závěrů. „V rámci českého před-
sednictví budeme pokračovat v debatě o bu-
doucnosti Společné zemědělské politiky na 
Neformálním zasedání Rady ministrů země-
dělství a rybolovu, které se uskuteční na pře-
lomu května a června příštího roku v Brně. 
Chceme se především zaměřit na budoucí sys-
tém přímých plateb pro zemědělce,“ uvedl 

první náměstek ministra zemědělství Ivo 
Hlaváč.

Evropská komisařka pro zemědělství 
a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel ve 
svém projevu ústy Evropské unie vyslovi-
la přesvědčení, že spíše než dramatických 
změn Společné zemědělské politiky po 
roce 2013 je zapotřebí zachovat již dobře 
fungující nástroje a zbavit se překonaných 
trh deformujících opatření. 

 Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky na svém zasedání 24. září 2008 
schválila v prvním čtení návrh novely zákona 
o zemědělství. Pro návrh hlasovalo 128 po-
slanců, proti pouze jeden poslanec. Novela 
tedy má výraznou podporu napříč politickým 
spektrem. Zákon nyní projedná Zemědělský 
výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.

„Podpora českého konkurenceschopného 
zemědělství a vlastníků půdy je v zájmu ce-
lého politického spektra. Proto jsem přesvěd-
čen, že se nám do konce roku podaří schvá-
lení novely zvládnout,“ reagoval ministr 
zemědělství Petr Gandalovič.

Novela podle jeho slov přináší zpřísně-
ní a zefektivnění systému kontrol. V pod-
statě se jedná o zavedení principu bodové-
ho systému. Pokud zemědělec dlouhodobě 

nebude plnit stanovené podmínky, přijde 
o dotace. Důležitou součástí novely je také 
evidence krajinných prvků. Jejím smyslem 
je zajistit, aby rozvoj zemědělství a zvyšová-
ní kvality životního prostředí nebyly v opo-
zici. Zavádí tzv. systém cross-compliance, 
v překladu „křížové shody“. Jeho zakotvení 
v českém zákonodárství je pro ČR jakožto 
členský stát Evropské unie povinné od ro-
ku 2009. V opačném případě by Česká re-

publika od počátku příštího roku nemohla 
nadále využívat dotační prostředky EU.

Zákon také nově řeší evidenci krajin-
ných prvků. Ty tvoří hlavní část členité 
a rozmanité krajiny a je nutné o ně pečo-
vat. Proto jsou kilometry stávajících i no-
vých alejí, vodních a lesních ploch, mezí 
a remízů zaneseny do evidence zeměděl-
ské půdy, a stanou se tak nedílnou sou-
částí správné péče o krajinu. Zemědělci 

budou mít podle ministra možnost čerpat 
prostředky na odpovídající údržbu těchto 
cenných biotopů, které mají blahodárný 
vliv na udržení zdravého životního prostře-
dí a tvoří krajinný ráz. Zákon také pružně 
reaguje na zavádění nových kultur, jakými 
jsou například energetické plodiny - obno-
vitelné zdroje energie. 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Gandalovič: Prioritou českého předsednictví je odstraňování bariér

Sněmovna v prvním čtení podpořila zákon o zemědělství

Ministr Petr Gandalovič 23. září 2008 na zasedání neformální radě ministrů zemědělství 
ve francouzském Annecy přivítal iniciativu francouzského předsednictví zahájit debatu o bu-
doucnosti Společné zemědělské politiky (SPZ) po roce 2013. Česká republika je podle jeho 
slov připravena v průběhu nadcházejícího českého předsednictví v této diskusi pokračovat 
nejen v kontextu plánované revize evropského rozpočtu. 

Praha (svo) – Jste 
viceprezidentem ne-
vládní agrární or-
ganizace COPA/
COGEGA v rámci 
Evropské unie. Po-
čátkem září jste se 
na základě podnětu 
prezidenta organiza-
ce COPA/COGEGA 
Jeana-Micheal Le-

metayere setkal s francouzským ministrem 
zemědělství Michelem Barnierem ve fran-
couzském Rennes. Co bylo obsahem toho-
to setkání?

Při příležitosti francouzského předsed-
nictví Evropské unie Jean-Michel Leme-
tayer, prezident nevládní zemědělské or-
ganizace COPA v EU, svolal do hlavního 
města francouzské Bretaně prezidenty 
a viceprezidenty COPA/COGEGA, to je 
agrárních organizací zemí Evropské unie. 
Setkali jsme se nejenom s ministrem země-
dělství Barnierem, ale měli jsme možnost 
si vyslechnout i projev francouzského mi-
nisterského předsedy Francoise Fillona, 
a to při příležitosti zahájení výstavy Space 
2008 v Rennes. Toto setkání bylo pro mne 
velmi zajímavé. Člověk si tam připadal ja-
ko v jiném světě. Jako kdyby přijel do jiné 
Evropské unie.

Abych to vysvětlil. Hlavní tezí, o níž 
všichni ve Francii hovoří, je jednota mezi 
státní administrativou a mezi vedením fran-
couzských agrárních nevládních organiza-
cích. To je zásadní rozdíl od toho, co exis-
tuje v České republice. Zemědělci u nás 
neustále za něco a proti něčemu bojují.
Co konkrétního jste se dozvěděli?

Francie má ambiciózní plán, a to že bě-
hem francouzského předsednictví EU by 
měly být dořešeny anebo alespoň dohod-

nuty všechny důležité záležitosti kolem 
Společné zemědělské politiky EU. Prvním 
hlavním cílem je dokončení revize Společ-
né zemědělské politiky EU, kdy se vydá zá-
věrečné stanovisko na základě této revize. 
Druhým cílem je, že se za francouzského 
předsednictví rozběhne diskuse, jejímž vý-
sledkem bude formulování určitých závě-
rů či názorů na Společnou zemědělskou 
politiku EU po roce 2013, to je v dalším 
finančním období. Měl jsem z toho pocit, 
že tuto záležitost Francouzi nechtějí pone-
chat na dalších předsednických zemích, to 
je na České republice a Švédsku. Čiší z to-
ho, že vývoj evropského zemědělství po 
roce 2013 chtějí mít Francouzi pod kon-
trolou.

Dotkli jste se i otázky o stavu jednání WTO 
neboli Světové obchodní organizace?

Ano. Jednání WTO v Ženevě ztroskota-
la a toto kolo trvá šest let, dohoda mezi ze-
měmi není žádná. Příčinou tohoto stavu je 
to, že proti uzavření těchto jednání jsou zá-
sadně Čína a Indie. Důvod je jednoduchý. 
Jde o dvě nejlidnatější země, kde většina 
obyvatel pracuje v zemědělství. A kdyby si 
otevřely své trhy, tak by zkrátka své země-
dělce ohrozily či možná potopily.

Je to tedy přesně naopak než různí poli-
tici či analytici u nás či jinde v Evropě ho-
voří. Z toho pramení postoj Francie, a to 
neotevírat trhy v Evropě. Bránit Evropu. 
A pokud ano, evropský trh otevřít, tak do-
vezené potraviny musejí být vyrobeny jako 
potraviny, vyrobené podle evropských stan-
dardů. S tímto memorandem budou fran-
couzští představitelé objíždět jednotlivé ze-
mě EU a budou je žádat o podpis ratifikace 
tohoto memoranda.
Jaké další myšlenky tam zazněly?

Od ministra zemědělství Barniera zazně-
la velmi silná myšlenka, a to, že budou brá-

nit francouzský model zemědělství. Samo-
zřejmě, že jim jde o ochranu krajiny, ale 
posláním zemědělství je především výroba 
potravin. Tento svůj model chtějí zachovat. 
Znamená to, že i po roce 2013 budou pod-
porovat výrobní zaměření zemědělství, ne-
boli že Francie chce, aby i po tomto datu 
šly dotace na podporu zemědělské výroby.

Mimochodem Francie v současné době 
vyrábí zemědělské přebytky v hodnotě de-
víti milionů eur, a přesto Francouzi neuva-
žují o žádném snižování výroby. Mají tezi, 
že do roku 2010 chtějí, aby sedm procent 
zemědělské produkce bylo použito na výro-
bu biopaliv. Tak, aby se výroba a spotřeba 
dostala do rovnováhy.

A s čím na setkání vystoupil francouzský mi-
nisterský předseda Francois Fillon?

Vystoupil tam s řadou myšlenek. Může-
te je najít na webových stránkách Agrární 
komory. Ale, co bylo na jeho vystoupení 
pozoruhodné, byl jeho příslib francouz-
ským farmářům, že vynaloží veškerou svou 
energii na jejich podporu. A to na rozdíl od 
situace u nás, kdy tuto podporu vlády a mi-
nisterstva zemědělství postrádáme. Proto 
jsem mluvil o jiném světě.

A co je pro naši vládu a také i pro před-
sedu Úřadu na ochranu hospodářské sou-
těže Martina Pecinu naprosto nepředsta-
vitelné, francouzský ministerský předseda 
nám ve veřejném projevu sdělil, že ustavil 
skupinu tří ministrů, to je ministra země-
dělství, ministra financí a ministryně ob-
chodu, s úkolem vypracovat návrh řešení 
situace kolem obchodních řetězců. Kon-
krétně se vyjádřil k tomu, že obchodní 
řetězce mají příliš velké marže a že v po-
travinové vertikále je příliš mnoho ne-
spravedlnosti. Takže tato skupina má za 
cíl předložit návrh, jakým způsobem tyto 
věci napravit.

Nedávno vedení Agrární komory ČR rozhod-
lo o založení tzv. krizového štábu. Co bylo 
příčinou rozhodnutí o jeho založení?

Krizový štáb byl založen proto, že vývoj 
nás zkrátka zaskočil. Mám na mysli to, že 
loňský rok byl od doby transformace prv-
ní, kdy české zemědělství dosáhlo zisku. 
A v případě, že by se tento úspěch opako-
val po několik následujících let, mohli by-
chom optimisticky očekávat určité vzkří-
šení českého zemědělství. A místo toho 
se situace vrací k tomu, co zde bylo před 
rokem 2007.

To znamená, že například ceny hnojiv 
jsou meziročně od žní ke žním vyšší o 45 
procent. Například u fosforečného hnojiva 
Amomos, bez kterého se žádný zemědělec 
neobejde, se z osmi až devíti tisíc korun za 
tunu jeho cena vyšplhala až na 26 000 ko-
run za tunu. Přitom toto hnojivo se dováží 
z Ruska. Takže ironicky mohu říci, že naše 
politika s radarem je ohromně prospěšná. 
Rusové nebudou mít poté žádný důvod se 
s námi mazlit a budou si diktovat ceny.

Nejde jen o hnojiva...
Klesají ceny obilí, a to na úroveň, na kte-

ré byly před třemi lety. Zvýšily se výrazně 
ceny vstupů, tedy surovin, energií, podraži-
la doprava atd. Přitom ceny mléka se také 
vracejí též na úroveň před třemi lety. Chov 
prasat je v České republice naprosto zde-
vastován. Srovnáme-li pololetí letošního 
roku s pololetím loňského roku, tak chov 
prasat poklesl o minus 14 procent, a z toho 
prasnice a prasničky o minus 21 procent. 
Takže v letošním roce budeme dovážet asi 
tak 40 procent vepřového masa. Možná, že 
ministr zemědělství Petr Gandalovič bude 
spokojen, protože před rokem, když jsme 
ho na vývoj důrazně upozorňovali, říkal, že 
je zde jednotný evropský trh, a že to takto 
nemůžeme brát. Tak jsem zvědav, co tomu 

bude říkat nyní. A k tomu musíme připo-
čítat rozpočet, který je sestaven naprosto 
nerozumně, naprosto necitlivě.

Takže vývoj je velmi špatný a my země-
dělci jsme ustanovili krizový štáb. Situace 
v terénu se radikalizuje, takže jsme se roz-
hodli pro celostátní protestní akci, která se 
pravděpodobně uskuteční 13. října po celé 
republice. Rozpočet se má schválit sice do 
konce září, ale tato říjnová akce má upo-
zornit vládu, aby v rozpočtu učinil a určité 
korekce.

Takže budete asi lobbovat v Poslanecké sně-
movně za udržení výše rozpočtu pro zeměděl-
ství alespoň na stejné úrovni, jako tomu by-
lo loni?

Určitě budeme lobbovat ve sněmovně. 
Aby bylo jasné, co rozpočet znamená, mu-
sím říci, že v oblasti doplňkových přímých 
plateb, tzv. TOP-UP, ve státním rozpočtu 
je v návrhu ministra zemědělství pro letoš-
ní rok 7,2 miliardy korun a v návrhu na 
příští rok jsou pouze čtyři miliardy korun. 
Konkrétně to znamená, že platby TOP-UP 
se rozdělují na velkou dobytčí jednotku 
a na citlivé komodity, jako je škrob, len, 
chmel. Vedle toho jsou tam platby na plo-
chu, na hektar. Znamenalo by to z platby 
na hektar snížení z 1 750 Kč asi na 500 
Kč. A to při cenách obilí, které se tlačí 
směrem dolů, a to pod 3 000 Kč za tunu. 
To jsou konkrétní dopady, které by postih-
ly každého zemědělce. Pro představu, ve 
velkých zemědělských okresech, jako jsou 
například Žďár nad Sázavou nebo Klato-
vy, by to znamenalo snížení příjmů taměj-
ších zemědělců kolem sto milionů korun 
na okres.

