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Čas plný otázek 
volajících po včasných 

odpovědích
Právě takovým se ukazuje rok 2009. Nemě-

lo by smysl se rozepisovat o stavu, nazývaném 
krizí s nejrůznějšími přídomky (ekonomická, 
hospodářská, světová…). Rovněž tak o jejích 
příčinách, když o nich už byly popsány stohy 
papíru. Snad by se hodila malá poznámka 
o zachraňování vytunelovaných bank, se kte-
rým má naše země zkušeností na rozdávání. 
Podstatným se však ukazuje fakt, že peníze, sy-
pané do takových černých děr, nebudou zkon-
zumovány. V našem případě projedeny. Míně-
no nikoli pejorativně, pouze ve smyslu použity 
na koupi potravin.

Proto se nabízejí první otázky. Poklesne 
spotřeba potravin? Pokud ano, jak se dotkne 
masa a masných výrobků? Zřejmě by mohlo 
následovat ještě mnoho podotázek směřujících 
ke specifikaci předpokládané kladné odpovědi 
na otázku první. Tyto by nás dovedly od globál-
ního pohledu přes, řekněme, Evropskou unii 
až do České republiky. 

V některých komoditách již určitou odpověď 
známe. Například ve vepřovém mase. Jelikož 
se jedná o komoditu zemědělskou, neboli velice 
choulostivou, nebude snadné si odpovědět na 
ony podotázky. Vždyť v souvislosti s ní se velice 
často skloňuje ono magické slůvko – dotace. 
Odnesou to čeští chovatelé prasat? Zlikvidují 
chovy? Momentálně se tak jeví, že to budou 
právě oni, kdo půjde z (unijního) kola ven. 

Pokud ano, nebudou na řadě zpracovatelé? 
Respektive ti, provozující porážku. Jako málo 
pravděpodobným se jeví řešení v podobě dovo-
zu živých vepřů. Ono to možná bez nich pů-
jde. Vždyť řada společností již porážku zrušila 
a libuje si v dostupnosti kvalitního vepřového 
v rámci trhu EU. Není vůbec taková porážka, 
s týdenním výkonem, počítaným v tisících ku-
sů, jednou z příčin? Ti venku počítají o řád vý-
še. Nesouvisí s tím i efektivnost bourání a vše, 
co se točí kolem nabídky částí?

Že už je těch otázek příliš? Dobrá. Nebu-
deme spekulovat o přenesení zpracování ma-
sa mimo území ČR. Nebudeme si klást otázky 
kolem soběstačnosti, kdy nevyzpytatelný světo-
vý trh může časem rozdat karty docela jinak. 
Budeme se věnovat těm aktuálním. Na strán-
kách ŘUN dáme prostor všem zainteresova-
ným. Tedy nikoliv pouze zpracovatelům masa, 
ale též prvovýrobcům, prodejcům, spotřebite-
lům, exekutivě. 

Prostor pro diskuzi, kterou chceme usměr-
ňovat moderováním, nikoliv podsouváním ře-
šení. To, doufejme, vyplyne z diskuze. Také 
okruhy otázek by měl vymezovat sám život. 
Dnešní číslo ŘUN se zabývá vepřovým. Je je-
nom na účastnících, co uváží potřebným de-
batovat příště. Pouze o jediné si dovolujeme 
žádat. O názor. Bez něho k řešení nedospěje-
me. 

Děkujeme vám tímto za laskavé zapojení 
do tvorby obsahu ŘUN s vírou v dopracování 
se k lepším časům globálního světa i českým 
zpracovatelům masa.  (RaR)

Rok 2009 mra-
zivě uhání okolo 
již několik týdnů 
a kvapem se blíží 
uzávěrka letošního 
prvního čísla na-
šich novin. Letos je 
to trochu zvláštní 
uzávěrka, neboť po 
dohodě s vydavate-

lem a majitelem tohoto listu, společností 
Agral s. r. o. si Svaz (ČSZM) vzal na sta-
rost redakční část novin a bude s vydavate-
lem na vydávání úzce spolupracovat. Dou-
fám, že v tom budeme nejméně tak dobří 
jako naši předchozí kolegové.

Takže vše nej v roce 2009 a těšte se na 
novinky, které pro Vás ve Vašich novi-
nách připravujeme. Jako první novinka je 
zaměření každého čísla k nějakému téma-
tu. Tentokrát je to k problematice vepřo-
vého masa na našem trhu. Příště se může-
te těšit na téma minulost a hlavně bu-
doucnost uzenářské výroby v Čechách.

Na tomto místě bych chtěl téma vepřo-
vé maso uvést pouze malým zamyšlením, 
neboť klasický úvodník provokující dis-
kusi najdete ve sloupku vedle. Těším se 
na to, že toto téma vyvolá další reakce, 
které rádi otiskneme v čísle následujícím. 

Obecně nárůst dovozu masa nevypadá ja-
ko velký problém, máme přece liberální 
trh a volný pohyb zboží, což je ostatně 
v pořádku. Je tady ovšem několik drob-
ností, které je nutno zvážit. S klesající 
produkcí jatečních zvířat klesá i potřeba 
zemědělsky obdělávat půdu, což je vý-
znamný prvek v utváření krajiny. Takže 
se můžeme domnívat, že jednou z roz-
šířených rostlin na venkově by se mohl 
v blízké budoucnosti stát bodlák, bolšev-
ník a lebeda. 

Další riziko automaticky plyne z příliš-
né závislosti na dovozu nějaké komodi-
ty. Jistě namítnete – maso není plyn, ale 
jen kdyby se něco šustlo. Tržní principy 
zafungují tak, jak je přirozené, a zkuste 
schválně pouze dvakrát po sobě si v ne-
děli k obědu naservírovat dušenou broko-
lici s bramborem.

Nechci strašit, ale kdo z nás si připus-
til, že tím kohoutem na plynovodu otočí 
a to se vlastně jen pohádali se sousedem 
kvůli cenám. Takže taková malá ukázka, 
jak tržní principy mohou znepříjemnit 
život, pokud je někdo použije v extrém-
ní verzi.

Takže si myslím, že maso při naší spo-
třebě cca 80 kg na hlavu a rok (vepřové 
maso z toho cca 42 kg ročně) je vlastně 
významná surovina a vývoj v této oblas-
ti by měl sledovat stát z pohledu určité-
ho garanta potravinového bezpečí svých 
obyvatel.

Ještě jedna globální souvislost je při-
nejmenším na zváženou. Evropa vždy 
byla poměrně silným vývozcem vepřo-
vého masa do Asie a Ruska. To období 
nyní končí a evropští exportéři ztrácejí 
dech oproti konkurenci z Brazílie a Se-
verní Ameriky. Ovšem na koho si určitě 
troufnou, to jsou producenti z nově při-
stoupivší dvanáctky zemí, kteří určitě bu-
dou snadnější kořistí. Proč mám pořád 
neodbytný pocit, že naše produkce ma-
sa bude obětována na oltář neschopnosti 
plánovačů společné zemědělské politiky 
v Bruselu, kteří si zapomněli sundat rů-
žové brýle a radši se rozhodli okolo zá-
padoevropského zemědělství postavit 
pevnou zeď, aby ho ochránili. Zeď není 
dlouhodobým řešením, my to víme, ale 
kdo by to chtěl vysvětlovat relativně spo-
kojeným farmářům v západní části Evro-
py. Nikdo si nechce nabít nos. Takže bra-
trské maso máme tady. Japonsko, Rusko 
a Jižní Korea si pochutnávají na konku-
renceschopném.

Možná, že si někdo řekne, proč 
stále opakovat to, co už všichni 
přece dobře vědí? Veřejnost je prů-
běžně informována o výkonu vete-
rinárního dozoru, o výsledcích 
kontrol zdravotní nezávadnosti 
potravin živočišného původu, a tu-
díž každý může vědět, že maso od 
našich chovatelů a z našich zpra-
covatelských podniků je zdravotně 

nezávadné. Proč tedy stále opakovat to, co všichni již vě-
dí? Přece proto, aby se na to nezapomínalo. 

A že se zapomíná, o tom svědčí například čas od času 
se opakující „výkřiky“, že kdo ví, jak to je s těmi hormo-
ny a antibiotiky v mase. V loňském roce například muse-
la Státní veterinární správa ČR opět několikrát reagovat 
a dokládat, že se hormonální přípravky při krmení drů-
beže, prasat ani skotu nesmějí používat a že se opravdu 
nepoužívají. Stejně je tomu tak i s antibiotickými pří-
pravky. Ty je povoleno použít jen z léčebných důvodů 
a před porážkou v tzv. ochranné lhůtě se musí vysadit, 
jinak maso skončí v asanačním podniku, a nesmí se tedy 
dostat na pult řeznictví ani do výroby.

Není třeba mít strach z nové varianty Creutzfeldt-Ja-
kobovy nemoci, která je dávána do souvislosti s BSE – 
nemocí šílených krav. Lidé, zákazníci řeznictví, dobře 
vědí, že není třeba mít obav. Jednak se nervová tkáň 
u porážených kusů skotu na jatkách odstraňuje z pre-
ventivních důvodů a jednak již ani žádný pozitivní kus 
dlouho zjištěn nebyl. Naposledy více než před rokem, 
na konci roku 2007. 

Naštěstí jsou u nás lidé natolik soudní, že věří seri-
ózním informacím Státní veterinární správy ČR, jak se 
o tom bylo možné přesvědčit předloni, když byla do ně-
kolika chovů drůbeže zavlečena aviární influenza – ptačí 
chřipka. Orgány státního veterinárního dozoru neumož-
ní, aby se cokoli závadného dostalo do potravního řetěz-
ce. Takže žádná nemocná drůbež nebyla poražena a vyu-
žita k výživě lidí. Důvěru zákazníků potvrzují i statistické 
údaje. Na rozdíl od řady evropských zemí, kde v souvis-
losti s ptačí chřipkou poklesla spotřeba drůbežího masa 
o desítky procent, v ČR to bylo ani ne deset procent. 

Je třeba uvést také to, že se u nás neobjevují žádné 
takové kauzy, ze kterých by bylo možné vyvodit obavy 
ze zdravotního rizika ze „závadného“ masa. Do tržní 
sítě ani do výroby se žádné závadné maso dosud ne-
dostalo.

Leckdo má jistě ještě v paměti nedávné případy, kdy 
bylo zjištěno na evropském trhu závadné maso s obsahem 
dioxinů, nebo mléčné výrobky s melaminem či některé 
případy ze vzdálenější minulosti. Nikdy nešlo o maso 
či výrobky českého původu. Je dobré si v této souvis-
losti uvědomit, že existují takové kontrolní mechanismy, 
které mohou zabránit tomu, aby se „něco závadného“ 
nedostalo do tržní sítě. Je to například systém rychlého 
varování, RASFF. Každé zjištění nevyhovujících para-
metrů obchodovaného zboží (potraviny a krmiva), které 
představuje reálné nebo potenciální nebezpečí, hlásí do 
tohoto systému dozorové orgány jednotlivých členských 
zemí EU prostřednictvím Národního kontaktního místa. 
Například díky našemu zjištění byla v uplynulém roce 
stažena v Německu a Rakousku zásilka závadného medu 
s obsahem reziduí veterinárních léčiv, přičemž v ČR šlo 
jen o „pilotní zásilku“, jako průzkum trhu. 

O tom, jak na tom jsme s kvalitou či zejména zdra-
votní nezávadností potravin a surovin živočišného půvo-
du, je možné se přesvědčit z publikací Státní veterinární 
správy ČR. Zejména z publikace o kontaminaci potrav-
ního řetězce. Na základě národního plánu monitorin-
gu cizorodých látek se vyšetřují všechny druhy surovin 
a potravin živočišného původu, a to například maso 

všech druhů hospodářských zvířat, tj. i ryb, dále mlé-
ko a mléčné výrobky, vejce včetně vajec křepelek, maso 
lovné zvěře, med aj. Je zřejmé, že prakticky u všech sle-
dovaných položek se zjištění pohybují pod povoleným 
limitem. Sleduje se jak obsah tzv. „těžkých kovů“ (kad-
mium, olovo, rtuť a arzén), tak i rezidua veterinárních 
léčiv, pesticidů, průmyslových znečištěnin, jako jsou di-
oxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a jiné.

Je třeba zmínit, že při výkonu veterinárního dozoru 
jsou čas od času zjištěny nějaké problémy, ale za posled-
ní léta se dají opravdu spočítat na prstech jedné ruky. 
Například v roce 2007 byla u jednoho chovatele brojlerů 
zjištěna rezidua nepovoleného léčiva, což mělo za násle-
dek likvidaci zhruba 11 tisíc kusů brojlerů.

Lze zodpovědně říci, že u nás kontrolní mechanismy 
fungují, a to jak ty státního veterinárního dozoru, tak 
i ty, které využívají chovatelé a zpracovatelé surovin ži-
vočišného původu. Zpracovatelé si dobře uvědomují, že 
případná pokuta je neohrozí tak, jako ztráta důvěry zá-
kazníků a z toho vyplývající ztráta místa na trhu. Jedině 
zdravotně nezávadné a kvalitní výrobky lze uvádět do 
oběhu, to je snahou našich výrobců a prodejců potravin 
a o to usilují i orgány státního veterinárního dozoru.

Ing. Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

Pravda o českém mase

Slovo předsedy

Ono už to tak trochu patří k české men-
talitě. Naříkat na špatné časy, věštit černou 
budoucnost a čekat, až nám někdo pomůže. 
A on pořád nepřichází. Mesiáš, aby nastolil 
očekávanou pohodu. V případě českých uze-
nářů stav, který si ti věkově pokročilejší ješ-
tě umí vybavit. Dlouhé fronty před obchody 
s uzeninami, škemrání o tyčku Lovečáku pro 
známé, schovaného pod pultem.

 Nepřichází mesiáš, nepřicházejí ani zá-
kazníci stát frontu na Lovecký salám. Byť 
je právě v akci za neuvěřitelných devadesát 
čtyři. Pravda, se salámem ze vzpomínek má 
společný pouze ten název. Co zbývá? No, 
musíte se víc snažit, poví nám nákupčí od 
obchodníka. Příště bychom ho chtěli prodá-
vat za sedmdesát devět.

 Že už znáte tenhle bludný kruh, ze které-
ho není úniku. No, není úniku... To byste si 
museli všimnout, jak se plní parkoviště před 
Uzeňákem (Uzeňák je prosím hypotetická 
firma). On také vyrábí tenhle placatý salám. 
A prodává, považte, za sto osmdesát. Akorát 
si trošku opravil pojmenování na Uzeňácký 
lovecký salám (a ponechal původní receptu-
ru). No jasně, název ochráněný nemá, pře-
svědčili jsme se v Bubenči. Tak ho taky pus-
tíme na trh... Za nějakých sto dvacet devět, 
ať má Uzeňák vztek. A když si pořídil ®? 
Vrátíme se k naříkání na špatné časy a věště-
ní černé budoucnosti. 

Což už, naštěstí, mnozí uzenáři zavrhli. 
Vymýšlejí nejenom názvy, kterými se chtě-
jí vymezit. Ano, přichází doba vymezování. 
Vymýšlejí i nové výrobky. Někteří dokonce 
vnímají požadavky spotřebitelů – méně tuku, 
méně soli, méně chemie. Také něčeho více? 
Ovšemže. Více masa (pozor, míněno sva-
loviny!), více bílkovin, vítány jsou i probio-
tické kultury. 

Kdože nás vyzdvihne, když se pustíme do 
takové dřiny. Stačí se trochu porozhlédnout. 
Kdo a s čím získává ocenění na brněnské 
Salimě? Komu předávají Zlatý klas na Zemi 
živitelce? A co regionální Chutná hezky, ji-
hočesky... Nebo tam snad byly vyzdvihnuty 
„Taky párky“ v RC za dvacet osm, nebo onen 
„Lovecký salám“ v RC za sedmdesát pět? 

Teď se někteří pousmějí. Žijeme přece 
v zemi soutěžící s Botswanou o pozici v mí-
ře korupčního prostředí. Čímž se konečně 
dostáváme k onomu „Národ (uzenářský) so-
bě“. Co kdyby takhle k těm prestižním oce-
něním přibylo ještě jedno? Řekněme, taková 
„Uzenářská pečeť“. Tu by uděloval ČSZM, 
neboli nejkvalifikovanější odborníci. Čímž 
by hlídali sebe sama, svoje řemeslo, svoji 
prestiž. Před poklesky z vlastních i jiných 
řad. A dávali spotřebiteli jasnou zprávu. Za 
párek s Uzenářskou pečetí ručíme. 