Vedle přípravy protestních akcí budeme 
samozřejmě lobbovat u poslanců sněmov-
ny. V této chvíli známe určité zdroje, které 
by přispěly k řešení situace.

Jan Veleba: Francie chce dokončit revizi Společné zemědělské politiky EU

Rok s rokem se sešel, a tak jsme měli možnost už po páté zahájit 
fotbalový turnaj masného průmyslu. Na toto malé výročí zavítalo bez-
mála 500 účastníků a své síly přišlo poměřit 16 fotbalových týmů. Uví-
tací řeči se za pořádající společnost TRUMF International s. r. o. ujal 
spolumajitel MVDr. Radek Staněk spolu s Ing. Jaromírem Kloudem, 
předsedou ČSZM, který slavnostním výkopem turnaj zahájil.

O přítomné dámy pečoval tým vy-
školených vizážistek a masérek. Pro od-
vážné byl připraven adrenalin v podobě 
fotbalového rodeo-míče nebo vtipné ob-
rázky karikaturisty. Protože nám počasí 
opravdu přálo, netrvalo dlouho a osvě-
žení v bazénu přivítal nejeden fotbalo-
vý fanda. Ledové mojito jen podtrhlo 
tu správnou letní atmosféru a potěšení 
z vydařeného dne.

Penalty jsou odehrány, poslední semi-
finálový zápas odpískán a body sečteny. 
Do historie 5. fotbalového turnaje „řez-
níků“ se zapisuje na nejnižší stupínek 
vítězů tým Gastroma. S velkým napě-
tím byl sledován finálový zápas loňské-
ho vítěze Jihočeská drůbež versus MP 
Krásno. Posledním odpískáním končí 
zápas 2:1 a letošním vítězem turnaje se 
stává MP Krásno, které si zaslouženě 
převzalo putovní pohár „Fotbalového 
turnaje masného průmyslu“.

Pro přítomné dámy a pány připra-
vila spolupořádající agentura bohatý 
doprovodný program, ve kterém jsme 
mohli obdivovat McKenzie Brother 
West Show, neboli rychlé kolty divo-
kého západu, nebo trojnásobné mistry 
světa v electric boogie show. Do dějiš-

tě našeho fotbalového dne zavítala také 
Helena Zeťová, která svým energickým 
vystoupením zahájila všemi očekávané 
předávání zasloužených ocenění.

Ceny byly rozdány, šampaňské vypi-
to, večerní zábava doznívá strhujícím 
vzýváním ohně, a tak se může začít při-
pravovat další ročník, který bude určitě 

stejně tak úspěšný jako ten letošní. Za 
hladký průběh akce patří velké díky i le-
tošním partnerům Alpak trade s. r. o.,
Cutisin s. r. o., Firma Bureš Stanislav, 
Vepak s. r. o., Vemag servis Brno, Vis-
cofan CZ s. r. o., Solné mlýny, a. s. a ča-
sopis Gastro plus.

TRUMF International s. r. o.

Kozlovice už popáté
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V našich historických zemích je tradice 
výroby klasických výsekových mas dobře 
zmapována již od konce 19. století. Připo-
mínám, že se jedná o tzv. novodobou histo-
rii řeznického řemesla, protože první zmín-
ky o úpravě masa k přímému prodeji jsou 
mnohem starší a jsou připisovány starým 
Římanům a později Francouzům.

Tradice řeznického řemesla sahá u nás 
již do konce dvanáctého století našeho le-
topočtu, kdy začaly vznikat první samo-
správné organizace – cechy, nejprve sku-
pinové, později již přísně oddělené podle 
jednotlivých řemesel. A od té doby dochází 
ke kultivaci zpracování masa, jak v jateč-
nictví, tak v úpravě pro trh i přímý prodej. 
Během tohoto dlouhého období se ustálilo 
dělení masa na tržní a technologické dru-
hy, přičemž bylo velmi dbáno i na estetic-
kou úpravu jednotlivých částí. Proto bylo 
maso děleno ve vychladlém, později vy-
chlazeném stavu, aby tzv. „dobře drželo na 
kosti“. Svědčí o tom např. půlení těžkých 
 hovězích zadků výhradně ve vychladlém 

stavu. Dnes se zdá téměř neuvěřitelné, že 
celý volský zadek byl přenášen, při absen-
ci jakýchkoliv mechanických prostředků, 
k další technologické úpravě jedním pra-
covníkem.

K vyvrcholení precizní úpravy výseko-
vých mas došlo u nás v období mezi svě-
tovými válkami, což je nutné přičíst mimo 
jiné tvrdému konkurenčnímu prostředí 
a snahou o co nejlepší ekonomické zhod-
nocení zejména ušlechtilých druhů masa. 

Bourání masa pro výsekové účely bylo 
prováděno velmi pečlivě. Např. „rozšalová-
ní“ hovězí kýty muselo být provedeno přís-
ně „po blanách“ bez sebemenšího zářezu 
do svalu, dlouhé a ploché kosti byly z masa 
vyjímány tak, aby okostice zůstala u masa, 
žebra se výhradně „vyloupávala“ a vykostit 
roštěnou s vyloupáním žeber i trnů obratlů 
byla mistrovská práce. Při bourání vepřové 
půlky se dbalo na správné oddělení hlavy 
tak, aby u ní nezůstalo ani půl centimet-
ru krkovice. Šíře pečeně, na které se pone-
chávalo cca půl centimetru hřbetního sád-
la, byla přesně dána požadovaným tvarem 

kotlety. U telecího masa byly některé dlou-
hé kosti tzv. „vyrourovány“, bez proříznu-
tí krycí svaloviny. Jedním z největších pro-
hřešků při dělení telecího masa bylo např. 
položení telecí půlky na špalek vnější ma-
sitou částí. Mohl bych vyjmenovat ještě ce-
lou řadu dalších řemeslných zásad, které 
ve své podstatě zajišťovaly výbornou ob-
chodní kondici výsekových mas, při dobré 
ekonomice bourání. Při přípravě vepřové 
půlky k dělení na základní části se použí-
val tzv. „český řez“, nebo „bagounský řez“. 
Český řez se používá vedle mrazírenské 
úpravy dosud, při bagounském řezu se od-
straňovalo povrchové sádlo i z jiných než 
hřbetních částí, např. z kýty a plece. 

Jiná situace byla na území Ruska. Ne-
existovalo tam totiž řeznické řemeslo v na-
šem pojetí. Tamní společnost přešla od 
feudalizmu rovnou do industriálního pro-
středí, přičemž některé kulturní znaky zů-
stávaly bez jakékoliv změny. To platilo také 
při úpravě mas pro výsekové účely. Ještě 
na konci dvacátého století se maso i ve vel-
kých městech prodávalo jednoduše tak, že 
se buď na špalku, či ve visu začalo porco-
vat na jedné straně a pokračovalo se bez 
ohledu na jednotlivé technologické druhy 
až do konce vepřové půlky, nebo hovězí 
čtvrtě po oddělení plece. Nenáročný zákaz-
ník měl buď smůlu nebo štěstí, podle toho, 
jaká část masa na něj vyšla. Např. část ho-
vězího masa v oblasti hrudí, žeber, karbu či 
obou roštěnců, se oddělovala „po žebru“. 
V té souvislosti se vyprávěly vtipy o tom, že 
ve dveřích prodejny musel zákazník nejpr-
ve dlouhou část masa patřičně srovnat, aby 
vůbec dveřmi prošel.

Absence řemesla v Rusku byla patrná 
i ve větších závodech, kde např. pracovník 
závodové laboratoře odebíral po pracovní 
směně mikrobiologické stěry z předmětů 
pracovního prostředí, a pracoviště přitom 
nebylo dobře ani mechanicky očištěno.

Toto srovnání uvádím proto, abychom 
si uvědomili historické důvody špičkové 
úpravy výsekových mas, např. v období 
první republiky, a porovnali je se součas-

ným stavem. Ze spotřebitelského hlediska 
je dnešní úprava zejména vepřového masa 
na poměrně vysoké úrovni, pokud se jed-
ná o odstranění povrchového tuku. Do-
chází však k nežádoucímu vlivu stahová-
ní hřbetního sádla v jatečných provozech 
ještě v teplém stavu, kdy povrch zejména 
vepřové pečeně je obnažen a deficit malé 
tukové vrstvy pečeni kulinárně znehodno-
cuje. U hovězího masa pak dochází často 
vlivem nekvalitního vykostění a dodatečné-
ho začistění roztřepených částí ku změně 
charakteristického tvaru, což se projevuje 
zejména u nízkého roštěnce. 

Vím, že se na této praxi podílí jednak 
nedostatek kvalitních, vyučených bouračů 
a na druhé straně dostatek možností zby-
tečně vytěžené ořezy, byť i neekonomicky 
zpracovat do masných výrobků. A tak je 
nutné se s tímto stavem dočasně smířit. Do 
budoucna však bude potřeba úpravu výse-
kových mas revidovat ve smyslu zvýšení 
obchodní estetiky, a to jak ve spotřebitel-
ském balení, kde je situace z hlediska ře-
meslné odbornosti na velmi nízké úrovni, 
tak i u větších technologických celků mas, 
prezentovaných podle přání zákazníka pří-
mo na prodejně. 

Tato problematika přímo souvisí s úrov-
ní prodejního personálu, který je v dnešní 
době převážně nekvalifikovaný, nejčastěji 
jen mizerně zaučený. Prodavačky či proda-
vači často neznají ani správné názvy jednot-
livých druhů mas, orientují se pouze pomo-
cí názvů uvedených v dodacích dokladech. 
O vhodnosti částí mas pro přípravu kon-
krétních jídel ani nemluvě. Často se setká-
váme s prodejem masa přímo z jakýchsi 
hromad, kdy spodní vrstvy jsou zavlažo-
vány masovou šťávou z povrchu hromady. 
Smutné je, že se často jedná i o podnikové 
prodejny.

Někdy před dvaceti lety se v rámci tzv. 
hybridizačního programu plánovalo, že po 
cílovém podstatném snížení podílu sádla, 
při stálé živé hmotnosti základní skupiny 
jatečných prasat, bude chováno podle po-
třeby cca 5 % plemen prasat s vyšším podí-

lem hřbetního sádla, která budou porážena 
při mírně vyšší průměrné hmotnosti (cca 
o 5 kg). Tento program se vlivem změny 
společenských poměrů neuskutečnil, což 
se dnes ukazuje jako chyba. Syrové vep-
řové sádlo je v současnosti dosti poptává-
no, o nabízené „mázdry“ však spotřebitelé 
nejeví zájem. Nekvalitní směsné škvařené 
sádlo tento nedostatek nemůže nahradit. 
Na trhu není k dispozici ani dříve nabízené 
sádlo vytavené přímo v konzervách, typu 
mas ve vlastní šťávě. Předpokladem pro tu-
to výrobu je rovněž kvalitní, vyzrálé hřbetní 
sádlo. Stejná situace je i u uzené slaniny. 
I tato okolnost dokladuje současný deficit 
v nabídce výrobků z masa.

Porovnání úpravy výsekových mas u nás 
a v Rusku jsem uvedl proto, abych zdůraz-
nil, jaký kulturní a technologický předstih 
jsme měli my i další středoevropské státy 
a jaká byla situace v Rusku vlivem rozdíl-
ného historického vývoje společnosti, resp. 
oblasti zpracování masa.

Dnešní stav v obou zemích, pokud hod-
notíme maloobchod ve velkých městech, je 
díky obchodním potravinářským řetězcům 
dosti podobný. Bohužel, česká nabídka vý-
sekových mas v těchto řetězcích utrpěla 
proti minulosti jak svojí nekompletností, 
tak nedbalou úpravou jednotlivých tržních 
druhů, a to bez rozdílu způsobu spotřebitel-
ského balení. Naproti tomu ruské produk-
ci balených výsekových mas technologic-
ká unifikace, nekompromisně vyžadovaná 
představiteli obchodních řetězců, velmi 
prospěla. Z tohoto porovnání je patrné, že 
jsme historický předstih v obchodní úpravě 
výsekových mas během posledních 15 let 
prohospodařili. 

Posoudíme-li objektivně ještě stav 
v úpravě a jakosti výsekových mas v někte-
rých státech Evropy, např. v Itálii a Francii, 
musíme přiznat další propad v úrovni pre-
zentace naší výroby. Samozřejmě, že vel-
kou roli zde opět hraje podíl trhu svěřený 
velkým obchodním řetězcům.

Josef Radoš

Historické etapy v technologii a výrobě výsekových mas
P O R O V N Á N Í  S I T U A C E  V  Č E S K É  R E P U B L I C E  A  V  R U S K U

„Budeme se snažit některé zaměstna-
necké pozice uplatnit v jiných podnicích. 

Intergal má závod ve Skořenicích, větši-
na lidí, kteří budou i nadále zaměstnáni, 

přejdou pravděpodobně tam,“ řekla mluv-
čí s tím, že o přesném počtu lidí, které si 
podnik ponechá, rozhodne vedení holdin-
gu v nejbližších týdnech. 

Vedení Agropol Group se totiž rozhod-
lo provést restrukturalizaci v divizi zpra-
cování drůbeže. Hodlá tím zvýšit produk-
tivitu práce, snížit roztříštěnost výrobních 

kapacit, a tím i nezbytných nákladů na 
jejich provoz. Zúžit by se měl i výrobní 
sortiment a docílit zvýšení konkurence-
schopnosti ve zpracování drůbežího ma-
sa, uvedla mluvčí.