Že by s tím byla spousta práce? Byla. A že 
by ležela jenom na nás? Ležela. Budoucnost 
máme tedy ve svých rukách? Máme. Takže... 
Nebo si dáme pivo a budeme truchlit nad 
nepřízní osudu? (RaR)

Národ (uzenářský)
sobě

Na mušce je prase

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

 �−�   KONEC CHOVU PRASAT V ČESKU? − Aktuální „velké téma“. Viděno očima chovatelů, zpracovatelů, prodejců, spo-
třebitelů, institucí i exekutivy. �  KLASA A MASA – Značka kvality, která umí prodávat. O jejím využití, přínosu a soutěže-
ní v rámci SZIF. �−� KOUZELNÉ SLŮVKO „REGIONY“ − Regiony, pevné ostrovy v moři globalizace. O myšlence, která by nemě-
la zaniknout.    PRODEJNA ROKU − ČSZM má jasnou vizi. Nejde jenom o umístění v soutěži. Na prvním místě musí být zákazník. 



2 Z  D O M O VA  –  V E L K É  T É M A

Vraťme se však k vepřovému. Jeho spo-
třeba se již nějakých šest roků stabilizuje 
nad čtyřiceti kilogramy na Čecha a rok. 
Což by předpokládalo rovněž stabilní pro-
dukci s jistotou jejího zpeněžení. A hle! 
Zatímco v době vstupu ČR do EU bylo 
dovezeno pouhých 28 tis. tun vepřového 
masa, v roce 2007 to již činilo plných 130 
tis. tun. O tento objem přišli nejenom češ-
tí zemědělci, ale též zpracovatelé, resp. ti 
zabývající se porážkou prasat (dovoz něja-
kých 5 tis. tun živých prasat se jeví zane-
dbatelným). 

Z uvedených čísel se poněkud tají dech. 
Již jedna třetina (jisté) spotřeby vepřového 
pochází z dovozu, zatímco stát podporuje 
(nejisté) investice do výroby aut. Pokud se 
vám opravdu zatajil dech, z výsledků ro-
ku 2008 a let následujících budete zřejmě 
v šoku. Jasným signálem začátku onoho 
anoncovaného konce chovu prasat lze vi-
dět zcela zřetelně. Houfně se uzavírají po-

rodny a odchovny selat, „uvolněné“ ob-
jekty se v lepším případě mění ve sklady, 
v opačném pak ponechávají osudu. Tentýž 
osud očekává české jatky, české zpracova-
tele…

Jedná se opravdu pouze o fatální pří-
běh, nebo o něčí hru? Člověku se chce 
o první verzi pochybovat, když v soused-
ním Německu taková čísla nevykazují. 
Zeptali jsme se proto všech zainteresova-
ných. Jejich názor vám přinášíme. Jelikož 
nechceme podsouvat či zkreslovat, pro po-
řádek otiskujeme položené otázky ve tva-
ru, v jakém jsme je zaslali osloveným. Ti 
odpovídali dle vlastního uvážení. Jedni ve 
struktuře položených otázek, jiní volněji. 
Odpovědi přetiskujeme nezkrácené, neu-
pravované. Což může v některých přípa-
dech činit jisté potíže při jejich čtení. Za 
důležitější však považujme jejich autentici-
tu, které jsme dali přednost před redakční 
úpravou..

01 Zveřejnění statistických údajů

Dovoz a vývoz vepřového masa (tuny)

Rok Dovoz Vývoz

2003 28 424 9 166

2004 62 803 14 113

2005 114 038 21 390

2006 115 613 21 329

2007 129 038 28 309

2008  118 485*  28 652*

* údaje leden–říjen 
02 Stanovisko exekutivy 

Na co jsme se obrátili s dotazy
a)  Považujete současnou, zrychlující se li-

kvidaci chovů prasat v ČR za součást 
agrární politiky státu?

b) Pokud ano, uveďte prosím důvody.
c)  Pokud nikoliv, uveďte prosím příčiny 

trendu, který je v rozporu s agrární po-
litikou státu.

d)   Stavy prasat v Rakousku, Německu 
a Polsku neklesají, byť tamní produ-
centi často disponují menšími výrob-
ními kapacitami nežli producenti čeští. 
V čem vidíte tajemství jejich úspěchu?

e)  Jaký je váš názor na dotační politiku, 
diskriminující chovatele prasat nevlast-
nící zemědělskou půdu? 

f)  Český spotřebitel je tradičně orientova-
ný na vepřové maso a výrobky z něho. 
Myslíte, že narůstající závislost na do-
vozech neohrozí sortimentní a cenovou 
stabilitu trhu?

g)  Výše popsaný trend přináší i tvorbu při-
dané hodnoty mimo území státu na pro-
duktu, jehož realizace je v ČR, na rozdíl 
od mnoha jiných, garantována poptáv-
kou. Není to v dnešní, velmi nejisté do-
bě hazard?

h)  Důsledky se projevují nejenom v země-
dělské prvovýrobě. Ubývají pracovní 
příležitosti ve zpracovatelském sektoru. 
Ani to nevadí?

i)  Chovatelství vždy patřilo k integritě 
české kulturní krajiny. Jakou alternati-
vu máte pro období po utlumení této 
aktivity?

j)  Hodlá vaše instituce zasáhnout ve pro-

spěch chovu prasat v Česku? Jakým 
způsobem?

03 Stanovisko Potravinářské komory
a)  Souhlasíte s tím, že vepřové je v Česku 

nejžádanějším masem?
b)  Naproti tomu soběstačnost v jeho vý-

robě již nedosahuje ani 2/3 spotřeby. 
Neznepokojuje vás tento stav?

c)  Do zahraničí se přesouvá nejenom 
chov prasat, ale také jejich zpracování. 
Což vede k tvorbě přidané hodnoty mi-
mo území ČR. Také ke ztrátě pracov-
ních příležitostí. Přitom jde o komodi-
tu s poměrně jistým odbytem (spotřeba 
na obyvatele již několik let osciluje ko-
lem 40 kg). V čem spatřujete příčiny 
tohoto stavu? 

d)  Neohrozí tento vývoj v budoucnu sor-
timentní a cenovou stabilitu?

e)  Hodláte podpořit českou produkci? 
Pokud ano, jak?

04 Zpracovatelé
a)   Spatřuje vaše firma v narůstající závis-

losti na dovozu vepřového nějaký pro-
blém?

b)  Pokud ano, jaký?
c)  Vidíte v budoucí závislosti na domi-

nantním dovozu vepřového nějaká ri-
zika?

d)  Provozovala, či provozuje, vaše firma 
porážku prasat?

e)  Pokud ji ukončila, z jakého důvodu?
f)  Vidíte nějaké rozdíly v nabídce vepřo-

vého z dovozu? Jaký (kvalita, cena)?
g)  Co děláte ve prospěch zájmu spotře-

bitelů o české vepřové a výrobky z ně-
ho?

05 Chovatelé prasat
05/01 Firmy zabývající se chovem prasat

a) Chovali jste či chováte prasata?
b)  Pokud jste chov ukončili či hodláte 

učinit, můžete říci důvod?
c)  V čem spatřujete problém ve vytváření 

konkurenceschopnosti ze strany státu 
či v rámci EU?

d)  Jakou očekáváte pomoc ze strany státu 
pro zachování chovu prasat?

e) Jaké se vám jeví vztahy se zpracovateli?

05/02 Svaz chovatelů prasat
a)  Považujete proces likvidace chovu pra-

sat v ČR za nevratný?
b)  V čem spatřujete příčiny, když v okol-

ních zemích, jako je Rakousko, Ně-
mecko či Polsko, takovýto kritický mo-
ment nenastal?

c)  Vzhledem k tomu, že vepřové je v Čes-
ku pilířem v zájmu spotřebitelů o ma-
so a masné výrobky, jeví se vám potřeb-
ným této zvyklosti využít? Jak?

d)  Vaše představa o záchraně chovu pra-
sat v ČR?

e)  Vidíte nějakou cestu k užší spolupráci 
se zpracovateli?

06 Prodejci
a)  Upřednostňuje vaše firma české vepřo-

vé maso, či nikoliv?
b)  Uveďte důvody, proč nakupujete vep-

řové u svého dodavatele.
c)  Informujete zákazníky o původu pro-

dávaného vepřového masa?
d)  Porovnejte nabídku českých zpracova-

telů se zahraničními.
e)  Co očekáváte od českých zpracovatelů 

vepřového pro zlepšení jejich odbyto-
vých možností u vaší firmy?

f)  Dokážete si představit marketingové 
aktivity ve prospěch prodeje českého 
vepřového? Jaké ve spolupráci se zpra-
covateli? 

07 Spotřebitelé
a)  Myslíte si, že při nákupu masa máte 

dostatek informací k rozhodování, kte-
ré nakoupit?

b)  Upřednostňujete při nákupu maso 
z českých chovů?

c)  Myslíte si, že maso z českých chovů 
má nějaké přednosti? 

d)  Důvody, proč nakupujete maso u své-
ho obchodníka?

e)  Jste spokojeni se současnou nabídkou 
vepřového masa?

f) Co vám v ní chybí?
Znění otázek uvádíme právě z důvodu, 

že v některých případech bylo reagováno 
volněji a tyto poslouží pro pochopení od-
povědí. (RaR)

Ing. Jan Veleba, 
prezident,

Agrární komora
České Republiky

a)  Považujete současnou zrychlující se li-
kvidaci chovů prasat v ČR za součást ag-
rární politiky státu?
I když je to spíše politika pštrosa s hlavou 

v písku, tak přesto musím bohužel na vaši 
otázku odpovědět kladně. Agrární komora 
udělala maximum pro to, aby na pád odvět-
ví chovu prasat upozornila. Mimo jiné jsme 
v závěru roku 2007 uspořádali v Praze vel-
kou demonstraci, na které jsme dostatečně 
důrazným způsobem sdělili, co se v oboru 
prasat děje. Navrhli jsme už v roce 2007 ce-
lou sérii opatření, z nichž ministerstvo ze-
mědělství nedokázalo zrealizovat téměř nic. 
Je mně to nepříjemné, ale musím říct, že vy-
jma určitého zvýhodnění prasat v jednom 
investičním kole Programu rozvoje venkova 
se nestalo vůbec nic. Takže shrnuto – jestli-
že mám informace o katastrofálním vývoji 
odvětví, jestliže chovatelé demonstrují, jest-
liže v sousedních státech se dělají opatření 
a já to nechám běžet, chcete-li padat, pak je 
mně líto, ale tato politika je součástí agrár-
ní politiky státu a je vědomá. Čísla ostatně 
hovoří naprosto jasně, a zvlášť když srovná-
me vývoj stavů prasat u nás a v sousedním 
Rakousku a Německu.

b)  Pokud ano, uveďte prosím důvody a fak-
ta.
Ten hlavní, nezájem státu, jsem už uvedl, 

pojďme tedy k číslům. Když srovnám cel-
kové stavy prasat ve II. čtvrtletí 2008 s II. 
čtvrtletím 2007, pak ČR snížila za jediný 
rok stavy o 14 %, sousední Německo o 1,3 %
a Rakousko o 1 %! Debakl ale bude pokra-
čovat, protože když vezmeme zvlášť prasni-
ce, tak ty jsme snížili v uvedeném období 
o neuvěřitelných 21,4 %, kdežto vzpome-
nuté Německo jenom o 5 % a Rakousko 
dokonce pouze o 1 %! V současné době

chováme už jenom 2,6 mil. kusů prasat, což 
je úroveň roku 1934 a snížení o 1 mil. ks od 
roku 2000. To asi není výsledek náhodný. 
Je to výsledek toho, jak jednotlivé státy při-
stupují ke konkrétním problémům. V tomto 
případě je to vizitka ministerstva zeměděl-
ství ČR a pana ministra samotného.

Nechci se utápět v číslech a podrobnos-
tech, ale vývoj je o to děsivější, když si uvě-
domíme, z jaké základny dochází k pádu 
stavů u nás a srovnáme to se zahraničím. 
Ty nejsou oproti Rakousku a Německu ani 
poloviční. Chováme už jenom asi 100 kusů 
prasat na 100 hektarů orné půdy, kdežto 
v Německu 227 a v Rakousku 233.

c)  Stavy prasat v Rakousku a Německu, jak 
jste uvedl, a také v Polsku podstatně ne-
klesají, byť tamní producenti disponují 
menšími výrobními kapacitami nežli pro-
ducenti čeští. V čem vidíte tajemství je-
jich úspěchu?
 To je velmi správná otázka. Já jsem si 

před naším vstupem do EU myslel, že od-
větví chovu prasat nemůže mít problémy 
právě z důvodu velikosti chovů. Stav, kam 
se až toto odvětví v ČR dostalo, má řadu 
důvodů. Především nejsou naše chovatel-
ské kapacity doinvestovány, a tím se ztrá-
cí konkurenční výhoda velkých kapacit. 
Za další, rozhodující část chovů provozuje 
svoji výrobu bez půdy, a tím nemá přístup 
k přímým platbám a k cenově dostupnému 
krmnému obilí. V Rakousku například pří-
mé platby na hektar zemědělské půdy činí 
15 000 Kč. A konečně za třetí, jak už vyply-
nulo z mých předchozích odpovědí, čeští 
chovatelé podnikají na rozdíl od zahranič-
ní konkurence v hospodářském prostředí, 
které jim není nakloněno a které jejich pro-
blémy nejenom že nepomáhá řešit, ale kte-
ré ani nikoho nezajímají.

d)  Jaký je tedy váš názor na dotační poli-
tiku, diskriminující chovatele prasat ne-
vlastnící zemědělskou půdu?
 Jistěže záporný. Pan ministr a jeho pod-

řízení v tomto smyslu stále jenom opakují, 
že EU prasata nedotuje a že oni tedy ne-
mohou nic dělat. Jistě, v případě přímých 
plateb to je pravda. Ale existuje celá škála 
dalších podpůrných mechanismů. Napří-
klad v sousedním Rakousku neplatí farmář 
náklady na likvidaci kadáverů, v Polsku 
jsou to známé odpustky úhrady sociálního 
a zdravotního pojištění. Mám informaci, že 
v Německu dávají dotace na podporu ex-
portu vepřového masa apod. V roce 2000 
jsme kupříkladu z Německa dovezli vepřo-

vé maso za 1 milion korun. Za loňský rok 
už to bude odhadem za 3 miliardy! Když 
jsme v minulosti opakovaně tyto argumen-
ty ministrovi zemědělství přinášeli, tak nás 
vyzval, abychom to zdokladovali, a že to 
uvede v Bruselu na pravou míru. To zna-
mená, že se postará o to, aby zahraničním 
farmářům byly tyto výhody odňaty. Myslím 
si, že k tomu není třeba nic dodávat. U nás 
se naopak nevyužívají ani takové jednodu-
ché nástroje, které se bez problému využít 
mohou. Například v loňském roce dostali 
po všech těch jednáních chovatelé příspě-
vek na likvidaci kadáverů ve výši 3,70 Kč/
kg. Nedávno to bylo ještě 5 Kč/kg.

e)  Český spotřebitel je tradičně orientovaný 
na vepřové maso a výrobky z něho. Mys-
líte si, že narůstající závislost na dovo-
zech neohrozí sortimentní a cenovou sta-
bilitu trhu?
 Do této otázky bych ještě doplnil zdra-

votní bezpečnost dovozů. Ale popořádku. 
Češi zřejmě budou trvale jíst kolem čtyři-
ceti kilogramů vepřového na hlavu, mož-
ná pár kilo přes. Pro mě je opravdu těž-
ko akceptovatelné, že už skoro polovinu 
tohoto množství dovezeme ze zahraničí. 
Copak opravdu nikoho nezajímá, že mís-
to českého vepřového, vyprodukovaného 
v domácích chovech (o kterých mohu mít 
všechny potřebné informace), kde jsou za-
městnaní čeští lidé, z českého obilí a zpra-
covaného v českých firmách, sem budeme 
dovážet čím dál tím více masa z celé Evro-
py i ze světa, kde tyto konsekvence nepla-
tí? Copak je opravdu jedno, že se na náš 
trh podle mne dostalo přes jeden obchod-
ní řetězec, který má výrobní a distribuční 
terminál v Polsku i irské dioxiny kontami-
nované vepřové maso? Mám doklady, že 
tento obchodní řetězec v době, kdy v Irsku 
skandál s dioxiny vypukl, změnil na vepřo-
vém mase etikety, aby nebylo poznat, od-
kud maso je. Jednalo se o druhou polovi-
nu loňského prosince a v novinách jsme si 
mohli přečíst, že „V Česku se irské vepřové 
neprodává“ (Deník 10. 12. 2008). Neteč-
nosti politiků, ale i veřejnosti na toto téma 
nerozumím. Zkuste si v Rakousku nebo 
Německu koupit českou uzeninu. Nemáte 
šanci.

Abych se vrátil k vaší otázce. Sortiment-
ní skladba podle mne nebude s narůstají-
cím objemem dovozů nijak narušena. To-
též bych ale netvrdil o cenové stabilitě. 
Jestliže zde nebude určitý objem domácí 
konkurence, tak při prvním zakolísání trhu
v EU (přechodný pokles produkce nebo 

vývozy) nízké spotřebitelské ceny u nás 
zmizí. Jinými slovy, stáváme se totálně zá-
vislými na cizích zemích, což je politika, 
kterou nedělá ani jedna vyspělá západní ze-
mě a která se nám určitě vymstí. Posuďte 
ostatně sami. V roce 1995 jsme v ČR vyro-
bili 726 tis. tun vepřového masa, v r. 2000 
už jenom 584 tis. tun a v minulém roce to 
bude pouze kolem 300 tis. tun. A dovozy? 
V roce 2000 to bylo ve finančním objemu 
v řádu 700 mil. Kč, před vstupem do EU 
v roce 2003 za 1,3 mld. Kč a za loňský rok 
už to bude kolem 8 mld. Kč! To přece není 
normální, stejně jako není normální neteč-
nost státní administrativy a politiků.

f)  Výše popsaný trend přenáší i tvorbu při-
dané hodnoty mimo území státu na pro-
duktu, jehož realizace je v ČR, na rozdíl 
od mnoha jiných, garantována stabilní 
poptávkou. Není to v dnešní, v pro mno-
hé jiné podporované produkty velmi ne-
jisté, době ze strany státu hazard?
 V podstatě je v druhé polovině vaší 

otázky obsažena i odpověď na ni. Ano, ta-
to politika je skutečně hazardem. Já bych 
ale ještě přidal to, že je krajně nezodpověd-
ná. A to vůči všem. Vůči daňovým poplat-
níkům, kterými se mnozí tak rádi zaštiťují 
například při diskusi o dotacích do země-
dělství, vůči zdraví lidí a souhrnně vzato 
i vůči ekonomice této země. Chov prasat, 
jeho pád, je výkladní skříní agrární politi-
ky českého státu. Ale on je podobný vývoj, 
i když ne tak dramatický, i v mnoha dal-
ších odvětvích českého zemědělství. Roční 
záporné saldo agrárního zahraničního ob-
chodu se ustálilo kolem minus 30 mld. Kč. 
Pro zajímavost – v roce 2000, který beru 
jako střed období přípravy na vstup do EU, 
to bylo 17,3 mld. Kč. Tu a tam je záporné 
saldo nižší vlivem vývozu obilí, tedy surovi-
ny, pro které zde není díky propadu stavů 
hospodářských zvířat užití. Hospodářsky 
vzato, tato země nevyužívá své přírodní 
zdroje. Trochu odbočím. Podívejte se, jak 
vypadají aleje jabloní u silnic. Lépe řečeno 
půda pod nimi. Je posetá tísíci tunami spa-
daných jablek, které nikdo nevykoupil a ne-
zpracoval. Proč taky, když veškeré koncen-
tráty a nápoje z této suroviny dovezeme. 
To na západě neuvidíte. A takto se u nás 
přistupuje ke všemu. Žádná politika, která 
by se dala označit termínem „národohos-
podářská“, či alespoň „aktivní“ neexistuje.

g)  Důsledky se projevují nejenom v země-
dělské prvovýrobě. Ubývají pracovní pří-
ležitosti i ve zpracovatelském sektoru. 

Ani to nevadí?
 Toto je spíše otázka pro zpracovatele, 

i když odpověď je nasnadě. Jistěže to vadí. 
Jistěže není správná hospodářská politika, 
která z extrému totální podpory výroby, 
a to za každou cenu, za minulého režimu 
přešla do druhého extrému, kterým je dů-
raz pouze na automobilový průmysl, sklady 
apod. Ten problém je totiž velmi hluboký. 
My v současné době úspěšně likvidujeme 
staletími ověřenou hospodářskou politiku, 
jejímž základem byla výrobní a zpracova-
telská soběstačnost určitého území, která 
respektovala specifika jednotlivých regio-
nů. Já sám jsem z Českomoravské vysoči-
ny, a když si vzpomenu na její krajinu před 
několika desetiletími a udělám pomyslný 
exkurz do té doby, pak dostanu následující 
obrázek. Každých 10, 20 km byla mlékár-
na, protože to byl kraj chovu skotu. Ještě 
hustší byla síť lihovarů, protože se zde pěs-
tovaly ve velkém brambory. Obdobně to 
bylo třeba s pilami, protože zde jsou lesy, 
sběrnami ovoce apod. Ale i infrastruktura, 
jako třeba zemědělské školy atd. Tomu sa-
mozřejmě odpovídala velká zaměstnanost. 
Jinými slovy byla tu obdivuhodná symbió-
za přírodních zdrojů a jejich zpracování, 
která se vyvíjela prakticky po staletí. Na 
to jsme měli navázat a přizpůsobit této do-
bě. Bohužel se tak nestalo, a proto třeba 
ona spadaná jablka, která jsou na rozdíl od 
ostatních položek docela viditelná.

h)  Chovatelství vždy patřilo k integritě čes-
ké kulturní krajiny. Jakou alternativu 
máte pro období po utlumení této aktivi-
ty?
 Tu alternativu by měl mít stát, konkrét-

ně ministerstvo zemědělství. To je za to 
zodpovědné, i když si tuto zodpovědnost 
nepřipouští. My jsme nevládní organizace, 
jejíž úloha je se k těmto i jiným alterna-
tivám vyjadřovat. Jen tak pro zajímavost, 
o „reformě zemědělské politiky ČR“, kte-
rou pan ministr vyhlásil 19. 4. 2008, jsme 
se dozvěděli z médií. Svým způsobem je 
to v tomto případě dobře, protože být u ta-
kového materiálu by nebylo prospěšné, 
protože to s prominutím není reforma, ale 
soubor politických frází nereflektujících 
potřeby současného českého zemědělství. 
Ale samozřejmě, jedno nám to není a jsme 
tu od toho, abychom hájili zájmy našich 
členů, což je 80 % českých zemědělců. 
Problém bezkoncepčnosti českého země-
dělství je ale hluboký a je třeba říct, že se 
netýká zdaleka jenom této poslední vlády. 
Jediný ministr zemědělství, který sektoru 

Konec chovu prasat v Česku?

Proč přebíráme téma patřící zemědělcům? Proč sýčkujeme, když vepřového jsou plné 
obchody a akční ceny se přebíjejí navzájem? Inu, v roce 1990 se také prodávaly dovážené 
gerbery po deseti korunách a následně likvidovaly české skleníky. Kolik ta kouzelná květi-
na stojí dneska, netřeba připomínat.

Odpovědi
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Petr Vorlíček,
tiskový mluvčí, 
Ministerstvo 
zemědělství

Vážený pane Rado,
jsme potěšeni Vaším zájmem o problema-
tiku chovu prasat a zpracování vepřového 
masa a cením si zvláště Vašeho osobního 
nasazení v řešení problémů chovu prasat. 
V naší reakci se pokusíme odpovědět na 
Vámi kladené otázky. Upozorňujeme, že 
i tak naše hodnocení situace nemůže být 
v tomto rozsahu vyčerpávající, neboť vzta-
hy a souvislosti jednotlivých témat přesa-
hují rámec dopisu.

Součástí zemědělské politiky státu není 
likvidace chovů prasat v České republice. 
Počty chovů prasat a počty zvířat se mě-
ní v závislosti na ekonomických zákoni-
tostech, kdy především nerovnovážný stav 
mezi nabídkou a poptávkou může způso-
bovat vychýlení od průměru. Vlivy, které 
ovlivňují rovnováhu trhu, je nutno posuzo-
vat v souvislosti s vývojem stavu této ko-
modity i v okolních zemích. Pokles stavů 
prasat má své historické příčiny, které lze 
zpětně spojovat s konjunkturou v této ob-
lasti podnikání v roce 2001, kdy rekordní 
cenová úroveň docilovaná za jatečná pra-
sata měla svou odezvu v prudkém zvýše-
ní zapouštění a zvýšení stavů prasat, které 
převyšovalo požadavky trhu. Velmi přízni-
vé cenové podmínky jatečných prasat a ab-
sence dlouhodobých dodavatelsko-odběra-
telských smluv byly základem následného 
poklesu stavů prasat. Cena jatečných pra-
sat v České republice převyšovala ceny 
v okolních zemích. To vedlo ke konkurenč-
nímu tlaku v oblasti této komodity i k navá-
zání nových obchodních vazeb mezi chova-
teli a zpracovateli. Tyto vztahy přesahovaly 
hranice České republiky. Česká republika 
patřila k zemím, které se rozhodly vůlí ob-
čanů vstoupit do EU. Součástí této politic-
ké linie bylo i postupné zrušení dovozních 
cel od roku 2000 na předem definovaný 
objem vepřového masa. Tyto množstevně 
omezené obchody byly ze strany EU vždy 
plně využívány. Českým chovatelům se na-
vázat obchodní vztahy za hranicemi České 
republiky zdaleka tak nedařilo. Postupná 
liberalizace obchodu, dovršená vstupem 
České republiky do EU v roce 2004, která 
je součástí politiky států EU, umožnila na 
základě výše popsané historické zkušenos-
ti snazší přístup vepřového masa na český 
trh. K usměrňování a ochraně obchodu na 
domácím trhu využívala Česká republika 
celní opatření i pro nynější členské země 
EU do dne, kdy se Česká republika sta-
la jedním z členských států EU. Od 1. 5. 
2004 se Česká republika stala součástí cel-
ní unie – české zboží počalo být považo-
váno za zboží původem z Evropské unie. 
Z toho vyplývá úplná liberalizace vzájem-
ného obchodu, bez cel, bez tarifních pře-
kážek ve formě licencí a množstevních 

rozuměl a který současně rozuměl politi-
ce a měl svoji vizi a přesvědčení, byl Josef 
Lux. A pak trochu i Jan Fencl. A to vů-
bec už nechci mluvit o podmínkách, které 
nám naši politici vyjednali při vstupu do 
EU. To je trochu málo pro to, aby české 
zemědělství šlo jiným směrem, než dopo-
sud jde. To znamená po trajektorii sestu-
pu. Nicméně nikdy není možné věci vzdá-
vat a snad i v tomto případě možná platí, 
že nikdy není tak pozdě. Proto jsme se po 
bezvýsledných jednáních se státní adminis-
trativou obrátili společně s Potravinářskou 
komorou ČR na významné osobnosti aka-
demické obce se zadáním, aby nám zpra-
covali koncept, jak s českým zemědělstvím 
dál. Tento materiál byl na sklonku minulé-
ho roku dokončen a je pozoruhodný. Chci 
slíbit jenom to, že uděláme maximum, aby-
chom ho dostali do hlav zodpovědných mi-
nistrů a politiků.

I)  Hodlá vaše instituce zasáhnout ve pro-
spěch chovu prasat v Česku? Jakým způ-
sobem?
 Jak už jsem řekl, skutečné instrumenty 

má v rukách státní administrativa a její po-
stoje jsem popsal. Nicméně to nevzdáváme 
a chov prasat ztracen ještě není. Na rozdíl 
například od skotu lze relativně brzo znovu 
nastartovat. I my v tom můžeme pomoct. 
Máme členské organizace, které dělají do 
technologií, máme odborníky, kteří umí 
vylepšit mechanismy Programu rozvoje 
venkova ve prospěch zrychlení moderniza-
ce chovů. Máme připraven materiál řešící 
minimalizaci současné hospodářské krize, 
který může výrazně pomoct a za jehož re-
alizaci tvrdě lobbujeme. Skupina Agrofert 
má připraveny téměř půlmiliardové investi-
ce právě do prasat. Pokud by je realizovala, 
pak se část zrušené produkce znovu vrátí. 
Ale říkám „pokud“, protože je otázka, zda 
i tak silná organizace si v této době takové 
investice dovolí.  

omezení. Součástí politiky státu mimo po-
psané mechanizmy je podpora odvětvím 
v rámci možností, které poskytují mezi-
národní dohody platné pro členské státy 
EU. Ministerstvo zemědělství vždy využi-
lo všech možností, které umožňuje platná 
legislativa k tomu, aby podporovalo chov 
prasat v České republice. Využívalo do ro-
ku 2004 různé formy celních opatření, dále 
se podpora týkala vývozu jatečných prasat 
i selat a skladování vepřového masa. I v ny-
nější době je chov prasat zahrnut do ob-
lastí, kterým je poskytována pomoc na zá-
kladě dotační politiky státu. Podporováno 
je udržování a zlepšování genetického po-
tenciálu, včetně vedení plemenných knih, 
podpora je směřována na ověřování půvo-
du prasat, kontroly užitkovosti, testování 
i na likvidaci kadáverů. Finanční podpo-
ra je poskytována rovněž na pojištění pra-
sat a na rekonstrukce staveb a technologií 
pro chov prasat. Je možné čerpat subvence 
obchodníkům na vývoz vyvážejícím mimo 
EU z prostředků Evropského společenství. 
Součástí zemědělské politiky státu je kon-
zultace problémů se zástupci nevládních 
organizací. Dobrou vůli a vstřícný postoj 
projevilo ministerstvo zemědělství mj. ne-
sporně tím, že v rámci řešení problematiky 
chovu prasat vydalo na sklonku roku 2006 
Marketingovou studii, na jejímž zpracová-
ní se po obsahové stránce podíleli odbor-
níci ze Svazu chovatelů prasat v Čechách 
a na Moravě, zástupci vědeckovýzkumné 
základny a odbytového družstva Centrood-
byt. Tato studie obsahovala trendy ve vývoji 
produkce a spotřeby vepřového masa, včet-
ně odhadu do roku 2013, a závěry a námě-
ty ke zvýšení konkurenceschopnosti. Vámi 
kladené otázky přispívají v kladném slova 
smyslu k nepřetržitému dialogu, který si 
rozhodně ministerstvo zemědělství přeje. 
Chov prasat je jedním z prioritních odvětví 
zemědělské výroby. Diskuse na problema-
tikou chovu prasat je vedena mezi zástupci 
nevládních organizací i na stránkách pra-
videlně vydávaných Situačních a výhledo-
vých zpráv. 

Závěrem Vás ujišťujeme, že vítáme Váš 
zájem o chov prasat v České republice, 
a doufáme, že náš dopis přispěl k diskusi 
vedené Vaší společností se zainteresovaný-
mi subjekty.

Ing. Miroslav 
Toman, CSc., 

prezident, 
Potravinářská 
komora ČR

1.  Porážky prasat se v ČR velmi rychle sni-
žují, a roste tak závislost na dovozu vep-
řového masa (nyní již z více jak 1/3). 
V čem PK spatřuje příčiny tohoto stavu?

Jsem přesvědčen, že za snížením počtu 
porážek stojí klesající počet prasat i nízká 
cena na trhu. Důvodem proto je samozřej-
mě také fakt, že vepřové maso není v rámci 
EU regulovanou komoditou, tudíž podléhá 
prudkým výkyvům v závislosti na situaci na 
trhu, které nemají obdobu u jiné komodity.

2.   Při již několik let konstantní spotřebě vep-
řového na cca 41 kg na hlavu tudíž tato 
země přichází o 170 tis. tun výroby (tvor-
by přidané hodnoty). Není to pro české 
potravinářství již kritickou situací?

Důvody tohoto stavu jsou shodné jako 
u předchozí otázky. Zároveň závisí celko-
vý pokles produkce rovněž na podílu dovo-
zu. Obranou proti tomuto stavu je zvýšení 
vývozu vepřového masa a samozřejmě ta-
ké možnost uplatnit se na trhu, který není 
vždy našim zpracovatelům příliš příznivý.

3.  V čem spatřujete úspěch zahraničních 
(kupříkladu německých) zpracovate-
lů, u kterých tento stav nenastal?
Pokud v České republice dochází ke 

stagnaci či poklesu v chovu prasat, pak 
je podobná situace víceméně v celé Evro-
pě. I v Německu končí jatka svoji činnost 
a koncentrují se do větších provozů. Právě 
v tom spatřuji výhodu zahraničních kon-
kurentů – vysoká koncentrovanost výroby, 
100% využívání kapacity porážek. V mno-
ha zemích EU se rovněž uplatňuje masivní 
podpora uplatnění výrobků na trhu a samo-
zřejmě také lepší cenová realizace na do-
mácích trzích. Rovněž stále rostoucí poža-
davky legislativy na bezpečnost potravin, 
které s sebou nesou také finanční nákla-

dy, konkurenceschopnosti našich výrobců 
zrovna nepřispívají.

4.  Považovali byste za přínosnou povinnost 
označovat veškeré prodávané maso zemí 
původu?
Podle názoru Potravinářské komory ČR 

by bylo vhodné, aby potraviny byly označo-
vány zemí původu. Je to ostatně rovněž je-
den ze zásadních požadavků spotřebitelů. 
V každém případě je Komora toho názoru, 
že výsekové maso by rozhodně zemí půvo-
du být označeno mělo.