Závod ve Skořenicích se zabývá poráž-
kou a zpracováním jatečních kuřat, provoz 
v Žamberku produkuje uzenářské výrobky. 

Výrobky podnik distribuuje na trh pod ob-
chodní značkou Vodňanské kuře. 

Firma loni utržila přes 725 milionů ko-
run, předloňské tržby činily necelých 666 
milionů korun. Předloni také podnik skon-
čil s více než 19milionovou ztrátou, zatím-
co loni už byla firma zisková. Hrubý zisk 
byl přes 35 milionů korun.

Intergal Vrchovina ruší závod v Žamberku

IX. Národní výstava Den českého strakatého skotu potvrdila kvality domácího šlechtění

Dolní Újezd (Přerovsko) (bo) – Společ-
nosti Trumf International, přednímu do-
mácímu výrobci koření a kořenicích směsí, 
loni vzrostly tržby za prodej vlastních vý-
robků a služeb o 16,7 procenta na 480,9 
milionu korun. Loňské hospodaření firmy 
skončilo čistým ziskem 34,4 milionu korun, 
v roce 2006 činil její zisk 33,2 milionu ko-

run. Uvedl to generální ředitel společnosti 
Mojmír Mocek.

Firmě, jehož výrobní závod sídlí v Dol-
ním Újezdě na Přerovsku, se loni dařilo 
podle Mocka na zahraničních trzích. Pří-
jmy z exportu dosáhly zhruba poloviny cel-
kových tržeb společnosti. „Domácí trh je 

malý a stagnuje, proto se obracíme zejmé-
na na východní trhy. K nejrychleji rostou-
cím zemím z hlediska našich obchodů pa-
tří Bělorusko, Rumunsko, Ukrajina, Rusko 
a Pobaltí,“ uvedl Mocek. 

 Společnost Trumf International se 
zabývá výrobou koření a kořenicích 
směsí pro masný a konzervárenský prů-

mysl a catering. „Největší část naší vý-
roby se orientuje na masný průmysl. 
V tomto segmentu nám patří 25 až 27 
procent tuzemského trhu, díky čemuž
patříme ve svém oboru k největším v Čes-
ku,“ řekl ředitel marketingu společnosti 
Jan Haruda. 

 Výrobce kořenicích směsí měl na konci 

loňského roku celková aktiva 405,5 milio-
nu korun, jeho vlastní kapitál obnášel 277,7 
milionu korun a cizí zdroje 127,7 milionu 
korun. V roce předcházejícím cizí zdroje 
firmy činily 125,5 milionu korun. 

 Firma Trumf International s. r. o. nyní 
zaměstnává 154 lidí. Společnost vlastní dvě 
fyzické osoby.

Společnosti Trumf International loni vzrostly tržby i zisk 

Žamberk (Orlickoústecko) (bo) – Do konce října by měla v Žamberku na Or-
lickoústecku skončit výroba drůbežích uzenin společnosti Intergal Vrchovina. 
V závodu pracuje 166 lidí, některé z nich firma převede na jiná pracoviště, část 
pracovníků nejspíš propustí. Uvedla to mluvčí holdingu Agropol Group Jana 
Kindlová. 

Tradiční výstava konaná v „hlavním měs-
tě“ strakatého skotu – v Radešínské Svrat-
ce 18. září 2008 potvrdila úspěch domácího 
šlechtění. Na národní výstavě organizované 
v letošním roce pod záštitou ministra ze-
mědělství ČR Mgr. Petra Gandaloviče bylo 
prezentováno 140 kusů českého strakatého 
plemene, z toho více než 90 krav z 27 chovů 
celé České republiky.

Expozice byla doplněna o ukázky ple-
men ovcí, koz a prasat. Nedílnou součástí 
výstavy je již řadu ročníků rovněž expozice 
zemědělské techniky a služeb pro zeměděl-
ce, které prezentovalo více než 100 firem 
z České republiky a Slovenska. Z malé vý-
stavy nadšenců plemene, která se poprvé 
konala v roce 1994, se stala prestižní od-
borná zemědělská akce, která je zapsána 
i v řadě mezinárodních kalendářů. To ko-
neckonců potvrzuje i účast návštěvníků 
z 11 evropských států. 

Rozhodčí výstavy dr. Berd Luntz ze Spol-
kové republiky Německo měl nelehký úkol 
vybrat z předvedených dojnic šampion-
ku plemen pro rok 2008. V tvrdé konkuren-
ci zvířat si z finálového kola odnesla titul 

šampionka plemene dojnice z domácího 
Proagra Radešínská Svratka, a. s., nádher-
ná představitelka kombinovaného užitkové-
ho typu. 

Výstava má také již tradiční dopro-

vodný program v podobě odborného se-
mináře pro chovatele a šlechtitele skotu, 
který je pořádán ve spolupráci s Mendelo-
vou zemědělskou a lesnickou univerzitou
v Brně. (kuc)
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Co psaly

v roce 1935
PAN BARON RINGHOFFER –  ŘEZNICT VÍ  A  UZENÁŘST VÍ

Letošního roku bylo v našem listě stěžová-
no kolegy z Jílového, že firma Ringhoffer 
ve Velkých Popovicích provádí výsek ma-

sa a výrobu uzenářského zboží, čímž jsou drob-
ní řemeslníci poškozováni. Napsali jsme tenkráte, 
že nemůžeme uvěřiti, aby český kavalír financo-
val proti živnostníkům podobné závody, ale vidí-
me z neustále docházejících stížností, že jsme se 
v našem názoru klamali. Pod firmou Tržnice hos-
podářských výrobků fy. Ringhoffer prodává se vše 
možné, vysekává se maso, provozuje se pekařství, 
zelenářství, prodává se mléko, čtvrtěji se srnci atd., 
no, hotová „Velkonákupna“ v malém.

Různé zboží dodává se na úkor živnostníků 

do podniků Fénix Paságe, Jedličkova ústavu pro 
zmrzačelé, Klárova ústavu slepců a ovšem také do 
Ringhofferových závodů na Smíchově. Zaměstná-
vá jen v řeznicko-uzenářském podniku šest děl-
níků a tato tržnice si dovolila přijmout také dva 
učně řeznicko-uzenářské, které snad bude učiti 
nějaký hokynář. Tržnice zakládá též filiálky a jest 
již na čase, aby takové kapitalistické rozpínavos-
ti byla učiněna přítrž a upozorňujeme povolané 
úřady, hlavně ministerstvo obchodu v Praze, aby 
netrpělo toto ochuzování ožebračených živnostní-
ků v tomto chudičkém kraji a zakročilo dříve než 
bude pozdě. 

Josef Radoš

„Řezníci gurmánům“

Ingredience pro 10 osob
1,7 kg nízkého roštěnce
650 g na tyčinky nakrájených brambor
500 g uvařených lusků zelených fazolek
Bobkový list, čerstvá bazalka, majoránka, jablečný 
ocet, míchaný salát, olivový olej extravergine, hrubá 
a jemná sůl, pepř

Doba pečení: zhruba 50 minut plus doba na mari-
nování a vychlazení

Ve velké míse promíchejte 4 lžíce oleje a 3 lží-
ce jablečného octa, na drobno nasekanou bazal-
ku a 4 snítky majoránky (také nasekat). Poté do 
mísy vložte roštěnec a nechte maso jednu hodinu 
v ledničce marinovat. Pak maso krátce orestujte 
na teflonové pánvi bez tuku, položte na připravený 

plech vyložený papírem na pečení, posypte jej hru-
bou solí a dejte na 45 minut péct do trouby přede-
hřáté na 220 stupňů Celsia. Nakrájené brambory 
uvařte ve vodě s 1 bob-
kovým listem a 1 lžící 
octa. Jakmile brambory 
vychladnou, smíchejte 
je se studenými fazolo-
vými lusky, vše osolte, 
opepřete, zakápněte ole-
jem a ochuťte bazalkou. 
Studený rostbíf podávej-
te s bramborami, fazol-
kami a salátem.

Martin Bouška 
(italská kuchyně)

Řídké osídlení našich oblastí ve středověku nenuti-
lo k organizovanému zásobování potravinami. Pravi-
delné zásobování bylo ponecháno jednotlivcům. Nej-
potřebnější produkty byly čerpány z nejbližšího okolí 
sídla spotřebitelů. Také výstavba měst nezměnila nic 
na těchto zásadách. Teprve později, po vzniku vel-
kých měst, již zásobování z místních zdrojů nestačilo, 
a proto bylo nutné zajistit dodávky potravin na vyšší 
organizační úrovni.

Moderní dopravní prostředky tento úkol značně 
ulehčily zkrácením cest od výrobců k spotřebitelům. 
Tím souběžně také přispěly ke zlepšení jakosti zboží 
a snížení rizika zkázy. 

Zásobování větších koncentrací obyvatelstva bylo 
v té době ponecháno na obchodní zdatnosti jednot-
livců, kteří se touto činností živili. Veřejná správa ne-
zasahovala po dlouhá léta do zásobování potravinami 
vůbec. Množství nabídnutého zboží, stejně jako cena, 
nebyly předmětem veřejného zájmu. Postupem doby 
však byla nucena veřejná správa přikročit k stanovení 
určitých zásad, a to zejména ve snaze zabránit snižo-
vání jakosti zboží ve prospěch zvýšení zisku podnika-
jících jedinců. V některých případech zasahovala do 
řízení nabídky tím, že stanovila pro vybrané potravi-
nářské obory prodejní dobu.

Cena potravin byla stále určována zákonem nabíd-
ky a poptávky. Jednotlivé obchodní subjekty se utká-
valy ve volné soutěži a vytvářely spolu s kupujícími 
cenu bez ohledu na to, zda je tato cena objektivně 
správná, přiměřená pro obě strany, včetně spravedli-
vého zisku pro obchodníka. Každý z podnikatelů se 
snažil ovládnout trh, vyloučit z něj ostatní soutěžící, 
diktovat ceny, a tak dosáhnout prosperity. Morální 
hledisko problematiky nebylo v té době příliš bráno 
v úvahu. 

Plynulost zásobování byla výhradně ve vleku správ-
ného odhadu obchodníka o velikosti spotřeby. Poně-
vadž se obchodovalo v případě živočišných produktů 
zbožím, které poměrně rychle podléhalo zkáze, by-
li obchodníci ve stálém nebezpečí, že špatný odhad 
výše spotřeby je může připravit o současný i minulý 
zisk. Proto tuto skutečnost vyjadřovali poměrně níz-
kou cenou poskytovanou producentům, aby tak kry-
li svá rizika. Ti z obchodníků, kteří potřeby konzu-
mu odhadovali správně a podle toho odhadovali svůj 
nákup, ať již na intuitivním podkladě, nebo pomocí 
zkoumání jednotlivých souvislostí, dosáhli ve svém 
oboru úspěchů vyjádřených i finančně. Ti, kteří ne-
obstáli, museli zanechat podnikání a mnohdy se roz-
loučit i se svým majetkem. O této době se často ještě 

dnes mluví jako o zlaté době podnikání. Ta umož-
ňovala náhlé zbohatnutí, ovšem jen těm schopným, 
kterým však nechybělo také nezbytné podnikatelské 
štěstí. Tato doba však byla zároveň příčinou zkázy 
mnoha rodin a dokonce zániku lidských životů. To je 
rub oné slavné doby podnikání, kdy majetek mohl být 
získán nebo i ztracen doslova přes noc. O tomto rubu 
se však málo vědělo, protože postižení neradi o svých 
neúspěších mluvili.

Odhad o výši spotřeby potravin se přirozeně od 
skutečnosti lišil. Někdy byl do trhu dopraven nad-
bytek zboží, který nemohl být trhem vstřebán, tak-
že často zbytek zboží podlehl zkáze. V té době ještě 
nebyly známy moderní způsoby uchovávání potra-
vin, nebo nebyly každému přístupné. Jindy nebyl 
trh zbožím dostatečně sanován. Tyto výkyvy nepři-
spívaly k plynulosti obchodování, ale zato umožňo-
valy spekulativní nákupy a prodeje, které mohly být 
pramenem výjimečných zisků, nebo také značných 
ztrát. Poruchy v zásobování, které takto vznikaly, dá-
valy podnět k úvahám o takovém uspořádání zásobo-
vání, které by tyto výkyvy vylučovalo, nebo alespoň 
minimalizovalo. Cesty k nápravě se hledaly často 
tak, že se přistupovalo k dílčím řešením bez přihléd-
nutí ke všem zásadním souvislostem. Tato otevřená 
problematika systému trhu potravin byla původním 
jevem hospodářské politiky v období první Česko-
slovenské republiky. Přesto, že nechyběla řada hla-
sů upozorňujících na potíže vznikající ze soustředě-
ní obyvatelstva ve velkých městech, nebyla odvaha 
opustit stávající zásady a něco změnit. Ani hospodář-
ská krize a měnící se technické poměry nepřiměly 
tehdejší národohospodáře cokoliv regulovat. Státní 
správa zásadně nezasahovala do tvorby cen. Pouze 
tam, kde vzestup cen nebo cenové kolísání způsobo-
valo zbytečnou nervozitu, odhodlala se státní správa 
ceny u některých výrobků stanovit. Jednalo se např. 
o ceny chleba, mléka a uhlí. Tato opatření však byla 
prostředkem sociální politiky, nikoliv snahou o dosa-
žení spravedlivé ceny.