5.  Chystá PK ČR nějakou podporu čes-
kých regionálních (v rámci EU k podpo-
ře povolených) výrobků, když Klasa je již 
otevřena i pro importované zboží? 
Klasa je sice otevřená rovněž importo-

vaným výrobkům, ale zároveň je pro udě-
lení certifikátu potřeba splnit velmi přísné 
kvalitativní podmínky. Výsledkem je, že do 
dnešního dne žádný importovaný výrobek 
značku kvality Klasa neobdržel. 

Uvažovaná značka regionálních výrobků 
s pracovním názvem RegioKlasa by svými 
podmínkami měla částečně sjednotit stá-
vající regionální soutěže o nejlepší potravi-
nu kraje. Zároveň by ale ponechala krajům 
možnost vyzdvihnout specifické vlastnosti 
místních potravin a výrobců.

6.   Co by PK ČR doporučovala českým zpra-
covatelům masa učinit ve prospěch spo-
třebitelů?
Jsem přesvědčen, že čeští zpracovate-

lé vyrábí v převážné míře kvalitní výrobky. 
Bohužel tlak na cenu ze strany obchodních 
řetězců nutí často zpracovatele k výrobě lev-
nějších výrobků nižší kvality. Proto je jedním 
z hlavních cílů Potravinářské komory ČR 
propagovat kvalitní výrobky a naučit spo-
třebitele, aby volili kvalitu místo nízké ceny. 
Svůj díl práce by v této oblasti měl odvést ale 
také Český svaz zpracovatelů masa, který by 
měl dbát u svých členů na dodržování plat-
ných norem a stát se tak jakýmsi strážcem 
kvality masných a uzenářských výrobků.

Ing. Zdeněk 
Juračka, prezident, 

Svaz obchodu 
a cestovního ruchu 

ČR
a)  Souhlasíte s tím, že vepřové je v Česku 

nejžádanějším a pro tuto zemi nejtypič-
tějším masem?
Z mého hlediska ano. Správný Čech bez 

vepřo, knedlo, zelo ani nehne!

b)  Naproti tomu soběstačnost v jeho výrobě 
již nedosahuje ani 2/3 spotřeby. Nezne-
pokojuje vás tento stav?
Ani ne. Nedomnívám se, že výroba, te-

dy chov vepřového zcela zmizí z portfolia 
zemědělské výroby. Navíc vždy bude exis-
tovat tržní mechanismus, který zajistí na-
plnění přání zákazníka. Prakticky obchod-
níka nemusí zajímat původ zboží, jeho cíl 
je vyhovět poptávce po sortimentu, kvalitě 
a ceně. Mimoto si myslím, že by tato otáz-
ka měla spíše směřovat na zástupce zpraco-
vatelského průmyslu. 

c)  Do zahraničí se přesouvá nejenom chov 
prasat, ale také jejich zpracování. Což ve-
de k tvorbě přidané hodnoty mimo úze-
mí ČR. Také ke ztrátě pracovních příle-
žitostí. Přitom jde o komoditu s poměrně 
jistým odbytem (spotřeba na obyvatele již 
několik let osciluje kolem 40 kg). V čem 
spatřujete příčiny tohoto stavu? 
Základní problém výroby vepřového ma-

sa v ČR je, že je problematické najít do-
davatele, který by byl schopen stabilně do-
držovat stanovenou kvalitu a v této kvalitě 
požadované množství. Zase je to otázka 
spíše pro specialisty na výrobu, ale domní-
vám se, že jedna z příčin je, že v ČR jsou 
velké konglomeráty se zřejmě nedostateč-
nou efektivitou provozu, a tudíž velmi vy-
sokými náklady. Chybí zde rozvoj specia-
lizovaného podnikání, na kterém mohou 
i ostatní subjekty v řetězci navazující jen 
profitovat. Český zpracovatelský průmysl 
má mimo jiné i malou vyjednávací sílu pra-
menící z jeho malé koncentrace v ČR.

U českých dodavatelů je mnohdy postrá-
dána významnější obchodní aktivita. Do-
voz vepřového masa do ČR je jen jedním 
z několika důvodů neutěšeného stavu cho-
vu prasat. Mimoto větší část dovozů končí 
u zpracovatelů (uzeniny) a ne na pultech 
obchodů. 

d)  Neohrozí tento vývoj v budoucnu sorti-
mentní a cenovou stabilitu?
Názor obchodníků není tak skeptický. 

Umíme reagovat na měnící se poptávku.
Opakuji, že trh je zákonitě řízen nabídkou 
a poptávkou. Pokud není nabídka naplně-
na z českých zdrojů, musí se naplnit dovo-
zem příslušné komodity. Logicky zde platí, 

že dobrý obchodník aby prodal, musí k ná-
kupu využít co nejlepší nabídky. I přesto 
lze konstatovat, že dáváme, pokud je to ale-
spoň trochu možné, přednost českým vý-
robkům. Mimoto stávající situaci nezavinil 
dovoz obchodníků. Import zpracovatelů 
v této komoditě již existuje několik let.

d)  Hodláte podpořit českou produkci? Po-
kud ano, jak?
Pokud mohu odpovědět za spotřební 

družstva, tak v našem systému prodává-
me 100 % masa a téměř 100 % uzenin od 
českých dodavatelů. I v mezinárodních ob-
chodních řetězcích je prodej českých výrob-
ků ve velké přesile. Členové Svazu obcho-
du a cestovního ruchu ČR jsou připraveni 
jednat o podpoře českých potravin tak, jak 
také deklarovali na setkání 12. 1. 2009 s mi-
nistrem zemědělství P. Gandalovičem.

Jak to vidí 
spotřebitelé 

Nepochybně nejdůležitějším bude pohled 
konečných spotřebitelů. Proto jsme se s ně-
kolika otázkami obrátili na instituci, mající 
s tématem bohaté zkušenosti.

Mgr. Ivana 
Picková,

tisková mluvčí, 
SOS – Sdružení

obrany spotřebitelů
Důvěryhodnost v čerstvé maso (české x do-
voz).

Je otázka, zda v běžném řeznictví má 
spotřebitel možnost zjistit, odkud maso 
pochází. Většinou lidé vybírají jednak pod-
le toho, na co maso potřebují a pak podle 
jeho vzhledu. Původ je podle mého názo-
ru pro většinu z nich celkem nedůležitý. 
To potvrzuje i určitý průzkum, který jsme 
namátkově dělali mezi spotřebiteli. Větši-
na z nich ani netušila, že u baleného masa 
mají možnost zjistit, odkud kus pochází, 
dokonce u některých výrobců s přesností 
na pastvinu… Pro české spotřebitele je dů-
ležitá cena a kvalita, přesněji – co nejvý-
hodnější poměr mezi těmi dvěma veličina-
mi. Podle toho se rozhoduje.

Důvěryhodnost v masné výrobky (jak jsou 
vnímáni jednotliví výrobci).

I to je podle mého názoru do značné 
míry hudba budoucnosti. Ano, ve velkých 
městech se můžete rozhodovat, zda půjde-
te do masny A nebo B nebo C, případně 
zamíříte do supermarketu. V malé obci ne-
bo menším městě jste většinou odkázáni na 
to, co místní obchodníci nabízejí, a máte 
jedinou volbu – koupit nebo ne.

V Praze už mnozí spotřebitelé vědí, kde 
nakoupí kvalitní uzeniny, kde se vyplatí vy-
stát v pátek frontu na šunku od kosti nebo 
na vynikající špekáčky, které voní a chutna-
jí skvěle. Lidé už si adresy takových obcho-
dů předávají, však také podobní výrobci už 
název své firmy nebo její místní určení dá-
vají do názvu svých výrobků, aby bylo hned 
jasné, o jaký výrobek se jedná. V těchto pří-
padech je už jasné, které jméno nese kva-
litu. Ale to jsou jen špičky ledovce, bude 
ještě dlouho trvat, než budou i další výrob-
ci dotlačeni ke zvýšení kvality. Jedinou ces-
tou je právě větší povědomí o těch, kteří 
dodávají opravdovou kvalitu.

Jeví se současná informovanost pro koneč-
ného spotřebitele dostatečnou (složení, ná-
zvosloví, způsob prezentace na obalech 
a v prodejnách)?

To není tak jednoduchá otázka, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. Masné výrob-
ky (alespoň ty nejpopulárnější) mají pro 
spotřebitele jednu velkou výhodu – upra-
vuje je masná, tzv. špekáčková vyhláška. 
Proto by mělo být pravidlem, že špekáček 
koupený v jedné prodejně má v zásadě stej-
né složení jako jinde. Ale není to pravda, 
to řezníci vědí ze všech nejlíp. Na vině je 
jednak evropská legislativa, která umožňu-
je, aby se na trhu EU objevovaly i výrob-
ky, které neodpovídají legislativě jednoho 
státu, ale v rámci volného pohybu zboží je 
to nenapadnutelné. Takže slovenské či pol-
ské špekáčky válcují na pultech supermar-
ketů ty české, vyráběné (pokud tomu tak 
je) podle normy. Na tohle téma se vedly, 
vedou a určitě ještě povedou diskuze, teď 
do podobných úvah nechci zabřednout. Na 
straně druhé, každý výrobce může kořenit 
či přidávat něco na zlepšení i do těchto vý-
robků, takže jeho produkt může být v nu-
ancích odlišný.

Jak může „průměrný spotřebitel“ (to 
je také legislativní termín) vyhodnotit ze 
složení výrobku, zda se jedná či nikoliv 
o kvalitní výrobek? Někdy to není úplně 
jednoduché a např. pojem „obsah svalové 
bílkoviny“ je pro mnoho spotřebitelů znač-

ně nepochopitelný. Na pulty prodejen při-
chází stále více výrobků, jejichž složení vy-
hláška neupravuje, a pokud jde o balené 
zboží, stojí spotřebitel mnohdy nad obalem 
a váhá, zda koupit či nikoliv. Po spotřebi-
teli není možné požadovat, aby absolvoval 
„chemicko-technologické minimum“, nic-
méně by měl ve vlastním zájmu přemýšlet 
a alespoň číst obaly (pokud jsou čitelné bez 
lupy) a u pultového prodeje se ptát. Třeba 
právě na to, zda je špekáček z Polska či Slo-
venska. Jenže jak při besedách zjišťujeme, 
řada spotřebitelů nemá vůbec ponětí o tzv. 
drůbežím separátu, možnostech některých 
látek zadržovat vodu v masných výrobcích, 
používaných barvivech, éčcích atd. I tady je 
velký prostor pro vzdělávání spotřebitelů.

Které nové informace byste považovali za 
potřebné a povinné?

Osobně se domnívám, že v dané situaci 
je informací na výrobcích hodně. Problém 
je, zda je spotřebitel jednak dokáže přečíst 
a jednak vyhodnotit. Postupný posun k to-
mu, že stále více spotřebitelů vyhledává 
kvalitnější výrobky, je evidentní, ale trouf-
la bych si tvrdit, že vycházejí především ze 
svých praktických zkušeností – koupí něco 
a podle toho, zda jim výrobek chutná, ho 
budou kupovat i nadále. Že by pro ně bylo 
hlavním kritériem složení výrobku na oba-
lu, o tom bych pochybovala.

Možná s orientací na zdravou výživu – 
už jenom kvůli vysokému procentu obéz-
ních lidí – by bylo dobré jednoduchým způ-
sobem (nejlépe barevně) značit jednotlivé 
potraviny. Jenže, kdo si chce dát bůček či 
tučnou paštiku, dá si jí asi stejně, i když si 
bude vědom, že mu to neprospívá s ohle-
dem na jeho minimální výdej energie bě-
hem dne.

Co říkáte používání obecného pojmeno-
vání výrobků (Vysočina, Gothajský salám), 
když se pod ním skrývají mnohdy zcela od-
lišné výrobky?

Pokud se nemýlím, tak oba tyto výrobky 
řeší tzv. špekáčková vyhláška, takže by se 
příliš lišit neměly. Je pravda, že salám Vyso-
čina býval před rokem 1989 snad nejkvalit-
nějším salámem u nás, nicméně postupem 
času spadl do jiné kategorie salámů, takže 
ti, kteří s ním jezdívali na dovolenou do Ju-
goslávie, mohli být nepříjemně překvapeni. 
A i když je dnes lepší, než býval cca před 
sedmi lety, stále ještě není tak dobrý jako 
ten, který si pamatujeme z dětských výletů.

Je na dozorových orgánech, aby zjistily, 
jak jednotlivé podniky dodržují vyhlášku. 
Pokud má někdo dojem, že výše uvedené 
výrobky opravdu neodpovídají legislativě, 
pak by měl dát podnět jim.

Ale jen jednu poznámku – staří řezníci 
si kdysi dávali ke svačině právě gothajský 
salám. Když se podíváte na jeho složení 
z doby „totality“, je jasné proč. Bylo v něm 
jen vynikající kvalitní maso a přesně sta-
novené množství špeku. Dnes, byť je slo-
žení dané vyhláškou, už tak kvalitní maso 
v něm není. Proč – to se může ptát každý 
z nás, a pokud si odpoví, že to je kvůli eko-
nomickým tlakům na zlevňování výroby, 
pak bych si dovolila namítnout, že to ne-
ní úplně optimální cesta pro nikoho z nás. 
Tahle tendence se objevuje totiž i v dalších 
oblastech – oděvy vydrží sotva pár týdnů, 
pračka tak dva roky záruční doby atd. atd. 
Je to opravdu správná cesta?

Považujete činnost kontrolních orgánů za 
odpovídající?

Nemám dostatek informací o množ-
ství kontrol a jejich výsledcích, které ať 
už veterinární správa nebo SZPI provádě-
jí, takže těžko hodnotit. Nicméně vím, že 
pokuty, které se například ukládají v pro-
vozovnách, jsou v mnoha případech směš-
né a řetězec je ani nepocítí. Pokud se ne-
budeme všichni – a teď mám na mysli jak 
výrobce, tak prodejce i dozor – snažit, aby 
se situace na trhu zlepšila, pak změna sta-
vu je hudbou velmi daleké budoucnosti. 
Míváme občas dojem, že pro dozorové or-
gány není rozhodující zájem spotřebitele, 
takže někdy výklad zákona jde spíše tak, 
aby nebyl problém. Chápu, že nebezpečí 
případného soudního sporu hraje svou ro-
li, ale bez silného tlaku to asi nepůjde.

Je samozřejmě velmi pozitivní, že na 
trhu máme zajištěnu bezpečnost výrobků, 
ale to považujeme v 21. století v Evropě za 
základní podmínku. Horší je to s kvalitou, 
což je pojem neidentifikovaný a v pod-
statě i subjektivní. Každý ji vnímá jinak, 
byť obecně by se možná dal kvalitní vý-
robek charakterizovat jako výrobek, který 
se skládá z co nejlepších surovin. Ale jak 
sami cítíte, je to velmi obecná a napadnu-
telná formulace.

Jak byste se chtěli zapojit do spolupráce 
s ČSZM?

Například bychom mohli spolupracovat 
při osvětě mezi spotřebiteli – ať při výro-
bě informačních materiálů, podpory proti 
tlaku řetězců atd. Zcela jistě by bylo mož-
né najít řadu styčných bodů, rozvíjet je ku 
prospěchu trhu i spotřebitelů.



4 Z  D O M O VA  –  V E L K É  T É M A

Ing. Jan Stibal, 
ředitel, SCHPČM

a)  Považujete proces likvidace chovu prasat 
v ČR za nevratný?
Pokles úrovně chovu prasat je sice v pos-

leních letech velni výrazný, v žádném přípa-
dě bych ale nepoužil obratu „Konec chovu 
prasat“ a „likvidace“. Jde, z mého pohledu, 
o nepřípadnou žurnalistickou nadsázku.

Je neoddiskutovatelné, že krize chovu 
prasat je velmi hluboká a má dalekosáhlé 
důsledky. Stavy prasat (a zejména prasnic) 
se snižují, produkce i soběstačnost české 
republiky klesá. 

Věřím však, že se dostáváme do bodu, 
kdy se pokles zastaví. Je několik faktorů, 
které k tomu pravděpodobně povedou. 
Jedná se o pokles ceny obilovin, poměrně 
zásadní změny ve struktuře podniků a kla-
sický průběh cyklu nabídky a poptávky 
u vepřového masa. Je samozřejmě otázkou, 
jaká úroveň domácí produkce bude zacho-
vána, případně ve kterých fázích produk-
ce prasat (výkrm, šlechtění, produkce se-
lat), ale považuji za prakticky nepochybné, 
že přinejmenším produkční chovy budou 
v ČR existovat. Otázka spíše je, zda budou 
i nadále v rukou českých zemědělců, ne-
bo zda je bude řídit zahraniční kapitál. To 
je ale scénář, který již prakticky ve všech 
ostatních sektorech proběhl, a zemědělství 
nebude zřejmě výjimkou.

b)  V čem spatřujete příčiny, když v okol-
ních zemích, jako je Rakousko, Němec-
ko či Polsko, takovýto kritický moment 
nenastal?
Nejsem si jist, zda vaše informace týka-

jící se Polska jsou zcela správné. V posled-
ním roce vykázalo Polsko největší pokles 
počtu prasnic ze všech zemí EU (-25 %). 
V minulosti bylo udržování stavů spíše otáz-
kou výrazně jiného stylu hospodaření (vel-
mi malé domácí chovy s 3–5 prasaty) a sil-
né podpory ze strany politických kruhů.

Polsko se posledním vývojem přiřadilo 
ke všem ostatním nově přistoupivším ze-
mím EU. Všechny totiž vykázaly v posled-
ních 2–3 letech výrazný pokles živočišné 
produkce.

Již sama tato skutečnost napovídá, že 
struktura postsocialistického zemědělství 
nebyla v žádném případě vhodná pro pří-
mou aplikaci dotační politiky EU. Důsled-
kem tohoto kroku byl potom ústup od pro-
dukčního zemědělství směrem k některým 
extenzivním formám. K tomu je navíc tře-
ba připočíst některé nerovnosti v přístupu, 
z nichž část jde na vrub nastavení pravi-
del EU a některé práci vlastních úředních 
struktur.

Od vstupu do EU jsou naše ceny velmi 
úzce spojeny s cenou platnou v EU. Velmi 
důležitým faktorem se v posledních dvou 
letech proto stala změna kurzu koruny vů-
či euru. Od vstupu do EU posílila koruna 
o 30 % (ze 32,72 Kč/€ až na 23,53 Kč/€). 
Odobně se vyvíjela i cena jatečných pra-
sat. Zatímco v zemích západní Evropy ce-
na (v průměru) stoupá, u nás setrvale kle-
sá. Kurzový rozdíl není schopnen žádný 
podnik sanovat z vnitřních zdrojů. To sa-
mozřejmě výrazně zvýhodňuje dovoz ma-
sa ze zahraničí oproti nákupu domácích 
prasat.

Stejný efekt působí i v oblasti produk-
ce selat, a tedy potažmo v oblasti stavů 
prasnic. Dovoz selat i masa, jako důsledek 
zmíněného problému, v posledním roce 
prudce narostl. Vzhledem k tomu, že trh je 
v podstatě neustále stejný, jde vyšší dovoz 
výhradně na úkor domácí produkce.

Další ranou byl v loňském roce i vývoj 
cen obilovin, které jsou pro chov prasat klí-
čovou nákladovou položkou. Jejich prak-
ticky dvojnásobné zdražení při jen mírném 
zvýšení ceny vrhlo prakticky všechny svě-
tové producenty prasat do ztrát. Otázkou 
tedy spíše je, jak jsou podniky schopny se 
s kritickými obdobími vypořádat. Souhrou 
výše uvedených faktorů však je krize v ČR 
delší, a podniky proto velmi často již využi-
ly valnou část svých rezerv. 

K problémům přispívá i slabost domá-
cího jateckého a zpracovatelského prů-
myslu. V porovnání s konkurencí z EU 
se jedná o lokální podniky s omezenými 
možnostmi a malými exportními ambice-
mi. Prioritou je pro ně udržení domácího 
trhu bez toho, aby měly snahu o expan-
zi do zahraničí, a tím i o umístění části 
produkce mimo domácí trh (to není kri-
tika, ale prosté konstatování faktu. Na 
jejich místě bych se choval stejně). Bez 
toho není na současném globálním trhu 
možné udržet soběstačnost země na při-
měřené úrovni. Většina z nich navíc nemá
zdaleka naplněny kapacity, což samozřej-
mě zdražuje cenu finálních produktů, a te-
dy nabízí možnost konkurenci najít místo 
na trhu.

Pokud se jedná o země původní EU-15, 
i tam je možno vidět dopady krize, které 
však vzhledem ke struktuře podniků a lepší 
kapitálové vybavenosti podniků nejsou tak 
dramatické jako v zemích střední a východ-

ní Evropy. I tam však došlo k výrazným po-
klesům stavů prasat.

c)  Vzhledem k tomu, vepřové je v Česku pi-
lířem v zájmu spotřebitelů o maso a mas-
né výrobky (spotřeba 40 kg na osobu je 
již řadu let stabilní), jeví se vám potřeb-
ným této zvyklosti využít? Jak?
Využití této skutečnosti je za současné-

ho stavu velmi obtížné. Přesto, že spotře-
ba neklesá, domácí produkce je stlačována 
na stále nižší úroveň. To samo o sobě vy-
povídá o neschopnosti vypořádat se, při-
nejmenším v uplynulém roce, se zahranič-
ními dovozy, které jsou realizovány zčásti 
v mase dováženém do zpracovatelských 
závodů, zčásti hotovými výrobky, dováže-
nými do maloobchodních řetězců. Jeden 
z problémů k řešení by z tohoto pohledu 
mohlo být jednání s těmito řetězci. Je však 
otázkou, zda je v této oblasti možno něco 
získat.

d)  Vaše představa o záchraně chovu prasat 
v ČR?
Možností, jak aktivně ovlivňovat celkový 

chov prasat, není mnoho. V souladu s tím, 
co jsem již napsal, jsou hlavními faktory, 
které budou ovlivňovat rentabilitu (a tím 
i celkový objem produkce) ceny obilovin, 
jejichž cena se tvoří na světovém trhu, vývoj 
směnného kurzu koruny vůči euru (a eura 
k dolaru, reálu, yenu...). Tyto veličiny se 
zcela vymykají jakékoli naší kontrole.

Jednou z možností je hledat vnitřní re-
zervy a snižovat náklady na produkci. To 
je záležitost každého z podniků. Rovněž 
je nutné uzpůsobování struktury podniků 
tak, aby co nejlépe vyhovovala maximální-
mu čerpání evropských dotací.

Velmi vhodná by byla také podpora po-
travinám vyprodukovaným domácími zpra-
covateli z domácích surovin. Při jednáních 
s ČSZM se však nezdá možné takovou pod-
poru vyjednat ani uvnitř sektoru, natožpak 
ji prosadit v úředních strukturách.

Podstatné je také působit na politické 
představitele tak, aby co nejvíce podporo-
vali (v rámci existujících pravidel) domácí 
zemědělskou produkci.

e)  Vidíte nějakou cestu k užší spolupráci se 
zpracovateli?
Malá spolupráce se zpracovateli je jed-

ním z důsledků uvedených strukturálních 
problémů a nadále přispívá ke zhoršení 
konkurenceschopnosti celého sektoru. 
V zemích západní Evropy je poměrně vel-
mi časté, že je celý sektor zastřešen jakýmsi 
výborem pro maso (meat board), který se 
skládá ze zástupců zemědělců, jateckých 
i zpracovatelských podniků. Jednou z ob-
vyklých činností takovéto instituce je vy-
hodnocování situace na trhu, hledání cesty 
ke zlepšování marketingu z domácích pro-
duktů a v neposlední řadě i propagace vý-
robků z domácí produkce.

Financování takovéto „organizace“ je 
řešeno prostřednictvím malého poplatku 
z poráženého prasete.

Jak bylo řečeno, podobná spolupráce 
u nás naprosto chybí.

Ing. Jan Liška, 
předseda 

představenstva, 
Agrodružstvo 

Žimutice
a) Chovali jste či chováte prasata?

Prasata jsme chovali od roku 1994, kdy 
jsme vznikli. Náš chov obnášel 240 sviní 
a další odchov selat s konečnou produkcí 
21 selat na prasnici a rok. Cílovým zaměře-
ním byla převážně produkce selat pro dal-
ší výkrm. Produkce jatečních prasat tvořila 
asi 5 % výroby.

b)  Pokud jste chov ukončili či hodláte uči-
nit, můžete říci důvod?
Chov jsme ukončili v červenci 2008. Dů-

vodem byla výkupní cena selat pohybující 
se poslední dva roky mezi 50 a 58 koruna-
mi za kg.

Tato cena je pod náklady dosahované 
v našem chovu. Naše technologie částeč-
ně podroštovaných stání je náročná na 
potřebu lidské práce. Stáří stájí je 30 let 
a více a jsou nevhodné pro rekonstrukci. 
Zvýšení produktivity je proveditelné vý-
stavbou nových objektů, což je finančně 
značně nákladné a při stávající situaci, 
kdy se na trhu vyskytují selata z EU v ce-
nách 45 až 50 korun, se jeví tato investice 
jako špatná.

c)  V čem spatřujete problém ve vytváření 
konkurenceschopnosti ze strany státu, či 
v rámci EU?
Problém ve vytváření konkurenceschop-

nosti ze strany státu i EU spatřuji v tom, že 
jejich společným cílem je zlikvidovat chov 
zvířat v České republice. Nezájem o kvalit-
ní domácí surovinu a potravinu ze strany 

státu a dle toho vypadající zemědělská po-
litika. Naopak zájem původní EU-15 o pod-
poření vlastní zemědělské produkce a po-
tlačení produkce naší a tím získání odbytu 
vlastní výroby. Důkazem tohoto tvrzení je 
úroveň dotací ČR dosahující 55 % dotací 
původní EU.

d)  Jakou očekáváte pomoc ze strany státu 
pro zachování chovu prasat?
Žádnou.

e)  Jaké se vám jeví vztahy se zpracovateli?
Naše vztahy se zpracovateli masa byly 

vždy korektní, samozřejmě s přihlédnutím 
k částečně rozdílným zájmům ohledně cen 
produkce.

Ing. Milan 
Mandík, majitel, 
TORO VM a. s.

a)  Spatřuje Vaše firma v narůstající závis-
losti na dovozu vepřového nějaký pro-
blém? 

b)  Pokud ano, jaký? 
Ano, především nemožnosti konkuro-

vat cenou z důvodu nerovných podmínek 
dotační politiky EU a různých skrytých 
podpor v některých členských zemích do-
chází postupně k likvidaci jednotlivých ze-
mědělských výrob různých zemědělských 
komodit a likvidace zemědělské výroby ja-
ko celku z důvodu její závislosti na vytvá-
ření finančních zdrojů a odbytu rostlinné 
výroby, krmného obilí v první řadě a v zá-
vislosti na této skutečnosti dochází i k eko-
nomické likvidaci zpracovatelského masné-
ho průmyslu z důvodu nedostatku živých 
českých prasat od prvovýroby. V pozdější 
době při pokračující devastaci výroby vep-
řového u zemědělců dojde k podstatnému 
zdražení i dovozu masa. 

c)  Vidíte v budoucí závislosti na dominant-
ním dovozu vepřového nějaká rizika?
 Ano, likvidace českého zemědělství 

a zpracovatelského masného průmyslu, 
dále nemožnosti nepřetržité kontroly zdra-
votní nezávadnosti dodávaného vepřového 
masa z důvodu zapojení do obchodování 
s tímto masem mnoha subjektů. Viz nedáv-
né zjištěné nedostatky v nezávadnosti vep-
řového masa v některých zemích. 

d)  Provozovala či provozuje Vaše firma po-
rážku prasat?
Ano.

e)  Pokud ji ukončila či hodlá ukončit, z ja-
kého důvodu?
Uvažujeme, že v případě pokračová-

ní zvyšování nákladů na provoz poráž-
ky a neustálého zavádění nových veteri-
nárních požadavků a nařízení budeme
nuceni porážku uzavřít z ekonomických 
důvodů.

f)  Vidíte nějaké rozdíly v nabídce vepřové-
ho z dovozu? Jaké (kvalita, cena)? 
Ano, především nemožnost konkurovat 

cenou, což není zapříčiněno tím, že by-
chom neuměli vyrábět vepřové za stejných 
nákladů, ale především rozdílnými dotační-
mi podmínkami v členských zemích – staré 
země EU a nové přistoupené. Dále jsou ne-
sporné i cenové rozdíly způsobené silnou 
korunou oproti euru, v roce 2004 32 Kč 
a nyní 26 Kč za euro. 

g)  Co děláte ve prospěch zájmu spotřebitelů 
o české vepřové a výrobky z něho? 
Vytvořili jsme zemědělsko-potravinářský 

komplex spolupracujících firem, kde se za-
býváme zemědělskou prvovýrobou, výro-
bou vepřového, porážkou zvířat a výrobou 
masných výrobků, které zatím vyrábíme 
z masa, neboť nedodáváme do supermar-
ketů, které tlačí cenou své dodavatele k ne-
kvalitní výrobě. 

 
h)  Měl by stát zasáhnout ve prospěch pro-

dukce prasat v ČR? Pokud ano, jak? 
Ano, více hájit zájmy našich zemědělců 

a využívat všechny možnosti, které byly vy-
jednány v přístupových dokumentech. Dá-
le co nejdříve přijmout euro.

MVDr. Josef 
Kameník, CSc., 
generální ředitel, 
KMOTR - Masna 

Kroměříž a. s.
Naše společnost KMOTR - Masna Kro-

měříž a. s. se zabývá produkcí trvanlivých 
masných výrobků. Týdně zpracujeme ko-
lem 120–150 tun vepřového masa a sád-
la. Většina pochází z dovozu – ze zemí 
EU (Německo, Dánsko, Holandsko, Itá-
lie). Hlavní důvody, proč nakupujeme 
v zahraničí, jsou: možnost sehnat velký 

objem specifického sortimentu ve vyrov-
nané kvalitě (standardnost) a také přija-
telná cena. 

Samozřejmě mně vadí klesající produk-
ce vepřového masa v naší zemi. Po vstu-
pu ČR do EU je obor zpracování masa 
vystaven podmínkám otevřeného trhu. Se 
všemi výhodami a nevýhodami. Odpadly 
kontroly masa na hranicích, čerstvé chla-
zené maso lze dopravit na místo urče-
ní v řádech hodin. Srovnáme-li přehledy 
cen vepřových půlek v rámci EU-27, vidí-
me, že naše vepřové je jedno z nejdražších 
v „Unii“. Srovnáme-li kapacity vepřových 
porážek a bouráren v ČR a na západ od 
našich hranic, vidíme značný rozdíl (tý-
denní kapacity největších vepřových jatek 
v ČR jsou kolem 5 tisíc prasat, v Němec-
ku, Dánsku a dalších zemích je to 50 ti-
síc i více). V zájmu konkurenceschopnosti 
a dosahování plánované rentability provo-
zu však čeští producenti masných výrobků 
logicky upřednostňují dodávky vepřového 
za příznivější cenu a v požadované kvalitě. 
Obojí lze nalézt u zahraničních dodavate-
lů. Nevnímám také, že by český spotřebitel 
dával přednost českému vepřovému. Může 
mi někdo ukázat, čím je české vepřové jiné 
(lepší) než dánské, německé, holandské, 
francouzské? 

Položme si jinou otázku – jak může čes-
ké vepřové konkurovat zahraničnímu? Jak 
se může uplatnit na evropských, příp. na 
světových trzích? Maso je surovina, jako je 
mléko, obilí, chmel, cukr. Prodej masa na 
zahraničních trzích je mnohem snazší než 
prodej masných výrobků (uzenin). Pokud 
čeští producenti nejsou úspěšní v exportu 
vepřového masa, kde jsou příčiny? Naše 
země je otevřená vůči exportu vepřového 
z jiných států. Srovnáme-li údaje – statisti-
ky – z jiných zemí, vidíme, že i Německo, 
Holandsko, Francie ad. importují značné 
množství vepřového masa. Na druhé stra-
ně minimálně stejné množství zase vyvážejí 
jinam. Česko má v zahraničním obchodě 
s vepřovým vysoce negativní bilanci. Nepo-
daří-li se více masa vyvážet, problém s kle-
sající produkcí vepřového bude přetrvávat 
a může se ještě prohloubit. 