Výsledkem mnohaletých debat o regulaci hospo-
daření v oblasti potravin bylo sice zpracování řady 
námětů a návrhů, ale uskutečněn byl pouze obilní 
monopol. K zavedení živočišného monopolu nedo-
šlo pro různost a často protichůdnost politických 
názorů. V roce 1932 byl pouze ustanoven živočišný 
syndikát. V té době do určité, ne příliš výrazné mí-
ry začaly regulovat výrobu, odbyt a ceny samovolně 
vzniklé kartely. V uspořádání hospodářského života 
za první republiky, zejména v oborech zpracovávají-

cích živočišnou produkci, chybělo organizované ří-
zení výroby, odbytu, cen, ale také pracovních pod-
mínek a mezd. Ve výrobě nebyl brán příliš zřetel na 
kapacitní možnosti a zkoumání trhu. Tvorba cen se 
ponechávala téměř ve všech oblastech na zákonu na-
bídky a poptávky. Sociální poměry zaměstnanců se 
utvářely přímo dohodou zaměstnance se zaměstna-
vatelem.

Později se začaly v předních podnicích uplatňovat 
nové směry řízení, které brzy přinesly výsledky ze-
jména v zlepšení organizace výroby a obchodu. V té 
době se začaly uplatňovat prvky výrobního plánová-
ní, spíše se však jednalo o poznávání rozsahu předpo-
kládané výroby. Také příprava na výkyvy způsobené 
neúměrnou poptávkou po zboží byla předmětem vý-
robního plánování. Vycházelo se z jednoduché filozo-
fie, že každý podnik by měl mít svou kalkulaci, měl 
by vědět, zač nakupuje a vyrábí, zač prodává a jaký 
je jeho zisk. To předpokládalo i znalost režie včetně 
mezd a platů zaměstnanců. K sestavení plánu bylo 
využíváno rozboru trhu, statistických dat a znalosti 

psychologie. Je však nutné uvést, že v rozhodovacím 
procesu bylo stále využíváno zejména intuice. Také 
v hospodaření státu byl sestavován časový plán ve for-
mě rozpočtu, kde dokonce někdy bylo trváno na tom, 
aby predominované výdaje byly čerpány do výše před-
pokládané částky, nepředvídané pak odloženy, i když 
jejich řešení bylo nutné.

Uskutečňování myšlenky o nutné znalosti velikosti 
výroby, možnosti spotřeby, a podle toho zjištěného 
přebytku nebo schodku, se stalo základnou k řízené-
mu hospodářství v období předválečného Českoslo-
venska. Vycházelo se z předpokladu, že má-li veřejná 
správa určovat podmínky pokud možno vhodné pro 
co nejvyšší počet obyvatel, musí stát nutně zasaho-
vat do organizace trhu a stanovovat podmínky směny. 
Úkoly státu tak byly vymezeny v tomto řízeném hos-
podářství na regulaci výroby, řízení odbytu, stanove-
ní některých cen a stanovení pracovních a cenových 
poměrů.

Myšlenky řízeného hospodářství měly jak své ob-
hájce, tak své odpůrce. Odpůrci zejména zdůraz-
ňovali, že řízené hospodářství vylučuje soukromou 
iniciativu, vytváří z činitelů řízeného hospodářství 
nemyslící jedince a ve svém důsledku zdražuje pro-
dukci. Soukromá iniciativa se zejména projevovala 
při tvorbě cen a v soutěži s jinými podniky. Přitom 
účast na tvorbě cen spočívala jedině na zisku pod-
niku, který byl zákonitě podmíněn snahou po co 
možná největším rozpětí mezi nákupní a prodejní 
cenou. 

Obchod byl v té době často považován za špatné, 
méně čestné povolání, protože o něm bylo uvažováno 
jako o činiteli, který chce producenta připravit o val-
nou část jeho výtěžku z výroby. Silní jedinci uplatňo-
vali svůj vliv a svou snahu po docílení zisku způsobo-
vanými výkyvy v nabídce a poptávce, ať již zadržením 
poptávky, nebo snížením nabídky, a tím dosahovali 
značných spekulativních zisků. 

Tehdejší národohospodáři předpokládali, že jed-
notné řízení cenové politiky vyloučí cenové kolísání, 
anebo je alespoň silně omezí. Vycházelo se z toho, že 
spravedlivá cena určená veřejnou správou je vytvářena 
s ohledem na zájem výrobce, spotřebitele i obchodní-
ka. Výrobce by podle tohoto systému neměl prodělá-
vat, spotřebitel by neměl nakupovat předražené zboží 
a obchodník by svým zapojením neměl zdražovat, ale 
plnit svůj úkol, tj. zprostředkovat směnu.

Pokračování příště
Josef Radoš

Maso jako zboží v historickém pojetí (první část)
D Í V Á M E  S E  S I C E  D O P Ř E D U ,  A L E  N Ě K D Y  J E  D O B R É  O H L É D N O U T  S E  I  D O Z A D U

Marinovaný rostbíf

Ano, asparágus a tři rohlíky... Pán je vegetarián?  (sch)
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Jsem jako asi každý myslící Čech, stejně 
jako Evropan nebo Američan, zneklidněna 
vývojem označovaným bankovní krize. Pod-
nikatelé, jimiž majitelé velkých masokombi-
nátů, stejně jako menších zpracovatelských 
provozů jsou, nyní nesporně zajímá, co bu-
de s jejich vklady nebo investicemi do růz-
ných fondů dál. Petr Šnábl, investiční spe-
cialista z České spořitelny, radí nepanikařit 
a vyčkat. Nádavkem poslal od svého kolegy 
Kohouta, což je velký odborník z bankovní 
branže, zajímavý článek, analýzu, který do-
poručuji k nahlédnutí. Začíná slibně.

„Opravdu není dobré sázet na jednoho 
koně. Kdekdo si řekne – proč investovat do 
fondu, když třeba takový ČEZ, O2 Telefó-
nica, nebo AIG jsou takové renomované, 
časem prověřené instituce… Vlastně par-
don, AIG již ne!

CO SE VLASTNĚ
NA FINANČNÍCH TRZÍCH DĚJE?

To je na delší povídání. S maximální struč-
ností jde o tento proces:
�  Od roku 2000 převládaly na světových 

trzích nízké úrokové sazby. Peněz bylo 
dost a byly dostupné. Zde je i zdroj do-
savadního růstu české ekonomiky. 

�  Dostatek peněz vedl hypoteční banky 
k poskytování rizikových úvěrů. Inves-
tiční banky pak k vývoji a prodeji no-
vých nevyzkoušených produktů. 

�  V létě 2007 se špatných hypoték nashro-
máždilo tolik, že vznikly obavy z kvali-
ty a stability bank obecně: nejen v USA, 
ale takřka na celém světě. 

�  Jelikož tyto špatné úvěry byly „zabale-
ny“ do některých typů inovativních fi-
nančních produktů, panika zasáhla ce-
lý finanční trh, protože nikdo nevěděl, 
která banka je zdravá a která nikoli. 

�  Situace postupně v několika vlnách gra-
dovala. Hrozilo, že původně relativně 
malý objem špatných úvěrů ohrozí fun-
gování systému a tím způsobí vznik ob-
rovského množství nových špatných 
úvěrů. 

�  V září 2008 musela americká vláda spo-
lečně s centrální bankou udělat něko-
lik zásadních kroků, aby tomuto nebez-
pečnému vývoji zabránila. Šlo zejména 
o poskytnutí úvěrových linek pro někte-
ré kriticky ohrožené společnosti (AIG), 
vyhlášení nucené správy (Fannie Mae, 
Freddie Mac) a rozšíření povinného po-
jištění bankovních vkladů. Tyto kroky 
jsou nestandardní, někdy kontroverzní, 
ale za daných okolností nutné. 

�  Situace na finančních a kapitálových tr-
zích je tedy velmi vyhrocená, trhy ner-

vózně reagují na každou zprávu a bude 
nějakou dobu trvat, než se vrátí do nor-
málních kolejí. 

�  V současné době jedná americký Kon-
gres o návrhu podpory problémových 
finančních institucí ve výši až 700 mi-
liard dolarů. To neznamená, že by vlá-
da měla dotovat banky v této výši – jde 
o maximální hodnotu úvěrové linky. 
Pokud návrh bude schválen, bude to 
podle všeho znamenat úspěšné vyřeše-
ní finanční krize ještě před tím, než se 
stačila promítnout do reálné ekonomi-
ky v podobě vážné recese. Pokud návrh 
schválen nebude, může nastat mírný 
pokles HDP, nárůst americké neza-
městnanosti k hodnotám 7–8 procent, 
bankovní krizi srovnatelnou s 80. lety 
a patrně i řadu měsíců dalšího poklesu 
akciových trhů. 

BUDE HOSPODÁŘSKÁ KRIZE?
Ne, nebude. Nicméně toto riziko sku-

tečně hrozilo a částečně ještě hrozí. V pří-
padě, kdyby došlo ke kolapsu světového 
finančního systému, banky by přestaly po-
skytovat úvěry a došlo by k prudkému pro-
padu globální ekonomiky. Stalo by se něco 
podobného jako v roce 1930, kdy začala 
světová hospodářská krize.

Odkud ale lze čerpat jistotu (nebo při-
nejmenším vysoký stupeň přesvědčení), 
že nenastane další velká krize? Při hlubší 
analýze činnosti centrálních bank zjistíme, 
že americký Fed a ostatní centrální banky 
vyspělých zemí se nyní chovají zcela jinak 
než v roce 1930.

Tehdy se centrální bankéři snažili stůj co 
stůj chránit pevné měnové kursy, přičemž 
stav bank a výkon ekonomiky jim byl lhos-
tejný. Moderní centrální bankovnictví je již 
zcela jinde. Také díky tomuto vývoji dnes 
nekrachují banky po tisících a na ulicích se 
netvoří fronty na polévku pro chudé.

Makroekonomické údaje USA ani Ev-
ropské unie žádné krize nenasvědčují – 
spíše ukazují na snížení dynamiky růstu 
a v některých zemích na mírnou recesi, ja-
ká se jednou za pár let může objevit v kaž-
dé ekonomice. Termín „krize“ je skutečně 
přehnaný.

Dokonce ani v případě odmítnutí zá-
chranného plánu Kongresem nehrozí sku-
tečná krize, pouze hlubší recese srovnatel-
ná patrně s rokem 1982.

BUDOU PADAT DALŠÍ BANKY?
A CO ČESKÉ BANKY?

Je pravděpodobné, že nastanou další pá-
dy, protože ze zhruba 8 500 amerických 
bank je 117 sledováno jako problémové. 

Bankovní pády mohou postihnout i evrop-
ské země. Nicméně v USA i v Evropě se 
bude jednat spíše o menší ústavy. Českých 
bank se krize netýká. Totéž platí pro pojiš-
ťovny, které v České republice působí.

MÁME SE BÁT
ZNEHODNOCENÍ MĚNY?

Možná právě naopak. Fenomenální 
zhodnocení koruny během roku 2008, kte-
ré si ekonomové neuměli vysvětlit makro-
ekonomickými veličinami, spadá zřejmě 
na vrub skutečnosti, že česká ekonomika 
zůstala ušetřena problému špatných hypo-
ték.

České banky a pojišťovny nebyly angažo-
vány ani do nebezpečných finančních ino-
vací, mezi něž patřily zejména pojistky pro-
ti úvěrovému riziku (credit default swaps), 
které vystřídaly špatné hypotéky jako hlav-
ní zdroj paniky. Česká republika je proto 
nyní vnímána jako bezpečný přístav, byť to 
mnohým Čechům může znít paradoxně.

Znehodnocení české koruny bychom se 
paradoxně mohli „obávat“ v případě, že 
se situaci na mezinárodních trzích podaří 
úspěšně vyřešit.

MÁM KOUPIT AKCIE?
ANEBO RADĚJI

PRODAT?
Přinejmenším od roku 1998 procházejí 

světové kapitálové trhy zvláštní sérií vzestu-
pů a poklesů. Euforii střídá deprese, pak 
přijde nová vlna euforie, a tak dále:
�  1992 až 1998: euforie z vyhrané stude-

né války a překonané americké recese 
vytváří optimální podmínky pro růst ak-
ciových trhů 

�  1998: ruská finanční krize, pád fondu 
LTCM – trhy padají z režimu „bublina“ 
do režimu „antibublina“ 

�  1999 až březen 2000: technologická 
spekulativní bublina, trhy rezignují na 
jakoukoli racionalitu a padají jak ká-
men 

�  březen 2000 až březen 2002: tříletá 
„antibublina“, jakákoli dobrá zpráva je 
ignorována, jakákoli špatná zpráva je 
započtena dvojnásobně 

�  březen 2002 až říjen 2007: éra bubliny 
hnaná nadbytkem peněz v globální eko-
nomice; trhy ignorují příznaky hypotéč-
ní krize 

�  říjen 2007 až srpen 2008: éra antibub-
liny hnaná psychologickým očekává-
ním zkázy; trhy ignorují poměrně dob-
rá makroekonomická data 

�  září 2008: panika vrcholí, psychologie 
zcela vytlačuje racionální ekonomické 
myšlení 

Tato série vzestupů a pádů nicméně ješ-
tě neznamená, že akciovým trhům je nutné 
se za každou cenu vyhnout. Naopak, v do-
bách největší paniky lze nejvíce vydělat – 
ovšem chce to silné nervy a dobrý finanční 
plán. Není dobré amatérsky spekulovat, po-
kud nám vysloveně nejde jen o adrenalin.