Ing. Jaromír 
Kloud, generální 

manažer 
obchodu, ZŘUD 
Masokombinát 
Písek CZ, a. s.

a)  Spatřuje vaše firma v narůstající závis-
losti na dovozu vepřového nějaký pro-
blém?
Každá závislost na dovozu suroviny, kte-

ré se spotřebuje poměrně hodně, je od ur-
čitého momentu riziková.

b) Pokud ano, jaký?
Mohou nastat cenové pohyby, které ne-

budeme schopni nijak ovlivňovat. V horším 
případě při případném nedostatku budeme 
zásobováni až v druhé nebo třetí řadě.

c)  Vidíte v budoucí závislosti na dominant-
ním dovozu vepřového nějaká rizika?
Závislost tohoto typu je mnohem nebez-

pečnější než přijetí Lisabonské smlouvy.

d)  Provozovala či provozuje vaše firma po-
rážku prasat?
Ano, provozuje.

e)  Pokud ji ukončila či hodlá ukončit, z ja-
kého důvodu?
Ne.

f)  Vidíte nějaké rozdíly v nabídce vepřové-
ho z dovozu? Jaký (kvalita, cena)?
Vepřové z dovozu vykazuje větší stabilitu 

libovosti, dokonce je naprosto běžné ma-
so objednávat dle požadovaného procen-
ta libovosti a od jedné partie několik ka-
mionů. Je to způsobeno mnohem většími 
zpracovatelskými kapacitami v některých 
zemích.

g)  Co děláte ve prospěch zájmu spotřebitelů 
o české vepřové a výrobky z něho?
Naše produkty, zejména uzeniny, vy-

mezujeme známými regionálními názvy. 
Např. Otavská klobása, Prácheňská ký-
ta, Písečan, Blanická klobása, a dokonce 
jednu ucelenou výrobkovou řadu jsme po-
jmenovali Písecké uzeniny. Naše produkty 
rovněž aktivně prosazujeme jako regionál-
ní specialitu v soutěži „Chutná hezky jiho-
česky“.

h)  Měl by stát zasáhnout ve prospěch pro-
dukce prasat v ČR? Pokud ano, jak? 
Jistě by měl rozhodnout o prioritách, 

a ty potom podporovat. Třeba podobným 
systémem, jako Irsko podporuje hovězí ma-
so a destiláty.

Ing. Jan
Kopečný,

generální ředitel, 
Krahulík – 

MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s.

V rámci uspořádání EU v současné do-
bě nevidím problém v závislosti na dovozu 
vepřového masa. Je ale otázka, do jaké mí-
ry závislosti na dovozu vepřového se naše 
země dostane a v jakých komoditách.

Zvýšená závislost na dovozu  vepřového 
se v budoucnu může projevit v cenové poli-
tice za tuto komoditu.

Naše firma ukončila porážku vepřového 
v roce 2004.

Hlavním důvodem byla změna speciali-
zace firmy na výrobu uzenářských výrobků 
a ukončení jatečnictví.

V otázce kvality dovozových mas jsou 
jasně stanoveny jak úpravy jednotlivých 
částí, nebo analytické parametry u výrob-
ních mas, které jsou dodržovány. Další roz-
díl je v porovnání ceny za danou kvalitu 
– cena dovozových mas je nižší. V nepo-
slední řadě zde hraje roli i možnost dlou-
hodobých kontraktů pro jednotlivé druhy 
ve velkých objemech.

Spolupracujeme s některými českými 
subjekty, od kterých dlouhodobě nakupu-
jeme určité části pro některé výrobky. Pří-
kladem jsou např. „PARTY KLOBÁSKY“, 
které jsou vyráběny z masa od českých do-
davatelů, což je uvedeno jak na etiketách, 
tak i na propagačních materiálech tohoto 
výrobku. Tento výrobek byl v loňském roce 
zvolen v soutěži „VOLBA SPOTŘEBITE-
LŮ“  nejlepší novinkou v kategorii MAS-
NÉ VÝROBKY.

Petr Vodička, 
generální ředitel, 
MADE GROUP, 

a. s.
a) b) c) Ekonomicky naší společnost 

stále se zvyšující dovoz vepřového masa ni-
kterak neohrožuje. Celospolečensky ovšem 
tímto vzniká závažný problém, a to postup-
ná likvidace domácí, české živočišné výro-
by a závislost na importu.

d) e) Neprovozovala a neprovozuje.

f) Cena dovozového vepřového masa je 
nižší, což umožňují především skryté do-
tační podpory ze strany státu výrobcům 
a zpracovatelům v některých zemích EU. 
České vepřové je kvalitativně na vysoké 
úrovni. U dovozců je potřeba kvalitu pře-
dem ověřit, protože jejich standarty kvality 
bývají rozdílné.

g) Na tuto otázku je velmi těžké odpo-
vědět. 

Hlavně proto, že jsem doposud nezazna-
menal jiná kritéria spotřebitelského zájmu, 
než je cena a poté až kvalita. Nesetkal jsem 
se s požadavkem zákazníka na domácí pů-
vod jak samotného masa, anebo masné-
ho výrobku. Schází mi jakákoliv podpora 
ze strany státu a jeho příslušných minis-
terstev pro prodej tuzemských potravin. 
Vzhledem k absenci této podpory by sna-
ha naší společnosti na zlepšení podvědomí 
zákazníků byla zcela zbytečným mrháním  
sil a financí.

Richard Hrdina, 
místopředseda 
představenstva, 

JATKY
Český Brod

a. s.
Dle mého názoru bude v budoucnu 

značný problém v celém resortu zeměděl-
ství. Dovozy díky nízkým cenám nedovo-
lují zemědělcům v živočišné výrobě inves-
tovat a mnozí z nich již ukončili výrobu. 
Co však budeme dělat s obilím, které kon-
čí v krmných směsích pro hospodářská 
zvířata? Budeme ho schopni někomu pro-
dat? Také jsem přesvědčen o tom, že jak-
mile dojde ještě k většímu útlumu výro-
by masa u nás a závislost na dovozech se 
zvýší, půjde cena masa z dovozů prudce 
nahoru a to se promítne na pultech ob-
chodů. 

Provozujeme vepřovou porážku a mo-
hu potvrdit, že kvalitou našeho masa mnoh-
dy dovozové předčíme. Nízkým cenám, za 
které se k nám maso dováží, se však kon-
kurovat nedá.
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Libor Ondráček, 
Director Fresh 
Food, AHOLD 
Czech republic

 a. s.
a) Upřednostňuje vaše firma české vepřové 
maso, či nikoliv?

Při výběru dodavatelů vepřového masa 
pro naše prodejny Albert a Hypernova je roz-
hodujícím kritériem kvalita masa a konku-
renceschopná cena. Vepřové maso nakupu-
jeme jak v Česku, tak i v dalších zemích EU.

b)  Uveďte důvody, proč nakupujete vepřo-
vé u svého dodavatele (je na Vás, zda jej 
budete jmenovat).

Od všech dodavatelů požadujeme garan-
ci konstantní kvality. Očekáváme tržní ce-
nu a inovace sortimentu. 

c)  Informujete zákazníky o původu prodá-
vaného vepřového masa?

Zákazníky informujeme přesně v soula-
du s požadavky českých a evropských práv-
ních norem. U vepřového masa je na spod-
ní straně balení výrobku informace, kde je 
maso zpracováváno (baleno). U hovězího 
masa je zde navíc uveden i původ masa, jak 
vyžaduje legislativa. 

d)  Porovnejte nabídku českých zpracovate-
lů se zahraničními.

Čeští chovatelé a zpracovatelé většinou 
provozují výrazně menší chovy a porážky 
než jejich zahraniční konkurenti, což má 
přímý vliv na efektivitu jejich výroby. Čes-
ké maso tudíž patří k těm dražším v EU. 
Přesto neustále vyhledáváme další příleži-
tosti pro spolupráci s českými dodavateli. 

e)  Co očekáváte od českých zpracovate-
lů vepřového pro zlepšení jejich odbyto-
vých možností u vaší firmy?

Protože nakupujeme převážně maso ba-
lené ve vakuu, měli by čeští dodavatelé za-
pracovat na kvalitě balení, aby byli schop-
ni vždy garantovat kvalitu a bezpečnost 
svých výrobků pro české zákazníky. Někte-
ří z nich by také měli zkrátit průběh tech-
nologických procesů (např. co nejrychleji 
maso zabalit po jeho vybourání...) a zlep-
šit stabilitu specifikací výrobků (kvalitativ-
ní výstup). 

U masných výrobků je také důležitá 
schopnost inovací. Zde bych velmi rád vy-
zdvihl české uzenářské výrobky, které jsou 
nám dodavateli nabízeny v mnoha inova-
cích, konzistentní vysoké kvalitě a za trž-
ní ceny. 

f)  Dokážete si představit marketingové ak-
tivity ve prospěch prodeje českého vep-
řového? Jaké ve spolupráci se zpracova-
teli?

Určitě ano. V našich prodejnách Albert 
a Hyperova prodáváme přibližně 80 % veš-
kerého zboží od českých dodavatelů. Jsme 
proto připraveni jednat o jakékoliv podpo-
ře českých potravin. Již v minulosti jsme 
v našich prodejnách podporovali českou 
značku kvality Klasa. 

Tomáš Dočekal, 
nákup čerstvých 

potravin,
SPAR

Česká obchodní 
společnost

s. r. o.
a)  Upřednostňuje vaše firma české vepřové 

maso, či nikoliv?
Naše společnost upřednostňuje přede-

vším kvalitu vepřového masa.

b)  Uveďte důvody, proč nakupujete vepřo-
vé u svého dodavatele (je na Vás, zda jej 
budete jmenovat).

To vyplývá z předchozí odpovědi. Kvali-
tou rozumíme zejména čerstvost, zmasilost 
a v neposlední řadě množství, které se reali-
zuje v prodejních akcích.

c)  Informujete zákazníky o původu prodá-
vaného vepřového masa?

Ano.

d)  Porovnejte nabídku českých zpracovate-
lů se zahraničními.

Porovnání je vcelku obtížné, neboť pře-
vážná část nabídky našich zpracovatelů je 
stejně většinou tvořena z dovezeného masa 
z různých zemí EU. Faktem je, že u české-
ho vepřového masa zaznamenáváme roz-
dílnou kvalitu porážených prasat.

e)  Co očekáváte od českých zpracovate-
lů vepřového pro zlepšení jejich odbyto-
vých možností u Vaší firmy?

Od českých zpracovatelů očekáváme pře-
devším tlak na zemědělce ohledně standar-
dizace porážených prasat. U zpracovatelů 
je třeba vylepšit například chlazení a bale-
ní, které umožní lepší údržnost a skladování 
čerstvého vepřového masa.

f)  Dokážete si představit marketingové ak-
tivity ve prospěch prodeje českého vep-
řového? Jaké ve spolupráci se zpracova-
teli?

Se zpracovateli a dodavateli realizujeme 
nejrůznější marketingové aktivity na pod-
poru prodeje, a to v podstatě napříč celým 
naším sortimentem. Vepřové maso tedy ne-
ní žádný důvod vynechávat, a pokud bude 
taková aktivita zajímavá pro naše zákazní-
ky, rádi se jí zúčastníme. 

Eduard Koranda, 
generální ředitel, 
Masokombinát 
Plzeň s. r. o.

a) b) V narůstající závislosti na dovo-
zu vepřového masa určitě problém spat-
řujeme, nejedná se ani tak o ekonomický 
problém, ale spíše společenský z důvodu 
likvidace domácí živočišné výroby, tzn. ne-
dostatek tuzemských zdrojů, a jako odběra-
telé jsme stále více závislí na dovozu vepřo-
vého masa z ostatních zemí.

c) Jak už jsem uvedl výše, jsme stále více 
závislí na importu vepřového masa, s čímž 
samozřejmě souvisí náročnost zajištění lo-
gistiky (dopravy), čerstvost a kvalita masa.

d) e) Ano, stále provozuje.

f) V současné době je kvalita dováže-
ného masa srovnatelná s naší domácí pro-
dukcí. Rozdíl je však v nabízeném množ-
ství – zahraniční dodavatel nám dokáže 
nabídnout velké množství od jednotlivého 
druhu masa, což je na našem domácím tr-
hu problém.

g) Samozřejmě se snažíme podpořit čes-
ké výrobky.

 Ponechme dnes stranou traktáty o vý-
znamu národní značky kvality, debatu o je-
jích pravidlech, nezabývejme se ani výhledy 
k dnům budoucím. Klasa tu prostě je. Aby 
sloužila podnikatelským subjektům ke zvi-
ditelnění a konečným spotřebitelům k ori-
entaci při nákupu.

 
Nepochybným testem účinnosti takové-

hoto poslání je zájem podnikatelů. Ať už 
takovou značku získávat pro vlastní výrob-
ky, či obchodovat takto označovaným zbo-
žím. Jelikož se nacházíme na stránkách 
periodika směřujícího k masu, budiž nám 
tato komodita vodítkem i na cestě za Kla-
sou v roce 2008. 

SOUTĚŽENÍ
Asi už tušíte, že tohle téma jsme nevy-

brali náhodou. Nevybrali. Poněvadž to byli 
právě zpracovatelé masa, kteří dominovali 
na stupních vítězů při vyhlašování výsled-
ků soutěže. Soutěže, pořádané Státním 
zemědělským a intervenčním fondem pro 
držitele této prestižní značky. Nebudeme 
se široce rozepisovat o jejích pravidlech, 
jsou přece dostupná pro všechny zájemce. 
Zkrátka, jedná se o marketingové využití. 
Takže nic pro toho, kdo nemá zájem, nic 
pro toho, kdo při vyslovení pojmu marke-
ting zavádí řeč na počasí. 

Toho zájmu naštěstí bylo dost. A neje-
nom v případě velkých a středních firem, 
které si mohou dovolit marketingová pra-
coviště. Velice překvapili ti menší. Jeden 
takový David dokonce zvítězil. Tedy, Da-
vid, míněno obrazně. Jinak pan Miroslav 
Mahdalík se svojí firmou VOMA, s. r. o., 
z Uherského Hradiště. Úspěch firmy je 
založený na jedinečnosti a kvalitě, vychá-
zející z regionálních tradic, které dokáza-
la sladit s dnešními ekologickými nároky 
(foto č. 1).

Klasu pak VOMA prezentovala velmi 
systémově (letáky, polepy aut, reklama 
na autobusech, výzdoba prodejny...), jak 
nám sdělila vedoucí oddělení SZIF Dag-
mar Drábková. Rozhovor s panem Mahda-
líkem přinášíme na straně 6 tohoto čísla 
ŘUN. 

Klasa a masa

Také ti větší zpracovatelé masa se po-
stavili na stupně vítězů. Zřejmě to nebu-
de náhodné, že i v případě firmy ZŘUD 
Masokombinát Písek šlo o reprezentanta 
regionálních uzenářských tradic. V tomto 
případě jižních Čech a Prácheňska (foto
č. 2).

Kterým výrobkům by Klasa slušela lé-
pe nežli originálním píseckým fermentům, 
jakým jsou Písečan, Orlík, Otavská klobá-
sa... 

CERTIFIKACE
Ani v roce 2008 zájem o získání této 

prestižní certifikace nepolevil. A už vůbec 
ne mezi zpracovateli masa (foto č. 3).

Firma Radoš (na snímku majitel firmy 
Jaroslav Radoš). Neznáte? Tak se podívejte 
na její webové stránky. Nebo se rovnou vy-
dejte do Lomu u Litvínova. Abyste ochut-
nali skvělou šunku Lada, kterou si musíte 
zamilovat.

Firma Hamé (na snímku reprezento-
vaná Mgr. Helenou Ellerovou). Tu zřej-

Vítěz soutěže pro výrobce o nejlepší marketin-
gové využití značky KLASA Miroslav Mahda-
lík, majitel společnosti VOMA, s. r. o. 

3. místo v soutěži pro výrobce – Ing. Jaromír 
Kloud, ZŘUD-Masokombinát Písek CZ, a. s. 

mě znáte. Tudíž jen zbývá podtrhnout,
že i po koupi firmy zahraničním investo-
rem neopadl zájem o českou Klasu (foto 
č. 4).

Firma Drůbežářské závody Klatovy,
a. s. (na snímku reprezentovaná Ing. Mi-
lanem Říhou). Certifikace si nepochybně 
považují, když si ji přišel převzít generální 
ředitel (foto č. 5).

Firma Jatky Blovice s. r. o. (na snímku 
zastupovaná Michaelou Jandákovou, jed-
natelkou společnosti). Reprezentanti čer-
veného masa využívají příležitost zviditel-
nění české produkce (foto č. 6). 

Firma Velkopavlovické drůbežářské zá-
vody, a. s. (na snímku zastoupená ředite-
lem Ing. Ivo Pechurou). Také zpracovatelé 
drůbežářům záleží na Klase, i když právě 
to jejich maso je v laufu (foto č. 7). 

 Není to lehké. Hledat cestu k vymezení 
produktu firmy v rámci nepřeberné nabíd-
ky na globalizujícím se trhu. Vymezení se 
věrohodnou kvalitou je jednou z nepochyb-
ně správných cest.  

Jaroslav Radoš, majitel společnosti Radoš 

Mgr. Helena Ellerová, společnost Hamé, a. s. Ing. Milan Říha, generální ředitel, Drůbe-
žářský závod Klatovy a. s. 

Michaela Jandáková, jednatelka společnosti Jatky Blovice s. r. o. 

Ing. Ivo Pechura, ředitel, Velkopavlovické drůbežářské závody, a. s.  (RaR)

Foto č. 2 Foto č. 4 Foto č. 5

Foto č. 6

Foto č. 7Foto č. 3Foto č. 1
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Na otázky ŘUN odpovídá pan Miroslav 
Mahdalík, jednatel společnosti VOMA,
s. r. o., Uherský Brod.