Pro dlouhodobého investora jsou akcie 
navzdory všemožným výkyvům stále nej-
lepší alternativa, protože úrokové sazby 
jsou již řadu let nízké, a řadu let či deseti-
letí nízké budou. Vyhnout se akciím by mě-
lo smysl jedině v případě, kdyby skutečně 
hrozilo opakování Velké hospodářské krize 
30. let.

MÁ SMYSL SI VZÍT
V TĚCHTO ČASECH

HYPOTÉKU?
Ano. Kdo řeší bydlení, pro toho je správ-

ný čas téměř kdykoli. Kdo však uvažuje 
o hypotéce za účelem nákupu bytu a jeho 
pronájmu, nechť si svoji strategii raději tři-
krát promyslí. Je vysoká pravděpodobnost, 
že bude nájemníky dotovat.

NEZAVÁDÍ AMERICKÁ VLÁDA 
SOCIALISMUS?

Ne. Je pravda, že americká vláda a cen-
trální banka podnikají řadu neobvyklých 
kroků, které vyhlíží často kontroverzně. 
Ve skutečnosti však obě instituce jen plní 
své povinnosti ve světle zkušeností z minu-
lých krizí. Ignorovat situaci by znamenalo 
hazar dovat se světovou ekonomikou.

Americká vláda a Federální rezervní sys-
tém nedotují soukromé zisky, jak se občas 
mylně uvádí. V první řadě se snaží zacho-
vat fungování úvěrových trhů. Bez funkce 
úvěrových trhů nemůže fungovat žádná 
ekonomika. V případě jejich selhání by 
nejpostiženější skupinou byli lidé z nižších 
příjmových skupin.

Takzvané znárodňování postihlo jen 
Fannie Mae a Freddie Mac, což již beztak 
byly vládou podporované agentury. Pojiš-
ťovna AIG nebyla „znárodněna“, pouze její 
akcie si vláda vzala do zástavy jako garanci 
za poskytnutou úvěrovou linku v maximál-
ní výši 85 miliard dolarů – tedy nikoli do-
taci ve výši 85 miliard, jak se často mylně 
uvádí. A tak dále.

Mimochodem, AIG zaplatila na daních 
z příjmu americkým veřejným rozpočtům 
téměř 20,7 miliard dolarů během pouhých 
pěti let 2002–06. Do toho nejsou započte-
ny daně, které zaplatili zaměstnanci a ma-
nažeři AIG. Pokud vláda nyní poskytla 
nouzový úvěr, není to charita pro bohaté 
z peněz daňových poplatníků: je to prag-
matická snaha vlády zachránit husu, která 

snáší zlatá vejce. Vládní úvěrová linka pro 
AIG ve výši maximálně 85 miliard dolarů 
ve skutečnosti chrání peníze daňových po-
platníků!

Americká vláda, podobně jako vláda 
britská nebo dánská tedy nyní provádě-
jí skutečně neobvyklá opatření, ale za da-
ných okolností jde o zcela rozumné a raci-
onální kroky.

JEŠTĚ ŠTĚSTÍ, ŽE MÁME 
PRŮBĚŽNÝ PENZIJNÍ SYSTÉM, 

VŽDYŤ FONDY JSOU
TAK RIZIKOVÉ…

Na českém penzijním systému lze vy-
světlit rozdíl mezi rizikem a jistotou. Po-
kud investujete do akcií, máte určitou prav-
děpodobnost P, že se ve stáří budete mít 
dobře – a pravděpodobnost 1-P, že se dob-
ře mít nebudete. Pokud se spolehnete na 
český penzijní systém, máte jistotu P=1, že 
ve stáří budete třít bídu s nouzí, zejména 
pokud je vám méně než čtyřicet.

CO MÁM VLASTNĚ DĚLAT 
S PENĚZI?

Zní to možná překvapivě – ale běžný 
člověk nic zvláštního dělat nemusí. Čes-
ké banky jsou bezpečné, pojišťovny rov-
něž. Akciové fondy mají za sebou velmi 
krušnou dobu a je možné, že ještě pár dní, 
týdnů nebo měsíců budou trpět. V roce 
2003 rovněž přišlo zásadní oživení zcela 
nečekaně, v době, kdy chmury vrcholily. 
Tak tomu možná bude i nyní.

Kdo má pevné nervy a dobrý plán, 
může chápat dramatickou situaci jako 
dobrou příležitost k nákupu. Druhý nej-
bohatší muž světa Warren Buffett in-
vestoval na vrcholu paniky pět miliard 
dolarů do investiční banky Goldman
Sachs. Samozřejmě, ne každý má takové 
schopnosti jako Buffett, ale jistý indikátor 
zde je.

Krize však ukázala jednu věc: opravdu 
není dobré sázet na jednoho koně. Kdekdo 
si řekne – proč investovat do fondu, když 
třeba takový ČEZ, O2 Telefónica, nebo 
AIG jsou takové renomované, časem pro-
věřené instituce… vlastně pardon, AIG již 
ne!

Žádná akcie žádného, jakkoli renomo-
vaného podniku není sama o sobě vhodná 
jako pilíř portfolia. Kdo investuje do fon-
du, může prodělat, ale trh mu ztrátu časem 
„napracuje“. Kdo investuje do jediné akcie, 
ten může přijít prakticky o všechno. A své 
ztráty si musí odpracovat sám.“

Připravila
Eugenie Línková.

Praktický průvodce neklidnými dobami

Jihlava (bo) – Na Vysočině přibýva-
jí ekofarmy v posledních dvou letech pod-
statně rychleji než dříve. Přispívá k tomu 
stoupající tuzemská poptávka po biopotra-
vinách, ale i dotační podpora šetrného hos-
podaření v zemědělství. Loni bylo v kraji 
zaevidováno 27 nových ekofarem a na kon-
ci roku jich v kraji fungovalo celkem 63. 
Rychlý růst pokračuje i letos, řekl Tomáš 
Klejzar z regionálního centra svazu PRO-
BIO. Podle něj je ale problémem uplatnění 
domácích biopotravin v obchodní síti, a to 
kvůli dovozu. 

„Ekologické zemědělství na tom ještě 
nikdy nebylo tak dobře jako nyní. Země-
dělcům se začíná šetrné hospodaření vyplá-
cet,“ uvedl Klejzar. Spotřebitelé si zvykají 
kupovat biopotraviny i přímo na farmách. 
Domácí produkce se ale podle Klejzara 
obtížně dostává na pulty běžných obcho-

dů, kde by farmáři potřebovali mít zajištěn 
hlavní odbyt. 

„Obchodní řetězec potřebuje pravidelné 
a levné dodávky a to mu momentálně může 
zajistit jen dodavatel, který hodně dováží 
ze zahraničí. U nás je ta produkce pořád 
ještě malá,“ vysvětlil Klejzar. Podle něj se 
tak někdy i přes vysokou poptávku nepo-
daří prodat ani některé velmi kvalitní čes-
ké biopotraviny, například brambory. Ob-
chodníci je raději dovezou. 

Na Vysočině loni přibývaly ekofarmy 
rychleji než v celé republice. Na začátku 
letošního roku roku měly tyto farmy 5128 
hektarů půdy, což je poměrně malý díl 
z celkových 312.890 ekologicky obhospo-
dařovaných hektarů v Česku. Zatímco jin-
de ale výrazně převládají pastviny, na Vy-
sočině tvoří skoro polovinu pozemků orná 
půda. Vysočina díky tomu dodává na trh 
pestřejší sortiment produktů - obilí, bram-

bory, zeleninu, maso i mléko. Nedávno se 
k ekologickému hospodaření přihlásila i je-
diná vinice v kraji, která se nachází pod 
hradem Sádek na Třebíčsku. 

Rostoucí zájem o bioprodukty potvrdil 
ze své zkušenosti Vladimír Klement z Ko-
jetína na Havlíčkobrodsku. Ekologickému 
zemědělství se věnuje od roku 1993, má 
18 hektarů půdy. Kromě chovu masného 
skotu se zabývá pěstováním léčivých bylin, 
brambor a zeleniny, z níž má na poli na-
příklad zelí, kapustu, červenou řepu, celer, 
petržel, mrkev a cibuli. Byliny suší a dodá-
vá zpracovateli, ostatní plodiny prodává na 
farmě. „Mám vytvořený okruh letitých zá-
kazníků a každý rok přicházejí noví,“ řekl. 

S činností ekofarem v kraji se zájemci 
mohli seznámit v rámci propagační akce 
Září – Měsíc biopotravin a ekologického 
zemědělství, která na Vysočině vyvrcholila 
4. října jihlavským biojarmarkem.

Na Vysočině se loni zdvojnásobil počet ekofarem 

Praha (li) – V České republice přibylo 
od roku 2005 více než 300 ekologicky hos-
podařících zemědělských podniků. Vyplý-
vá to z údajů Českého statistického úřa-
du. Ekologičtí farmáři loni hospodařili na 
7,5 procenta zemědělské půdy a podíleli 
se třemi procenty na celkovém počtu ze-
mědělských podniků. Počet ekologických 
hospodářství tak na rozdíl od běžných hos-
podářství roste. 

Na ekologicky obhospodařované půdě 
převládají trvalé travní porosty. Ty byly 
v roce 2007 udržovány na téměř 90 pro-
centech půdy a sloužily hlavně k pastev-
nímu chovu zvířat, zejména ovcí a koz. 
V ekologickém zemědělství převládají 
malé podniky fyzických osob. Typickou je 
rodinná farma. Více než v konvenčním ze-

mědělství převažují mezi pracovníky muži 
(70 procent). 

Stejně jako zájem o ekologické země-
dělství roste v ČR poptávka po biopo-
travinách, i když je jejich cena většinou
vyšší. 

Loni Češi spotřebovali biopotraviny 
celkem za 1,29 miliardy korun. Pravidelně 
nakupuje biopotraviny téměř pět procent 
Čechů, v roce 2005 to přitom byla jen tři 
procenta. Průměrně loni každý Čech utra-
til za biopotraviny 126 korun. Obrat trhu 
s biopotravinami by se podle údajů z ro-
čenky agentury Green marketing měl do 
tří let zvýšit pětinásobně a v roce 2010 za 
ně Češi podle odhadů utratí 6,5 miliardy 
korun. Spotřeba biopotravin v Česku by 
tak během následujících let měla růst o 70 
procent ročně. 

V oblibě mají Češi zejména mléčné bi-
ovýrobky, které podle průzkumu společ-
nosti The Nielsen Company vkládá do 
nákupních košíků 68 procent z těch spo-
třebitelů, kteří tyto produkty nakupují. 
Následuje ovoce a zelenina (23 procent), 
ovocné nápoje a džusy (22 procent), ma-
so (18 procent), drůbež a vejce (13 pro-
cent), dětské jídlo (osm procent) a na po-
sledním místě je z hlediska obliby biočaj 
a biokáva (sedm procent). 

V Česku rychle narůstá také počet vý-
robců biopotravin. Zatímco na konci roku 
2006 ministerstvo zemědělství registrova-
lo 152 producentů biopotravin, tak v zá-
věru loňského roku jich bylo 253 a letos 
v červnu již 375. 

Po celé září probíhá pod patronátem 
ministerstva zemědělství čtvrtý ročník 

informační a propagační akce Měsíc bio-
potravin a ekologického zemědělství. 
Součástí kampaně má být letos několik 
desítek akcí, mezi kterými nebudou chy-
bět regionální biodožínky, biojarmarky, 
ochutnávky biopotravin či exkurze na 
ekofarmy. 

„Cílem měsíce biopotravin, v jehož 
rámci proběhlo loni po celé České repub-
lice téměř sto akcí, které přilákaly tisíce 
návštěvníků, je informovat o principech 
ekologického zemědělství,“ uvedl v den 
zahájení informační kampaně ministr ze-
mědělství Petr Gandalovič. Tato akce je 
podle něj ideální příležitostí, jak podpořit 
regionální trh biopotravin a jejich přímý 
prodej. Téměř dvě třetiny biopotravin pro-
dávaných na tuzemském trhu totiž pochá-
zí ze zahraničí.

V Česku za dva roky přibylo přes 300 ekologických zemědělců Poradní sbor 
ekonomů založen

Sbor odborníků, agrárních ekonomů, 
má napříště pomoci Agrární komoře ČR, 
aby získávala přesná fakta k vývoji agrár-
ního sektoru ČR. Do čela odborného tý-
mu byla v pátek 12. září týmem ekonomů 
složeným z profesorů zemědělských uni-
verzit z Prahy, Brna a Českých Budějovic, 
z vedení AK ČR a PK ČR zvolena jedno-
myslně prof. Ing. Věra Bečvářová z Men-
delovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně. „První pracovní schůzka úzkého 
týmu odborníků již proběhla v Suchdole 
na zemědělské univerzitě hned v následu-
jícím týdnu, a jak jsme zaznamenali, elán 
odborníků a jejich nasazení je vysoké. Oče-
káváme vypovídající analýzy a rozbory, od 
nichž se může lépe dál odvíjet podnikání 
v agrárním sektoru,“ uvedl Jan Veleba, kte-
rý spolu s prezidentem PK ČR Miroslavem 
Tomanem s tímto nápadem přišel.  (egi)
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Skupině Agrofert Holding loni klesl zisk

V Mikulově uvařili
4 000 talířů guláše 

Praha (bo) – Skupině Agrofert Hol-
ding klesl loni čistý konsolidovaný zisk 
proti předchozímu roku o 87 milionů ko-
run na 3,712 miliardy korun. Do skupiny 
Agrofert, kterou vlastní jeden z nejvliv-
nějších a nejbohatších českých podnika-
telů Andrej Babiš, patřilo ke konci roku 
asi 170 plně či částečně ovládaných firem 
v ČR, na Slovensku a například v Němec-
ku. Páteří holdingu jsou chemičky, země-
dělské podniky, výrobci potravin a prodej-
ci pozemní techniky. 