�   Jak byste představil Vaši společnost bu-
doucím zákazníkům?
Použiji staré české přísloví „Dobré zboží 

se chválí samo“. Tím chci říci, že spíše než 
společnost bych chtěl představit její výrob-
ky. A pokud tyto výrobky osloví budoucí zá-
kazníky, jsem si jist, že představení firmy už 
bude jenom nadstavba, která příjemně do-
plní celkový dojem. VOMA, s. r. o., byla za-
ložena v r. 1992 jako malý rodinný podnik 
a i dnes jako stabilizovaná střední firma má 
charakter rodinného podniku. To má obrov-
ské výhody, protože všechny úspěchy i neú-
spěchy z převážné části sami ovlivňujeme. 

�   Které výrobky Vaší společnosti považuje-
te za trumfová esa? V čem spočívá jejich 

hodnota? Jaká jste získali ocenění, kro-
mě Klasy? Za jaký výrobek? 
Otázka trumfových es je velice složitá 

otázka. V oblasti výroby uzenin je sorti-
ment výrobků dotažen skoro k dokona-
losti. Každý zákazník si dnes může vybrat 
podle své chuti a peněženky. My se sna-
žíme nabídnout našim zákazníkům kromě 
běžného sortimentu krajové speciality, za-
ložené na tradičních recepturách, jako jsou 
Bílokarpatský salám, Mahdalíkovy páreč-
ky, Bystřickou klobásu, Brodskou sekanou, 
šunku VOMA a Lopenickou slaninu, o kte-
ré se snad dá říci, že je jakousi vlajkovou 
lodí. 

Kromě ceny Klasa pro našich 13 výrob-
ků získalo 5 výrobků ocenění Perla Zlín-
ska, 1 výrobek byl oceněn Zlatým klasem 
na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, 
město Uherský Brod vyhlásilo VOMU
Firmou roku 2006 a její prodejna v Uher-

ském Brodě získala v r. 2008 cenu za Nej-
lepší potravinářský obchod. Přes Klasu se 
naše firma prezentovala na veletrhu SIAL 
2008.

�   Jméno Vaší společnosti jste spojil s Kla-
sou v míře nevídané. Byl v tom úmysl?
Naším úmyslem a cílem by bylo získat 

Klasu pro všechny naše výrobky. Je to totiž 
jediná cena v České republice, kde jsou sta-
novena objektivní kritéria hodnocení, a tu-
díž záleží více méně jen na kvalitě výrobku, 
který se uchází o cenu Klasa. A úmyslem 
a cílem firmy VOMA, s. r. o., bylo a je vy-
rábět a prodávat kvalitní výrobky za rozum-
né ceny s využitím špičkových technologií 
a při dosažení vysoké hygieny výroby a pro-
deje. A i v tom nám Klasa pomáhá.

�   V čem vidíte přednosti této značky? Jistě 
má i slabší místa. Která?

Projekt Klasa má mnoho předností. Je 
přístupný všem potravinářům v ČR, vyu-
žívá zahraničních zkušeností s organizo-
váním hodnocením, náklady na jeho reali-
zaci jsou pro výrobce minimální a naproti 
tomu ocenění výrobci mohou využívat vý-
znamné výhody, dává oceněným výrob-
cům pocit společenského uznání, principy 
a výsledky soutěže jsou celostátně publi-
kovány a další výhody uvedené v bodě 3. 
O slabších místech jsem zatím nepřemýš-
lel, jistě by se našly, a věřím, že pověřené 
instituce a jejich pracovníci neusnou na 
vavřínech.

Přes Klasu se naše firma v roce 2008 
prezentovala na veletrhu SIAL v Paříži, 
kde získala řadu nových kontaktů se zahra-
ničními společnostmi.

�   Co byste na projektu Klasa změnil či do-
plnil, pokud by to bylo na Vás?

Asi bych v této fázi nemluvil o změně, 
ale spíše bych dal k úvaze několik podně-
tů. Kromě kvality výrobků bych doporučil 
hodnotit též prostředí, ve kterém výrobek 
vzniká. Tím mám na mysli technologickou 
úroveň výroby, budovy, organizaci práce 
a profesní zdatnost pracovníků. Tím dru-
hým námětem je rozšíření dopadu oceně-
ní Klasou na země EU. V první fázi by to 
mohla být jen rozšířená informace o úsi-
lí ČR, resp. státních orgánů ČR vyrábět 
zdravější potraviny, o které by následně 
mohli mít zájem i obyvatelé sousedních 
států. 

�   Můžete něco vzkázat kolegům z branže?
Snad jen přání úspěšného nového roku 

a víru, že všichni máme v ČR dost prostoru 
pro podnikání, pokud to myslíme opravdu 
vážně a poctivě. 

 (RaR)

Jak se stát nejlepším (nejenom v Klase)

Jednou z institucí, zasahujících se o pod-
poru českých masných výrobků, je Regionál-
ní agrární komora Jihočeského kraje (RAK 
JK). Nikoliv pouze slovy, nýbrž i velice vidi-
telnými činy. Proto jsme si dovolili požádat 
o pár slov ředitelku RAK JK Ing. Hanu Hri-
covou, všeobecně považovanou za iniciátor-
ku a hnací sílu projektu. 

Chutná hezky, jihočesky… nezní to tak 
trochu lokálně patrioticky?

Zní. Poněvadž název projektu musí vy-
stihnout jeho motto. Zároveň se jedná 
o chráněnou značku, logo propagující kva-
litní regionální produkty.

Takže se vše točí pouze kolem jižních 
Čech?

Přesně tak. V propozicích soutěžení 
jsme to deklarovali velice jednoznačně. 

Ne, že bychom se chtěli utíkat k černé 
magii. I když po přečtení dnešních ŘUN 
mnozí z nás toto budou považovat za ces-
tu poslední naděje. Naopak chceme velice 
věcně poukázat na možnost posílení pozic 
českých výrobců potravin, potažmo jejich 
produktů u konečných spotřebitelů. Pravi-
dla EU, ve své náklonnosti vůči regionům, 
tyto pozice nabízejí i ochraňují. 

Může-li dneska řekněme takovou 

„Staročeskou šunku“ vyrábět italská fir-
ma v Polsku z irského masa, je všechno 
OK. Pokud je tento název považován 
za zobecnělý, neboli k němu někdo ne-
vlastní ®. Nikoliv ovšem v případě „Kr-
konošské šunky“, „Litoměřické šunky“ 
či „Šunky doudlebské“. Pokud se o tako-
vý výrobek dokáže příslušný region po-
starat. Definováním jeho jedinečnosti, 
vážící se k tradici teritoria, klimatu, su-
rovině, lidskému umu a mnoha dalším 

atributům, kterými vládne marketing. 
Exempla trahunt, říkají latiníci. Proto si 

v dnešním čísle ŘUN dovolíme vyzdvih-
nout takovéto snažení. Nikoliv ovšem 
snažení platonické, nýbrž velice rychle 
přinášející ovoce. Byla to právě Agrární 
komora a reprezentace některých krajů, 
kdo si uvědomil tu fantastickou příleži-
tost. Příležitost k využití regionální země-
dělské produkce, regionální zpracovatel-
ské kapacity, regionálních lidských zdrojů 

i regionální tradice. Že jsem to slůvko opa-
koval až příliš? Nikoliv. Stejně tak bychom 
měli opakovaně vyzdvihnout tu mravenčí 
práci se získáváním účastníků projektů. 
Od výrobců přes politickou reprezentaci, 
prodejce a média po konečné spotřebite-
le. Téměř na koleně, téměř bez finančních 
prostředků.

Dnes nabízíme pohled pod pokličku 
dvou regionů. Určitě naznačí obrovský po-
tenciál, ukrývající se v onom kouzelném 

slůvku. Určitě bude impulzem pro osoby 
a instituce, držící v rukách klíč k takovéto 
pomoci českému zemědělství, zpracova-
telům, české krajině a zejména pak české 
společnosti jako celku. Ten klíč má podo-
bu finančních prostředků. 

Pro koho bude impulzem největším? 
Že nepochybně pro zpracovatele? Dob-
rá. Napříště bude v ŘUN k dispozici celá 
stránka. Věřme, že nezůstane bílou. 

(RaR)

 Kouzelné slůvko „REGIONY“

 Chutná hezky, jihočesky aneb podpora kvality

Ing. Hana Hricová – duše i srdce projektu

Napětí mezi soutěžícími ©  RAK JK

Porota nejnáročnější – veřejnost ©  RAK JK

Zúčastněné potraviny a nápoje musí být 
zcela vyrobeny na území Jihočeského kra-
je. Všechny potravinářské suroviny použité 
k jejich výrobě odsud samozřejmě pochá-
zet nemusí, ačkoliv podíl použité domácí 
suroviny přináší výrobkům bodové zvýhod-
nění. Prioritou však je stoprocentní podíl 
jihočeské přidané hodnoty. 

Jedná se tedy o soutěž…
Soutěž je součástí projektu. Jedním z ná-

strojů systémové propagace jihočeských 
potravin. Taková třešeň na dortu určeném 
k oslazení života všem zpracovatelům spl-
ňujícím její pravidla. 

Takže se může přihlásit i takový celosvě-
tový výrobce celosvětově známého produktu, 
pokud zde postaví filiálku?

Samozřejmě se může přihlásit kdoko-
liv. Otázkou zůstává, bude-li jeho produkt 
chutnat hezky, jihočesky.

Ony snad mají ty vaše jižní Čechy něja-
kou specifickou chuť? 

Každé poctivě vyrobené jídlo a pití se 
vyznačuje unikátní chutí coby důkazem 
neošizených receptur a kvalitních suro-
vin. Nám jde o podporu těch, co vznika-
jí dílem jihočeských rukou a kompono-
vaných z maximálního podílu zdejších 
agrárních komodit. Jejich chuť by logicky 
navíc měla být nejčerstvější. Dokladem 
existence pestré palety elitních gurmán-
ských klenotů z jihočeské produkce jsou
vyhlášené výsledky soutěže za oba soutěž-
ní ročníky. 

Tento rozhovor budou číst především od-
borníci přes masnou výrobu. Byl v této kate-
gorii zájem? S jakými výsledky? 

Bez nadsázky mohu říci, že tato katego-
rie se stává tahounem soutěže. Výsledky? 

Budu stručná. V roce 2007 obsadil 1. mís-
to Písečan – ZŘUD - MASOKOMBINÁT 
Písek, 2. Uzená kachní rolka – Jihočeská 
drůbež Tábor, 3. Šunková klobása s nivou 
– Ing. Václav Kozel, ZOINFORMA Hlubo-
ká nad Vltavou. V roce 2008 1. místo Sta-
ročeská šunka s medem – ANTONI Dolní 
Třebonín, 2. Pečeně ala losos – Vimperská 
masna Vimperk, 3. Orlík – ZŘUD - MASO-
KOMBINÁT Písek. 

Zdá se, že uspěli nejenom velcí výrobci.
Správný postřeh. Náš projekt nerozlišu-

je mezi velikostí firem. Dokonce podporuje 
i malé živnostenské podnikání, jak se mů-
žete přesvědčit v dalších soutěžních kate-
goriích.

Co na to obchodníci?
Spíše by slušela otázka, co na to spo-

třebitelé. Ačkoliv trend lokálních výrobků 
je alternativní cestou i pro menší malo-

obchodní subjekty. Jak se dozvídáme z vý-
sledků prodejů v systému prodejen Jedno-
ty s.d. České Budějovice, zákazníci mají 
podobný vkus jako porotci v uvedené sou-
těži. 

Takže záchrana před univerzálním pro-
duktem globalizace?

Tahle slova zní příliš silně. My mluvíme 
o pomoci regionální produkci. A to jak ze-
mědělské prvovýrobě, tak zpracovatelům. 
Potažmo prodejcům a zejména pak koneč-
ným spotřebitelům, nabaženým vámi zmí-
něným globálním produktem.

Můžeme něco vzkázat...
Samozřejmě. Především poděkování 

všem, kteří se podíleli na tak úspěšném 
startu projetu a jeho popularizaci. Také po-
zvání k soutěžení Chutná hezky, jihočes-
ky 2009. Bližší informace nabízejí www.
chutnahezkyjihocesky.cz. Budeme se na 
vás těšit.  

Za čas a laskavé odpovědi děkuje RaR Nám jednou bude patřit tento region.  ©  RAK JKOdborná porota zkoumá Chuť jižních Čech. ©  RAK JK

Radost z úspěchu ©  RAK JK

©  RAK JK
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Jen stěží si dokážeme představit silněj-
ší potravinářský potenciál regionu nežli ji-
homoravský. O jeho využívání nám poskytl 
rozhovor Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel 
RAK JMK. 

V loňském roce jste spoluorganizovali již 
třetí ročník soutěže „Chuť jižní Moravy“. 
Můžete nám přiblížit její poslání?

Posláním soutěže je podpora potravi-
nářských surovin a výrobků z Jihomorav-
ského kraje. Myšlenka o jejím konání je 
z dílny Regionální agrární komory Jiho-
moravského kraje – jejího představenstva, 
kdy rozhodla snaha o podporu produkce 
kvalitních potravinářských surovin a je-
jich zpracování zejména v potravinářské 
výrobě na území Jihomoravského kraje. 
Dalším doprovodným efektem při výrobě 
potravinářských surovin a finálních po-
travinářských výrobků by nutně měla být 
produkční údržba krajiny a kvalitní krajo-
vé potravinářské výrobky s adresným půvo-
dem suroviny a původcem jejího zpracová-
ní. O dalších doprovodných jevech, jako je 
zaměstnanost, příjmová a následná výda-
jová schopnost obyvatel i ve venkovských 
regionech, není snad třeba hovořit.

Vaši hlavní partneři při organizování pro-
jektu podpory regionální produkce.

Hlavní partneři jsou několikeří. Má-
me skupinu partnerů, kteří odpovídají za 

celkové organizační a související zajištění 
soutěže – v ročníku 2006 to byl Jihomo-
ravský kraj, Mendelova zemědělská a les-
nická univerzita (MZLU) v Brně a Vete-
rinární a farmaceutická univerzita (VFU) 
Brno. V ročnících 2007 a 2008 zůstala tato 
spolupráce na MZLU v Brně a VFU Brno. 
Na univerzitách je i zajištění odborného 
a technického zázemí, kdy MZLU poskyt-
la laboratoře a odborné učebny a společ-
ně s VFU a námi pořádají v jejich aulách 
a přednáškových síních semináře, besedy, 
tiskové konference a další související akce. 
Pro objektivní hodnocení potom uvolňují 
své odborníky do jednotlivých komisí.

Další skupinu partnerů tvoří odborní-
ci, jejichž každodenní činnost je spjata 
s potravinářstvím ve všech rovinách, jsou 
to například: Státní a krajská veterinární 
správa, Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, Potravinářská komora ČR a další 
jim podobné.

Jakým způsobem pravidla soutěže vyme-
zují prostor ve prospěch výrobků z jižní Mo-
ravy? 

Na základě čestného prohlášení a dolo-
žitelnosti údajů o 100% podílu firemní prá-
ce v regionu jižní Moravy, tj. Jihomorav-
ského kraje. V dokumentaci k výrobkům 
požadujeme u původu použitých surovin 
i jejich procenta původem z území Jiho-
moravského kraje.

Chuť jižní Moravy cesta za poctivou kvalitou
Jakou odezvu nachází tato soutěž mezi 

zpracovateli masa? 
Největší počet jak účastníků (firem), tak 

i výrobků. Patrně to svědčí i o našem jídel-
níčku a jeho tradicích.

Při pohledu do výsledkové listiny r. 2008 
nacházíme názvy jako Židlochovická klobá-
sa, Židlochovický pršut, Židlochovický gu-
láš... Signalizuje to vítězné tažení originál-
ních lokálních výrobců?

Ano. Z účastnických a výsledkových lis-
tin je zřejmá, a je i úspěšná, snaha prezen-
tovat se s výrobkem, který ve svém názvu 
má výrobce, místo původu, specifikaci vý-
robku a další. Pro místní spotřebitele-kon-
zumenty je to jistota známosti výrobku 
a výrobce, pro přespolní – turisté atd. – jis-
tota krajového původu.

Můžete říci pár slov o onom židlochovic-
kém výrobci?

Nejenom o něm. Poctivost v surovinách 
a ve zpracování je základem úspěchu.

Jak na oceněné výrobky (nejenom mas-
né) reagují prodejci, jak spotřebitelská ve-
řejnost?

Obojí pozitivně. Prodejci, díky systému 
soutěže – hodnocení je v organizaci odbor-
níků z univerzit, Veterinární správy, Země-
dělské a potravinářské inspekce, Potravi-
nářské komory, odborných škol, zástupců 
stavovských organizací a dalších, mohou 
deklarovat kvalitu výrobku i po stránce 
„dokumentační“. Spotřebitel má potom 
díky tomuto označení jistotu kvality před-
kládaného zboží.