Za dobu svojí existence holding vydě-
lal téměř 22 miliard korun. Loni dosáhl 
druhého nejvyššího zisku. Konsolidova-
ný obrat převýšil hranici 89 miliard ko-
run. Vyplývá to z konsolidované výroční 
zprávy společnosti za rok 2007. 

Skupina Agrofert se loni podle Babiše 
potýkala s výrazným nárůstem cen ener-
gií a surovin. Uvedl, že zisky skupiny, kte-
rá značnou část produkce vyváží, snižuje 
i posilující koruna. „Výsledky, které jsme 
(v roce 2007) dosáhli, proto považuji za 
velký úspěch. V budoucnosti asi bude 
problém takovéto výsledky zopakovat,“ 
uvedl již dříve Babiš. 

Skupina Agrofert i loni pokračovala 
v expanzi a koupila například druhou po-
lovinu firmy Agrobohemia, dále společ-
nosti Agrotec a Agri CS, OSEVA a Kos-
telecké uzeniny. V zahraničí Agrofert 
získal tři německé společnosti zaměřené 
na nákup zemědělských komodit, které 
by měly od příštího roku zásobovat řep-
kou nový provoz na její zpracování v Lo-
vochemii Lovosice. 

Letos pak skupina Agrofert Hol-
ding ovládla zemědělský podnik Ze-
mos Velké Němčice či předního speci-
alizovaného producenta prasat v Česku, 
družstvo Proma z Mladé Boleslavi. 
Na Slovensku koupil Agrofert výrob-
ce krmných směsí a provozovatele ze-
mědělských skladů Belar a společnost 
Šarišské pekárne a cukrárne. Agro-
fert připravuje další investice; zájem
má například o pekárny ve východních 
a severních Čechách a chce vlastnit pro-
voz zaměřený na produkci jednoden-
ních kuřat. 

Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže z konce srpna smí 
skupina také koupit konkurenční hol-
ding První žatecká. Podmínkou ale je, že 
prodá některé jiné podniky.

Návštěvníci mistrovství si mohli při 
ochutnávce vybrat z gulášů rozličných 
druhů. Kuchařské týmy jim servírovaly 
pokrmy z hovězího, vepřového, jehně-
čího, králičího, daňčího, srnčího, jele-
ního či kančího masa. Příznivcům vege-
tariánské kuchyně byl k dispozici gulášek 
z hub. 

 Týmy si však nehleděly jen kotlíků 
s bublajícím jídlem, ale i výzdoby a vy-
bavení svých stánků. K nejoriginálnějším 
bezesporu patřil stánek družstva Surfácká 
družina z Kotvrdovic na Blanensku, kte-
ré si ohniště vytvořilo z popelnice a jako 
úbor zvolilo oblečení mužů vyvážejících 

odpad. „Popelnici máme speciálně upra-
venou. Je to víceúčelové zařízení, dá se 
v ní i grilovat a rožnit,“ řekl člen Surfácké 
družiny David Jurásek. 

 Doplnil, že tým vsadil na jelení guláš, 
kterého připravil 50 litrů z devíti kilogra-
mů masa. „Ještě jsme tam přidali hruš-
ková a švestková povidla, červené víno 
a jednu specialitku, kterou neprozradím. 
Každopádně to nejdůležitější u každého 
guláše je dobře udělaná cibule. Dále je 
potřeba dát koření hned do základu,“ uve-
dl Jurásek. 

 Kromě návštěvníků výstaviště pokr-
my z kotlíků poctivě a důsledně ochutná-

vali porotci, kteří hodnotili jejich barvu, 
vzhled, chuť, vůni či konzistenci masa. „Jí-
me jen vzorky, jinak bychom to nezvlád-
li. Chuť si pomáháme udržovat chlebem 
a pivem. Každopádně guláš si po dneš-
ku nějaký ten pátek nedám,“ usmál jeden 
z členů poroty Jiří Kuban. 

 Kuchaři museli připravit do pěti hodin 
nejméně 30 porcí guláše v kotlíku vytápě-
ném přírodním ohněm. K ruce mohli mít 
pomocníky. „Žádné předepsané ingredi-
ence jsme nevyžadovali. Záleželo čistě na 
fantazii a volbě každého týmu. Omezení 
nemáme mimo jiné proto, že naše soutěž 
má mezinárodní účast a v některých ze-
mích se do gulášů nedávají věci, na které 
jsme u nás zvyklí,“ uvedl organizátor akce 
Luděk Bil. 

 Mistrovství ve vaření kotlíkových gu-
lášů se letos uskutečnilo na přerovském 
výstavišti počtvrté.

Přerovské výstaviště provoněly guláše

Praha (bo) – Čeští a italští vědci údaj-
ně objevili, jak zakonzervovat buňky a pak 
je kdykoliv oživit. Vědci jako první na svě-
tě dokázali vysušit buňky mrazem a oživit 
je. Pak je použili při naklonování ovčích 
embryí. Z vysušených buněk ohrožených 

zvířat by se teď podle deníku dala vytvořit 
databanka, která by prý v budoucnu mohla 
sloužit k jejich naklonování. Objev by podle 
ředitelky Ústavu experimentální medicíny 
Evy Sykové mohl také pomoci při obnově 
orgánu, který zasáhla rakovina. 

„Přinášíme tím naději pro záchranu 
ohrožených živočichů,“ řekl Josef Fulka 
z Výzkumného ústavu živočišné výroby 
Akademie věd, který byl členem vědecké-
ho týmu. Objev vědců může pomoci při zá-
chraně ohrožených, a dokonce vyhynulých 

druhů. „Zatím byla jedinou buňkou obsa-
hující jádro, kterou se podařilo uchovat 
v dehydrovaném stavu, spermie,“ řekl Ful-
ka. Vědci z Prahy a Sardinie jsou podle de-
níku první na světě, kterým se to podařilo 
s tělními buňkami ovcí. Nová metoda prý 

umožní uchovat buňky neomezeně dlouho. 
Objev není prvním výsledkem práce týmu 
vědců kolem Josefa Fulky. Svůj výzkum 
o klonování zvířat a lidských embryí češ-
tí vědci publikovali v únoru v prestižním 
americkém časopisu Science.

Převratný objev skupiny vědců může zachránit ohrožená zvířata 

Mikulov (bo) – Mikulovští teď nejspíš nebudou chtít nějakou dobu guláš ani cítit. 
Při soutěži o nejlepší recept jej první zářijový víkend uvařili a snědli 800 litrů, tedy 
asi 4 000 talířů. Nejdřív se zaprášilo po guláši z kozího masa, degustátoři ale nej-
víc hvězdiček přidělili klasice z vepřového, kterou připravil tým štamgastů z Velkých 
Pavlovic. „Prvního ročníku soutěže se účastnilo kolem 2 000 lidí,“ řekl pořadatel 
Josef Ševčík. 

Klasický segedín, bramborový, chalu-
pářský anebo srnčí guláš, ale i speciality 
z telecího nebo kozího masa připravo-
valo 20 týmů. Pořadatelům se podařilo 
získat i zahraniční soutěžící. Rakouská 
skupina jako jediná vařila na elektric-
kém kotli. Moc platné jí to ale nebylo, 
skončila na chvostu první desítky. 

Nejlépe dopadli štamgasti z Velkých 
Pavlovic, podle všeho je tak nejlepším 
gulášem ten hospodský, i když v přípa-
dě vítězného kotle doplněn i o některé 

speciální ingredience. Ty jsou však vý-
robním tajemstvím mistrů, poznamenal 
Ševčík. Ze soutěže, která se letos v Mi-
kulově konala poprvé, by rád udělal tra-
dici. 

Snad si místní od tradičního českého 
pokrmu dostatečně odpočinou a příští 
rok nebudou soutěž bojkotovat. Jejich 
chuťové buňky ale oddech nečekal. Dal-
ší víkend museli zhodnotit letošní úro-
du vinařů během tradičního Pálavského 
vinobraní.

Přerov (bo) – V největší polní kuchyni v Česku se o první neděli v září proměnilo výsta-
viště v Přerově. Do areálu se sjelo přes 40 kuchařských týmů z Česka, Slovenska, Polska 
a Maďarska, aby poměřily své umění na Mistrovství ČR ve vaření kotlíkových gulášů. Sou-
dě podle spokojených výrazů a uznalého pokyvování hlavou návštěvníků akce, kteří gulášky 
ochutnali, odvedli kuchaři znamenitou práci. 

Dnes mě Anežka 
pustila na pivo
bez řečí... 
Ráno si totiž
spletla tubu a 
vyčistila si zuby 
vteřinovým lepidlem. 

(sch)

V rámci kumulace obratů bude všem členům ČSZM (cca 
100 společností) poskytnuta speciální sleva ve výši 20 %
z katalogových cen. 

Seminář bude součástí doprovodného odborného programu 4. mezinárodního gastrono-
mického veletrhu G + H 2009 (4.– 6. 3. 2009). Seminář se bude zabývat problematikou 
jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rostlinného a živočišného původu ve 
všech souvislostech. Na programu budou vyžádané přednášky hlavních odborníků a vý-
běr spontánně přihlášených posterů. 

Předběžné přihlášky lze zaslat do 30. 11. 2008 garan-
tům semináře listovní nebo elektronickou poštou:

Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.,
garant semináře,
tel.: 545133264,

e-mail: xjuzl0@node.mendelu.cz

Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.,
zástupce garanta,
tel.: 545133193, 

e-mail: snedomov@mendelu.cz

Poštovní adresa obou garantů:
Ústav technologie potravin AF MZLU,

Zemědělská 1, 61300 Brno.
Fax: 545 13 31 90.

Oba uvedení zodpoví dotazy a informace o semináři. 
Přesvědčte se laskavě, že jste předběžnou přihlášku 
odeslal(a) včas, tj. do 30. 11. 2008, na později došlé 
přihlášky nelze brát zřetel.

Autoři posterů k předběžné přihlášce připojí věcný 
abstrakt sdělení v rozsahu 10–15 řádků.

Program semináře, složenky k úhradě vložného 
a další informace budou zaslány předběžně přihlá-
šeným zájemcům do 10. 12. 2008, závazné přihláš-
ky budou přijímány do 31. 1. 2008.

Miroslav Jůzl
a Šárka Nedomová

garanti semináře

SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2009
NA MENDELOVĚ ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITĚ V BRNĚ.

XXXV. Seminář o jakosti potravin
a potravinových surovin

„Ingrovy dny“ 
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Komoditní zpravodajství

TIS ČR SZIF

VÝVOJ CZV
JATEČNÝCH ZVÍŘAT

Během 38. týdne (15. – 21. 9.) se ve sledovaných 
podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo podle SEU-
ROP normy o 27 ks dospělého jatečného skotu méně 
než v předchozím týdnu. Porážky byly nižší u jalovic 
(-49 ks), býků (-23 ks) a u volů (-6 ks). Více se naopak 
porazilo ml. býků (+17 ks) a krav (+34 ks). Největší 
podíl na porážkách měly ve 38. týdnu opět krávy 41,6 
%, pak byli mladí býci 37,8 %, býci 13,3 % a jalovice 
7,2 %. Cena mladých býků celkem téměř stagnovala 
(-0,18 Kč/kg JUT) na 70,42 Kč/kg JUT (38,69 Kč/kg 
ž. hm.). Celková cena býků se také minimálně odchý-
lila od úrovně předchozího týdne (+0,15 Kč/kg JUT) 
na 67,97 Kč/kg JUT (37,35 Kč/kg ž. hm.). Celková 

cena krav klesla (-1,58 Kč/kg JUT) na 52,40 Kč/kg 
JUT (27,01 Kč/kg ž. hm.). Celková cena jalovic se také 
snížila (-0,87 Kč/kg JUT) na 56,22 Kč/kg JUT (29,75 
Kč/kg ž. hm.). 

V denním sledování 15ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jatečných býků tř. SEUR ve 37. týdnu v prů-
měru 69,77 Kč/kg JUT (38,33 Kč/kg ž. hm.) a ve 38. 
týdnu 69,84 Kč/kg JUT (38,37 Kč/kg ž. hm.).

V následujících čtrnácti dnech předpokládáme mi-
nimální změny ve vývoji cen jatečného skotu. 

Cena jatečných prasat ve 37. týdnu ještě stoupala 
(+0,77 Kč/kg JUT), ale ve 38. týdnu se podle očekává-
ní její růst zastavil, když za třídy S-T dosáhla průměr-
né hodnoty 44,57 Kč/kg JUT (34,69 Kč/kg ž. hm.). 
Ve sledovaných podnicích se porazilo o 635 ks jateč. 

prasat více než v předchozím týdnu. Největší nárůst 
poražených prasat byl ve tř. U (+763 ks), ve tř. R (+96 
ks) a ve tř. T (+92 ks). Méně prasat se porazilo pouze 
ve tř. S (-208 ks), E (-130 ks) a N. Do tříd SEU bylo za-
řazeno 95,5 % prasat za prům. cenu 45,01 Kč/kg JUT 
(35,03 Kč/kg ž. hm.). Tato cena je shodná (+0,06 Kč/
kg JUT) s cenou dosaženou v předchozím týdnu. Zma-
silost se ve 38. týdnu výrazněji změnila pouze ve tř. T 
(-2,58 %) na 49,42 % a ve tř. P (-2,34 %) na 36,40 %.

Ve 38. týdnu se prům. porážk. hmotnost v živém 
pohybovala ve tř. S až P v rozpětí od 107 do 136 kg. 
V nejvíce zastoupené tř. E dosáhla porážk. hm. 110 kg 
ž. hm., tj. shodně s předchozím týdnem.

Z denního sledování CZV jatečných prasat tř. SEU 
u 15ti vybraných podniků je vidět, že ve 37. týdnu ce-

na dosáhla v průměru 44,87 Kč/kg JUT (34,92 Kč/
kg ž. hm.) a ve 38. týdnu 45,14 Kč/kg JUT (35,13 Kč/
kg ž. hm.).

V první polovině října očekáváme již pokles cen ja-
tečných prasat.

CZV v jednotlivých kategoriích jsou uváděny v Kč/
kg JUT za studena.

Selata o průměrné hmotnosti 24,8 kg se prodávala 
za 1 533 Kč/ks. Selata nad 25 kg dosáhla průměrné 
hmotnosti 29,5 kg a realizovala se za průměrnou cenu 
1 556 Kč/ks. Nestandardní selata dosáhla průměrné 
hmotnosti 6 kg a prodávala se po 204 Kč/ks.

Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez 
DPH.

PORÁŽKY,
DOVOZ-VÝVOZ

V srpnu 2008 bylo ve sledovaných podnicích po-
raženo celkem 22 405 t jatečných zvířat v živé hmot-
nosti (-5,2 %). Jatečného skotu bylo poraženo 5 001 
t v ž. hm. (-4,7 %) a prasat 17 376 t v ž. hm. (-5,4 
%). Celkové porážky pro cizí ve mzdě během měsíce 
vzrostly na 238 t ž. hm. a činily u skotu 120 t ž. hm. 
a u prasat 118 t ž. hm. V průběhu měsíce srpna dovez-
ly sledované podniky o 14 t méně masa než v červen-
ci. Celkový objem dovozu (2 830 t) se skládal ze 118 t 
hovězího masa, 2 518 t vepřového masa, 1 t koňského 
masa a 193 t drůbežího masa. Vývoz masa a masných 
výrobků se snížil o 18 t na 359 t. Spotřeba drůbežího 
masa v srpnu poklesla o 208 t ve srovnání s předcho-
zím měsícem na 2 020 t. Ve srovnání se stejným mě-
sícem minulého roku byla spotřeba drůbežího masa 
nižší o 15,2 %.

VÝROBA MASA
A MASNÝCH VÝROBKŮ

V srpnu vyrobily sledované podniky 14 886 t masa, 
z tohoto objemu bylo 2 623 t hov. masa a 12 250 t vep-
řového masa. Ve srovnání s předchozím měsícem bylo 
vyrobeno méně hovězího masa (-4,6 %) a vepř. masa 
(-4,9 %). Celková výroba výrobků za měsíc srpen kles-
la o 1 893 t a dosáhla 27 125 t. Výsekového masa bylo 
vyrobeno 12 648 t (-5,2 %), masných výrobků 14 219 
t (-7,3 %) a konzerv 258 t (-23 %). Tržní odbyt hovězí-
ho výsekového masa se snížil u sledovaných podniků 
o 9,4 % na 1 785 t a u vepř. výsekového masa o 3,1 % 
na 10 778 t.

VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH NÁKUPNÍCH CEN 
JATEČNÉHO SKOTU A PRASAT

Průměrná nákupní cena jatečného skotu celkem 
(32,48 Kč/kg ž. hm.) poklesla ve srovnání s předch. 
měsícem (-1,01 Kč/kg ž. hm.). Ve srovnání se stejným 
měsícem minulého roku byla cena jatečného skotu niž-
ší o 0,84 Kč/kg ž. hm. CZV jatečných býků tř. SEUR 
se snížila ve srovnání s předchozím měsícem (-0,56 
Kč/kg ž. hm.) a dosáhla 38,31 Kč/kg ž. hm. (69,72 Kč/
kg JUT). CZV jatečných jalovic tř. SEUR činila 31,55 
Kč/kg ž. hm. (59,63 Kč/kg JUT), tzn. snížení o 0,22 
Kč/kg ž. hm. CZV jatečných krav tř. EUR klesla (-0,64 
Kč/kg ž. hm.) a dosáhla 30,43 Kč/kg ž. hm. (59,03 
Kč/kg JUT). Průměrná CZV jatečných prasat celkem 
se zvýšila ve srovnání s minulým měsícem o 0,40 Kč/
kg ž. hm. na 32,50 Kč/kg ž. hm. (41,76 Kč/kg JUT). 
CZV jatečných prasat tř. SEU stoupla (+0,45 Kč/kg 
ž. hm.) na 33,61 Kč/kg ž. hm. (43,19 Kč/kg JUT). Ve 
srovnání se srpnem loňského roku byla cena prasat tř. 
SEU nižší o 0,57 Kč/kg ž. hm.

VÝVOJ OBCHODNÍCH CEN VÝSEK. MASA 
A MASNÝCH VÝROBKŮ

Průměrná obchodní cena hovězího výsekového ma-
sa stoupla (+1,63 Kč/kg) na 109,18 Kč/kg ve srovnání 
s cenou v červenci. V porovnání se srpnem minulého 
roku byla cena hovězího výsekového masa nižší (-0,63 
Kč/kg). Průměrná CPV vepř. výsekového masa se zvý-
šila pouze o 0,16 Kč/kg v porovnání s minulým měsí-
cem a dosáhla v průměru 59,42 Kč/kg. Ve srovnání 
se srpnem minulého roku byla CPV vepřového výsek. 
masa nižší o 0,41 Kč/kg.

Měsíční bilance výběrového souboru podniků

SRPEN – vývoj cen na trhu masa vybraných podniků ČR 
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Peking (bo) – Chemikálie melamin, kvů-
li níž v Číně onemocnělo přes 50 000 dětí 
a čtyři zemřely, je součástí pesticidů použí-
vaných v čínském zemědělství a v lidském 
potravinovém řetězci už může být dlouho. 

Čínský profesor biochemie Čchan 
King-ming řekl, že derivát melaminu cy-
romazin se v Číně používá velmi běžně ja-
ko pesticid. „Rostliny ho vstřebávají jako 
melamin, je už samozřejmě v našem po-
travinovém řetězci stejně jako v krmení 
pro dobytek. Melamin tedy není jenom 
v mléčných výrobcích, ale také v jiných 
potravinách, v krmení pro dobytek i ry-
by,“ řekl Čchan. 

Zatím ale ani odborníkům není jasné, 
jaký dopad má dlouhodobá konzuma-
ce melaminu na lidské zdraví, byť by šlo 
pouze o požívání malého množství. Sou-
časný skandál v Číně prokázal, že dětem 
se vytvářejí z melaminu ledvinové kame-
ny. 80 procent postižených jsou děti do 
dvou let. Studie o širším dopadu na člo-

věka zatím neexistují. Profesor Peter Jü 
z Hongkongu říká, že je jisté, že melamin 
vyvolává ledvinové potíže. „Zda má nepří-
znivé účinky z dlouhodobého hlediska, to 
nevíme. Jasné je pouze to, že jde o látky, 
které by se v potravinách nacházet nemě-
ly,“ řekl Jü. 

Zdravotníci říkají, že ledvinové kame-
ny lze celkem snadno odstranit, ale jisté 
není, zda melamin v ledvinách nevyvolává 
krystalizační proces, kvůli němuž se pak 
zablokují kanálky, v nichž se v ledvinách 
filtruje krev. 

Poprvé byl melamin zjištěn loni v krmi-
vu pro domácí zvířata dováženém z Číny 
do USA. Mnoho amerických psů a koček 
tehdy postihlo akutní selhání ledvin. Ame-
rický Úřad pro potraviny a léky ale loni 
v květnu vydal zprávu, podle níž „není 
pravděpodobné, že by konzumace vepřo-
vého, kuřecího a rybího masa nebo vajec 
zvířat, v jejichž krmení se nacházel mela-
min, ohrozila lidské zdraví“. 

Odborník na ledvinová onemocnění Da-

niel Čchan z Hongkongu to potvrdil, když 
sdělil, že zkoušky provedené po loňském 
incidentu v USA ukázaly, že kontaminace 
lidských potravin byla velmi nízká na to, 
aby poškodila lidské zdraví. 

Hongkong zavedl nové normy, podle 
nichž může kilogram lidské potravy obsa-
hovat maximálně 2,5 miligramu melami-
nu. Přitom v potravě určené dětem do tří 
let a kojícím nebo těhotným ženám by ta-
to hodnota neměla přesahovat jeden mili-
gram. Těm, kdo normu překročí, hrozí půl-
roční trest a pokuta v přepočtu 105 000
korun. 

Odborníci ale považují tato omezení za 
nedostatečná. Například Jü řekl: „Ten je-
den miligram je pouze doporučený. Nor-
my týkající se všech karcinogenů se neu-
stále snižují. Možná, že jeden miligram 
melaminu lze považovat z krátkodobého 
hlediska za neškodný, ale z hlediska dlou-
hodobého to dobré není. Ta látka by měla 
být zakázaná, v potravinách by neměla být 
vůbec povolena.“

Melamin je součástí pesticidů používaných 
v čínském zemědělství 

Velkou část území Xinjiangu zaujímá tzv. 
Tarimská pánev vyplněná převelikou pouš-
tí Taklamakan (délka asi 1 500 km), jejíž 
nekonečné dálky mají obvykle sprašovou 
nebo kamenitou tvář, ale místy se vyskytu-
jí nádherné písečné duny. Většinou je úpl-
ně pustá bez jakékoli vegetace. Na severu 
ji ohraničuje hřeben Ťan-Šanu, na západě 
pohoří Pamír a Kunlun a na jihu Tibetská 
náhorní plošina. V ostrém kontrastu pro-
ti okolním velehorám se v Tarimské pán-
vi nachází druhé nejnižší místo na zemské 
pevnině – Turfanská proláklina, 154 m pod 
hladinou moře. Pouze na severu provincie 
za hřebenem Ťan-Šanu se táhnou rozsáhlé 
stepi do Mongolska a Kazachstánu.

Lidé žijí po obvodu pouště v nemnoha 
městech-oázách. Nezbytnou vodu jim po-
skytují prastaré podzemní kanály (tzv. ka-
rez) přivádějící podzemní vodu z pouště 
nebo řeky stékajících z okolních hor, které 
však později mizí v beznadějně žíznivé pouš-
ti. Cestovatele zaujme, že celá tato země je 
zaprášená. Není divu, protože když vítr roz-
víří poušť, prach si pak dlouho sedá a není 
zde deště, který by ho spláchnul. Typickým 
znakem zdejších měst a vesnic jsou řady to-
polů podél cest, mezi políčky a vůbec všu-
de, kam dosáhne zavlažování. Slouží hlavně 
jako zdroj stavebního dříví, protože rychle 
rostou, ale ani uschlá větev nepřijde nazmar. 
Tyto topoly jsou symbolem vzdoru proti pus-
té poušti, jejíž vegetaci jinak v nejlepším pří-
padě tvoří trávy a polopouštní keře.

Xinjiangu se také říká Ujgursko podle 
majoritního národa, který ho už více než 
tisíc let obývá. Nicméně kromě Ujgurů Xin-
jiang vždy byl a je domovem mnoha dalších 
národů. Podél hranic zde žijí národnostní 
menšiny Kyrgyzů, Tádžiků, Kazachů, Ru-
sů, Tatarů či Mongolů a nyní i stále více 
Číňanů. 

Ujguři patří mezi turkické národy, stejně 

jako např. Kyrgyzové nebo Uzbeci, ale na 
rozdíl od svých původně kočovných sousedů 
už dávno vedou usedlý způsob života a živí se 
hlavně zemědělstvím v oázách kolem pouště 
Taklamakan. Pokud se v některých městech 
(Kašgar, Yarkand, Karghilik) ještě zachova-
ly části starých měst, nesmíte si jejich ná-
vštěvu nechat ujít. V často úzkých hliněných 
uličkách pracují různí řemeslníci, bylinkáři, 
holiči, krejčí. Zaujali nás například kováři: 
kovadlinu a další instrumenty mají rozlože-
né přímo na zemi, ale aby u toho nemuseli 
dřepět, stojí po pás v díře velikosti sudu – 
takže vlastně ušetří za stůl. Pozorovali jsme 
také pekaře, jak umě lepí chlebové placky na 
vnitřní stranu oblé pícky navzdory gravitaci. 
Na bazaru pak chlapi s velkými noži porcují 
melouny a prodávají je po krajících, což je 
velmi sympatický zvyk. 

Co se týče jídla, ujgurská kuchyně stej-
ně jako ostatní středoasijské příliš nevyniká 
ani pestrostí ani chutí. Mezi nejobvyklejší 
jídla patří šašlik (špízy z jehněčí kýty, srdce 
nebo jater), samsy či manty (taštičky z těs-
ta plněné masem a lojem), langhman (nud-
le s kousky masa, paprikou a omáčkou) 
a polo (rýže se smaženou mrkví a kousky 
masa). Sem tam vaří ve velkých hrncích 
zdejší pochoutku – fungl celé kozlí hlavy. 
Místo hlav jsme radši ochutnali sladkou rý-
ži s hrozinkami, tzv. tangzaza: chlapeček 
s pojízdným stánkem vybalil jednu porci 
z kukuřičného listu, polil ji sirupem a na-
servíroval na talířek.

Zvláštním obyčejem této části světa je 
oblékat malým dětem dupačky nebo kalho-
ty, které nejsou sešité v rozkroku. Když to 
na ně přijde, není třeba nic svlékat ani mě-
nit pleny (protože se prostě žádné nepou-
žívají). Takhle oblékají děti i jinde v Číně, 
i v horách, kde jsme se sami sotva zahřáli 
v několika vrstvách oblečení.

Text a fota: Martin Bouška

Našinci málo známá
čínská oblast Ujgursko

Evropská komise navrhla zlepšení sou-
časné podoby programu distribuce potra-
vin pro nejchudší osoby v Evropské unii, 
které spočívá ve zvýšení rozpočtu o dvě tře-
tiny zhruba na 500 milionů EUR od roku 
2009 a v rozšíření škály produktů, jež jsou 
do programu zahrnuty. Program distribuce 
potravin, jehož původním účelem bylo po-
skytnout přebytečné zásoby zemědělských 
produktů („intervenční zásoby“) potřeb-
ným osobám, byl v polovině 90. let pozmě-
něn, aby za určitých podmínek mohly být 
intervenční zásoby doplněny nákupy na 
volném trhu. Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době jsou přebytečné zásoby velmi 
omezené a v dohledné době se zřejmě ne-
zvětší, měl by program trvale umožňovat 
nákupy na volném trhu za účelem doplně-
ní zbývajících intervenčních zásob. Výběr 
potravin by měly na starosti členské státy 
a v tříletých intervalech by se vypracová-
valy plány distribuce potravin. Distribuce 
by nadále probíhala ve spolupráci s dobro-
činnými organizacemi a místními sociální-
mi službami. V období let 2010–2012 by 
se jednalo o režim spolufinancování (75 % 
z rozpočtu EU a 85 % v regionech soudrž-
nosti). Od roku 2013–2015 se podíl spolu-
financování z rozpočtu EU sníží na 50 % 
(v regionech soudržnosti na 75 %). Komise 
má za to, že zvýšení rozpočtu je nezbytné, 
neboť rostoucí ceny potravin nepříznivě 
ovlivňují jejich zabezpečení pro potřebné 
osoby a zvyšují náklady na poskytování po-
travinové pomoci. V roce 2006 mělo z to-
hoto potravinového programu užitek více 
než 13 milionů občanů EU. Revidovaný 
program by měl být k dispozici od roku 
2010.

„Jedná se o konkrétní způsob, jakým bu-
de Evropská unie schopna pomoci někte-
rým z nejvíce znevýhodněných lidí v naší 
společnosti,“ prohlásila Mariann Fischer 
Boelová, komisařka pro zemědělství a roz-
voj venkova. „Nedávný prudký nárůst cen 
potravin se některých lidí dotkl velmi bo-
lestivě. Je potřeba tento velmi úspěšný pro-
gram rozšířit a zvýšit jeho rozpočet, aby-
chom mohli pomoci co největšímu počtu 
lidí. Vzhledem k tomu, že intervenční zá-
soby jsou dnes již téměř minulostí, musíme 
umožnit nákup potravin na volném trhu, 
a to podle výživových preferencí jednotli-
vých států.“

Program, jenž původně vznikl v roce 
1987, umožňoval členským státům využít 
veřejné zásoby přebytečných potravin jako 
potravinovou pomoc. Od té doby se však si-
tuace změnila. Zásoby jsou trvale na mini-
mu, počet potřebných osob se zvýšil a v ne-
dávné době prudce stouply ceny potravin. 
Komise se proto domnívá, že je nezbytné 
zvýšit finanční prostředky v rámci progra-
mu a trvale umožnit nákupy potravin na 
volném trhu. 

Zavedením spolufinancování se zlepší 
plánování a správa finančních prostředků, 
a členské státy tak dostanou větší odpo-
vědnost za realizaci programu. Za účelem 
zvýšení účinnosti a zajištění nepřetržitého 
provádění programu by měl být vypraco-
ván tříletý distribuční plán. Produkty by 
již nebyly omezeny pouze na ty, na něž 
se vztahuje intervence. To znamená, že by 
program poprvé zahrnoval například ovo-
ce, zeleninu a kuchyňský olej. 

Výběr potravin by na základě kritérií 
pro výživu prováděly orgány jednotlivých 

států, které by pak ve spolupráci s part-
nery občanské společnosti řídily distribu-
ci potravin. Potraviny by byly dodávány 
buď z intervenčních zásob, pokud by by-
ly k dispozici, nebo by se nakupovaly na 
trhu, přičemž přednostně by se využívaly 
intervenční zásoby. Distribuce musí být 
bezplatná nebo za cenu nepřesahující ná-
klady vzniklé určené organizaci při distri-
buci potravin. 

Členské státy se programu účastní dob-
rovolně. Pomoc je zpravidla poskytována 
celé řadě lidí žijících v chudobě, včetně 
rodin v obtížné situaci, starších lidí s ne-
dostatečnými prostředky, bezdomovců, 
zdravotně postižených, ohrožených dětí, 
pracujících s minimálním platem, migrují-
cích pracovníků a uchazečů o azyl. 

Členské státy, které se programu chtějí 
účastnit, vyberou vhodné organizace pro 
distribuci potravin, jimiž jsou zpravidla 
dobročinné organizace nebo místní sociální 
služby. Poté stanoví své potřeby pro tříleté 
programové období a předloží žádost Komi-
si, jež následně přidělí rozpočet. Tento po-
stup by probíhal každoročně, aby se umož-
nily úpravy v případě, že by se v průběhu 
programového období změnila situace.

Přestože má EU v průměru jednu z ce-
losvětově nejvyšších životní úrovní, nejsou 
si někteří lidé schopni zajistit dostatečné 
množství potravin. Odhaduje se, že potra-
vinová nouze, tedy to, že si jednou za dva 
dny nemohou k jídlu dovolit maso, drůbež 
nebo rybu, hrozí v EU zhruba 43 milionům 
lidí. V současné době se programu účastní 
19 členských států. 

Eugenie Línková ve spolupráci 
s tiskovým odborem při EK Brusel

Komise navrhuje rozšíření potravinového programu 
pro nejchudší osoby v Evropské unii

Ujgurské vinice jsou krásné a je to v Číně právě jedno z míst, odkud se 
vyváží i do světa velmi chutné víno.

Pouštní chrámy, které se dochovaly, jsou 
nádherným kulturním dědictvím zašlých časů.

Ujguři slaví 
vinobraní 

a i další 
svátky jsou
především 
s dobrým 

jídlem 
a pitím.

Na snímku 
jsou uhurské 

dívky 
z folklorní 

skupiny.

Brusel (dra) – Evropská komise usi-
luje o humánnější zabíjení zvířat na jat-
kách. Obavy z období před vstupem ČR 
do EU, že by tyto snahy mohly zkom-
plikovat pořádání oblíbených domácích 
zabijaček, jsou však i tentokrát liché. 
Návrh Bruselu počítá se zlepšením pod-
mínek jen u zvířat z regulérních chovů. 
Nikoliv u zvířat, která lidé chovají pro 
osobní spotřebu. 

Současná pravidla, kterými se řídí jat-
ka v Evropské unii, pocházejí z roku 1993 

a v současnosti již nevyhovují. Od té do-
by se totiž objevila celá řada technologií, 
které by mohly zmírnit utrpení zvířat. 
Lidé navíc vnímají zabíjení zvířat daleko 
citlivěji než před 15 lety. Celý problém je 
o to hlubší, že ne všechny státy respektují 
i současná pravidla, utrpení zvířat se tak 
liší stát od státu. To se projevilo zejména 
při epidemiích takzvané nemoci šílených 
krav (BSE) či ptačí chřipky. 

 Návrh Evropské komise by měl defi-
novat základní podmínky pro používání 
některých omračujících či usmrcujících 

metod, mezi než patří zejména používá-
ní elektrických výbojů u dobytka či plynu 
u drůbeže. Ani modernější pravidla však 
nemají zakazovat kontroverzní metodu 
omračování oxidem uhličitým. Ta podle 
některých vědců a ochránců však vyvolá-
vá u zvířat nadměrný stres. 

 Nová legislativa neřeší jen nakládání 
se zvířaty, ale týká se například i perso-
nálu na jatkách. Zaměstnanci by měli 
do budoucna projít daleko pečlivějším 
zaškolováním a měli by být po uplynutí 
určité doby přezkoušeni.

EK chce humánnější zabíjení zvířat

Fond Du Lac (USA) (dra) – Don Gor-
ske z amerického státu Wisconsin tvrdí, 
že za posledních 36 let snědl 23 000 Big 
Maců. Zvláštního kulinářského milníku 
dosáhl údajně v srpnu a ve své hamburge-
rové vášni, kterou začal 17. května 1972, 
pokračuje. 

„Užívám si je každý den. Potřebuji dva, 
aby mě zaplácly,“ řekl čtyřiapadesátiletý 
jedlík. Gorske si schovává v krabici všech-
ny účty za tyto vysokokalorické pochout-
ky. Čísla ho prý vždy fascinovala. Protože 
McDonald‘s sleduje množství svých zá-
kazníků, rozhodl se sledovat svou spotře-
bu karbanátků v žemli. 

Zastáncům zdravé výživy by se jeho 

strava mohla zdát nezdravá, ale hambur-
gery prý Gorskeho udržují ve formě. Tvr-
dí, že měří 189 centimetrů, váží 84 kilo-
gramů a že denně nachodí tak 16 
kilometrů. 

V 80. letech si také denně dopřával por-
ci hranolek, ale omezil je v 90. letech. Ny-
ní si je vychutnává jen jednou do měsíce. 
Gorske o svém gurmánském zážitku, kdy 
do sebe denně nasouká dva Big Macy 
s dvojitou porcí masa, sýrem a speciální 
Mac omáčkou, napsal knihu. Smažené 
hody pak zakončí dvěma porcemi parfé 
(zmražený sladký krém). 

„Někteří lidé mě nazývají bláznem, ale 
to mě nerozhází. Prostě jen říkám ber lidi 
takové, jací jsou,“ řekl specialista na Big 

Macy. „Chci jen lidi ujistit, aby si uvědo-
mili, že se nehodlám změnit.“ 

Také si vzpomíná na osm dní, kdy vyne-
chal svůj „macrituál“. Jednou to bylo na 
přání jeho matky, když v roce 1988 zemře-
la. „Slíbil jsem jí to a já sliby vždy plním. 
Také jsem jí slíbil, že se neostříhám a za 
20 let jsem to neudělal.“ Dvakrát si Big 
Mac nekoupil kvůli práci a třikrát se mu-
sel bez své pochoutky obejít, když cesto-
val a nemohl najít pobočku McDonald‘s. 
Bez Big Maca se musel obejít i na Den dí-
kuvzdání v roce 2000 a během sněhové 
bouře v roce 1982, kdy zůstal McDonal-
d‘s v jeho bydlišti zavřený. Od té doby prý 
jeden či dva kousky schovává v mrazáku 
a v zimě pro jistotu čtyři až pět.

Američan jí denně dva Big Macy 

Tentokrát se podíváme do západní Číny, kde jsme se slovenským kamarádem Michalem, 
který také studuje na Pekingské univerzitě, v době prázdnin cestovali. Západní Čínu tvoří 
provincie Tibet, Qinghai a Xinjiang, kde žijí Ujguři. Přestože žádný z těchto regionů nemá 
etnicky ani historicky s Čínou mnoho společného, dohromady tvoří více než třetinu jejího 
dnešního území. Za přiblížení rozhodně stojí málo známý Xinjiang (čti Sinťjang), který 
zůstává ve stínu tibetské problematiky. Jedná se totiž o pozoruhodnou zemi se svébytnou 
kulturou Ujgurů vyznávajících islám a se „středoasijskou“ geografií. Právě přes zdejší ve-
lehory a obávanou poušť Taklamakan kdysi vedla Hedvábná stezka.
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I N F O R M A C E

 a. s.

Na Kocínce 1 • 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: 220 107 111 • Fax: 233 332 283
E-mail: info@animalco.cz www.animalco.cz

 a. s.
ZABEZPEČUJE PRO VÁS

• živá jatečná a užitková zvířata

• maso – masné výrobky

• přírodní střeva, umělé potravinářské obaly všech druhů

Dále jsme schopni pro Vás zajistit tuzemské i zahraniční obchody
zemědělských a potravinářských surovin a výrobků,

podle Vašeho konkrétního přání!

na vysoké profesionální úrovni následující vývozní a dovozní

obchodní služby v oblasti zemědělských produktů 

a potravinářských výrobků:

Potravinářská
Revue

je plnobarevný časopis
pro výživu, výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,

jež s problematikou
potravin souvisejí.

Nové číslo časopisu vyšlo 23. září 2008!

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

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada

Revue
Roční předplatné

+ částečná úhrada
poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

oční předplatnéRo

Potravinářský
zpravodaj

POTRAVINÁŘSKÁ LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA
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Město: ........................................................................... PSČ:  .....................................................................
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Číslo účtu/kód banky:  ................................................................................................................................
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Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
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