Předpokládáte, stejně jako další podpo-
rovatelé regionálních produktů, pomoc ze 
strany státu, potažmo evropských fondů. 
Můžete konkretizovat Vaši představu?

Předpokládám, dokonce tuto pomoc po-
važuji za jejich povinnost. Představu zatím 
nelze vyslovit, protože by měla být součástí 
zásad dalšího ročníku soutěže.

Co byste chtěl vzkázat veřejnosti? Ať již 
spotřebitelské, či výrobcům, obchodníkům 
nebo jiným institucím?

Princip soutěže byl nastaven na odbor-
ném hodnocení odborníků v jednotlivých 
kategoriích potravin. Není to tedy laci-
né a laické stanovení výsledků s vlivem 
velikosti zásobovaného regionu, počtem 
konzumentů, ceny na pultě atd. Výrobek 
s právem označení „Chuť jižní Moravy“ 
je o kvalitě. Výrobek s označením „Zlatá 
Chuť jižní Moravy“ je potom tou pomysl-
nou třešničkou na dortu – toho nejlépe hod-
noceného v každé kategorii.

Závěrem: Tyto informace jsou oprav-
du velmi strohé. Věřím, že si najdeme 
více času a našemu povídání o soutěži 
dáme formu, jakou si zaslouží všichni – 
výrobci, výrobky i hodnotitelé. Více na-
jdete na www.kisjmk.cz v rubrice potra-
vinářství.

Což jsme řediteli Musilovi s potěšením 
přislíbili. Stejně tak mu upřímně děkuje-
me za toto letmé seznámení s projektem, 
uskutečněné pod tlakem blížící se uzávěr-
ky vydání. Takže, brzy nashledanou na již-
ní Moravě. 

(RaR)

Výrobků, ve kterých se předpokládala Chuť jižní Moravy, nebylo právě málo.

Před podáváním prošly soutěžní úpravou v kuchyni.

Soustředění porotců na hledání Chuti jižní Moravy

Název kategorie a název výrobku Výrobce

Pekárenské výrobky 

Fontík Pekárny Blansko a. s.

Cukrářské výrobky 

Letní desert Ing. Václav Labský – cukrárna

Mléko a mléčné výrobky 

Tvarohový kozí krém Janínek – s medem a ořechy Eva Sedláková

Maso a masné výrobky tepelně opracované

Židlochovická klobása František Janíček – Benedikt Čupa

Maso a masné výrobky  trvanlivé 

Židlochovický pršut z kotlet František Janíček – Benedikt Čupa

Zpracované ovoce a zelenina 

Kysané zelí ve slaném nálevu AGRO Brno – Tuřany, a. s.

Mražené výrobky 

Kuře na paprice, houskový knedlík GRONKA – PRODEJ, spol. s r. o.

Hotové výrobky – ostatní 

Židlochovický vepřový guláš František Janíček – Benedikt Čupa

Ostatní potravinářské výrobky 

Vlašské ořechy v akátovém medu ZEMĚDĚLSTVÍ–VČELAŘSTVÍ

Nealkoholické nápoje 

Balbínův pramen – stolní upravená voda Obecní vodní družstvo Balbínův pramen

Alkoholické nápoje 

Tartino BIANCO VINOPOL Velké Bílovice s. r. o.

Zlatá chuť jižní Moravy – certifikáty
Vítězné výrobky v jednotlivých kategoriích 

se mohou honosit přídomkem zlatý

·  Návrhy začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů a zákon-
ných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách 
a prováděcích vyhlášek v platném znění.

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

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

Tel.: 296 374 656, 241 445 863, fax 296 374 658
E-mail: agral@agral.cz

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 
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Dnešní trh nabízí vskutku nepřeberné 
množství vůní, chutí, konzistencí, barev 
a vzhledů. Rozličnost chutí se projevuje 
i v masné výrobě, ke které bude směřovat 
dnešní pojednání. Výjimečně v něm nebude 
zdůrazňován uzenářský fortel, byť ten je zá-
kladem úspěchu.

Podíváme se na ingredience, které dopl-
ňují základní surovinu. 

Proto jsme dali slovo jedné z renomova-
ných firem v oboru, firmě IDC-FOOD, s. r. o.,
konkrétně panu Andreasu Reuterovi: 

JE TO UMĚNÍ I VĚDA V JEDNOM
Masné výrobky mají v Evropě, zejména 

v Německu, dlouhou tradici. Naše rodina 
je již osmou řeznickou generací. V České 
republice žiji již 18 let a za tu dobu jsem 
měl možnost české chutě dobře poznat. 
V počátcích bylo pro mne až překvapivé, 
jak blízké si mnohé chutě byly a jsou, ze-
jména s bavorským regionem.

Tak jak se dnes mění chutě a stravova-
cí návyky ve většině zemí Evropy, mění se 
i zde, v Čechách. Liší se i chuť výrobků 
v Čechách a na Moravě.

Vezměme si např. párky – západní a se-
verní část Čech až po Prahu si žádá párky 
světlejší barvy s menším obsahem papriky. 
Čím více se blížíte k Moravě, tím požadav-
ky na výraznost chuti a barvy přibývají. 

V rámci globalizace se setkávám ve zdej-
ších obchodech stále častěji s masnými vý-
robky vyráběnými v jiných státech EU než 
v České republice. Je to výsledek snahy ře-
tězců, nabízet co nejnižší prodejní ceny.

Tento trend se mi vůbec nelíbí, proto-
že má negativní dopady pro řadu výrobců 
v Čechách a na Moravě. 

Čeští a moravští řezníci si ale umí na-
jít cestu k zákazníkům. Spotřebitelé jsou 
znovu ochotni nakupovat dobrou uzeninu 
u „svého“ řezníka. 

Je však nutno nabízet kvalitní klasické 

JAKOU LZE OČEKÁVAT 
BUDOUCNOST

Výsledkem koncentrace řetězců v Ev-
ropě a výstavby centrálních nákupních 
skladů je zvyšování nároků na trvanlivost 
výrobků a četnost dodávek v nadnárod-
ním měřítku.

Vedle požadavků na cenově velmi příz-
nivé produkty je stále silnější trend a po-
ptávka po výrobcích s min. obsahem E-čí-
sel a bioproduktech.

V jaké míře se tyto cenově dražší pro-
dukty prosadí u většího okruhu spotřebite-
lů, lze jen těžko odhadovat. 

Odborníci na výživu požadují po výrob-
cích masných a potravinářských výrobců 
vyšší obsah vlákniny v potravinách. Jako 
první zareagovali výrobci mléčných pro-
duktů, kteří uvádějí na trh stále širší sorti-
ment jogurtů a dalších mléčných výrobků 
s cereáliemi a vlákninou.

V naší oblasti se začínají objevovat i šun-
ky s vlákninou – přičemž EU předepisuje 
min. obsah vlákniny ve výrobku 3 %, aby 
mohlo být na etiketě deklarováno zdravot-
ní tvrzení: „Obohaceno vlákninou“.

Jeden z význačných výrobců trvanli-
vých salámů v Německu zareagoval na ten-
to trend a s velkým úspěchem uvedl na trh 
fermentované salámy s vlákninou. 

Obdobné tendence jako v celé Evropě 
lze zaznamenat i na českém trhu. Vysoký 
obsah bílkoviny, nízký obsah tuku, oboha-
ceno vlákninou – a to vše nadále s chutí, 
která si nezadá s tradičními výrobky... Ne-
boť zdravé může znamenat současně i vel-
mi chutné.

Přeji českým výrobcům uzenin, aby je-
jich prostor na evropském trhu byl co nej-
širší. Aby Pražská šunka, Moravské uze-
né, Poličan, Vysočina a mnoho dalších 
názvů klasických českých výrobků byly 
pojmem i pro spotřebitele všech zemí Ev-
ropy. (RaR)

výrobky – od sekané přes párečky až po 
poctivé uzené. 

Novinky v masném sortimentu zákazník 
rád vyzkouší – různé zajímavé chutě náře-
zů, šunku s medem, uzené maso v dekoru 
– ale často se vrací ke klasice.

OSVĚDČENÝ (NEJVÍCE ŽÁDANÝ) 
SORTIMENT

Pravidelně navštěvuji výrobce masných 
výrobků v celé České republice. Většinou je 
jejich první dotaz – co máte nového?

Novinky přinášíme pokaždé, ale základ-
ní druhy směsí se zásadně nemění.

Co se mění, je pohled pro oko – různé 
barevné vložky s celým kořením, hezké de-
kory, které výborně chutnají. Zde se dá tvo-
řit bez hranic. Jde jen o ochotu výrobců 
dát do výrobku trochu víc práce – výsledek 
jeho zákazníci jistě ocení.

Lze používat nové přípravky např. pro 
povrchové obarvování tradičních výrobků 
– např. Debrecínky, Ostravské klobásy – 
které výrobcům usnadní život, protože je-
jich aplikace je velmi jednoduchá a funkč-
nost vynikající.

V posledních letech se dost změnil let-
ní sortiment. Češi rádi grilují, neopékají 
již jen špekáčky a gothaj, ale vyžadují za-
jímavé chutě marinád, kvalitní druhy masa 

v kvalitních marinádách, široký sortiment 
s různou paletou chutí a barev.

V oblasti šunkových výrobků a šunek 
lze vyčíst trend k použití rozumně vyso-
kého nástřiku pokud možno bez alergenů 
a s nízkým obsahem E-čísel.

JAK JE VYHOVOVÁNO
TRENDŮM 

Mění se přístup spotřebitelů ke složení 
výrobku. Ještě před 10 lety se nikdo moc 
nezajímal o to, jaká „éčka“ obsahují nástři-
ky pro šunky, zda párky obsahují sóju či 
ještě i maso. V tomto směru sledujeme sil-
ný trend k relativně zdravějším výrobkům 
(uzenina a šunky vždy budou obsahovat 
nitrid a sůl, to je jejich podstata), ale lze 
úspěšně pracovat i s nízkým obsahem éček 
a vyrábět ekonomicky zajímavé chutné vý-
robky, které odpovídají trendům zdravější 
výživy.

KOŘENÍ (CHUŤ)
NA MÍRU

Výrobci uzenin v Čechách a na Moravě 
jsou lidé velmi otevření a vstřícní. Mají zá-
jem o nové chutě, leckdy si nechávají při-
pravit směsi „na míru“. Výrobci si zakládají 
na specifičnosti chuti svých výrobků a ne-
spokojují se již se standardní nabídkou.

S takovými uzenáři je radost pracovat 
a spoluvytvářet vynikající regionální vý-
robky. 

Jsme schopni dle přání a potřeb jednotli-
vých výrobců připravit jedinečné směsi pro 
daného výrobce.

Jiří Koutný – osmdesátník
Rodák z Hané, řezník a uzenář tělem i duší, pan Jiří Koutný 

se ve zdraví a rodinné pohodě dožívá 80 let. Měl jsem možnost 
s tímto dobrým odborníkem nejen pracovat, ale také v jedné svět-
nici v Šumperku bydlet. Byl jsem již učněm ve třetím ročníku a on 
zase mladým tovaryšem. Nepovyšoval se, i když jsem se od něho 
ledaco přiučil. Mimo to, že byl dobrým a pracovitým odborníkem, 
měl spoustu krásných lidských vlastností. Byl znalý celého našeho 
řemesla, mohl úspěšně pracovat jak na porážce, v bourárně, kde 
pracoval nejdéle a také nejraději. Vzpomínám, jak mě s sebou 
brával k rodičům své milé Aničky na zabíjačky, abych se něco při-
učil. Ještě dlouho v penzi Jirka kostil maso na prodejnách. Pokud 
vím, měl vlastně jen jednoho velkého koníčka, a to byly včely. Se 
svou snad první láskou žije více jak 50 let. Vychovali spořádané 
dvě děti, mají nejen vnoučata, ale také pravnučku.

Jirko, za sebe a všechny šumperské řezníky, kteří s Tebou spo-
lupracovali a měli Tě rádi, Ti přeji zdraví a stálou rodinnou poho-
du. Za celoživotní přátelství děkuje

Radko Pastor

 Koření pro vaše snažení

Kontakt:
 Mgr. Lubomír Maršík,  Národní zemědělské muzeum Praha – public relations;

tel: 220 308 382, fax: 233 372 561, e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz;
www.nzm.cz

Pod záštitou starosty Městské části Praha 7 Marka Ječménka
pořádají Národní zemědělské muzeum Praha,

Český svaz zpracovatelů masa a Restaurace Pod topoly

 v sobotu 14. března 2009 od 10 do 18 hodin slavnost

Letenské prase
aneb Zabijačka v muzeu II.

PROGRAM:
Dvůr NZM Praha (Praha 7, Kostelní 44 – vchod možný i z Letohradské ulice)

11.00 – ukázka čištění, porcování a zpracování prasete I. , prodej masa a uzenin
14.00 – ukázka čištění, porcování a zpracování prasete II., prodej masa a uzenin
16.00 – ukázka čištění, porcování a zpracování prasete III., prodej masa a uzenin

Malá muzejní farma (Praha 7, Kostelní 44 – vchod možný i z Letohradské ulice)
10.00–18.00 – ukázky chovu domácích zvířat: králíci, slepice a ovce  

Restaurace Pod Topoly (vchod z Letohradské ulice)
10.00–22.00 hod. –  nabídka čerstvých zabijačkových specialit:

jitrnice, jelita, prejt, polévka „prdelačka“, ovar, 
tlačenka, zabijačkový guláš apod.

18.00–22.00 – živá hudba

V NZM Praha budou pro návštěníky otevřeny všechny expozice.
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  Ne všechny názory na utváření hospo-
dářské politiky v oboru zpracování masa 
a obchodu s masem, které vznikly bezpro-
středně po druhé světové válce, byly v prak-
tickém životě uplatněny. Řízení této proble-
matiky spadalo v té době pod tři rezorty, 
a sice pod ministerstvo výživy, ministerstvo 
zemědělství a ministerstvo obchodu. Tyto 
rezorty však v souvislosti se změnou spo-
lečenského systému po roce 1948 organi-
zovaly zejména znárodňovací procesy, pro-
váděly administrativně-direktivní způsoby 
řízení, založené na soustavách národohos-
podářských plánů. Řízené hospodářství, 
tak jak bylo praktikováno v první republi-
ce, ani volné liberální řízení nebylo již dále 
rozvíjeno.

 Tehdejší ministerstvo výživy mělo v ná-
plni svých odborů a oddělení zakotveny 
mimo plánovací a koordinační činnosti 

zejména problematiku zahraničního ob-
chodu, cen, zajišťování kalkulačních pod-
kladů pro výrobu a distribuci, zlevňovací 
akce, finanční a cenové intervence, účelo-
vé prostředky výsadních společností (trho-
vých svazů), obstarávání pracovních sil pro 
podniky průmyslu výživy, živnostensko-
právní záležitosti, věci družstevní, stavební 
a ostatní investice, kolektivní stravování, ří-
zení výkupu, zpracování a distribuce zboží 
živočišného původu a řízení problematiky 
potravinářských oborů.

 Z dílčích organizačních stupňů je účel-
né jmenovat Svaz pro dobytek, maso a ry-
by v Praze, který se zabýval řízením výro-
by, odbytu, rozdělováním a zpracováním 
jatečného dobytka, masa a masných výrob-
ků, ryb, výrobků z ryb a také zásobováním 
obyvatelstva potravinářským zbožím obec-
ně. Do působnosti tohoto svazu spadalo ta-

ké řízení obchodu s užitkovým dobytkem, 
zpracování střev a některé další činnosti. 
K plnění svých úkolů používal tento svaz 
trhy na jatečný dobytek a rozdělovny jateč-
ného dobytka ve větších spotřebitelských 
střediscích. Podobnou náplň měly i další 
orgány, např. Svaz pro mléko a tuky, Svaz 
pro drůbež, vejce a med, Výsadní dobytkář-
ská společnost pro Čechy a Moravu, zná-
má pod dřívějším názvem Prispol, a někte-
ré další.

 (Společnost Prispol byla zřízena na 
základě vyhlášky předsedy vlády ze dne
29. září 1939 jako akciová společnost a by-
la oficiální obchodní organizací řízeného 
hospodářství pro sektor dobytka, masa 
a masných výrobků. Prováděla pokyny mi-
nisterstva výživy v zahraničním a vnitřním 
obchodě. Byla ústřední organizací pro do-
voz a vývoz jatečného, chovného i užitko-

vého dobytka, masa, masných výrobků, 
tuků, střev, ryb a rybích výrobků. Ve vnitř-
ním obchodě prováděla monopolní výkup 
a zpeněžování prasat, porážky dobytka, 
skladování masa, ryb, masových a rybích 
konzerv, výrobu a distribuci konzerv. Pro-
vozovala na vlastních statcích produkci bě-
hounů pro velkovýkrmny vepřů na základě 
sběru kuchyňských a průmyslových odpa-
dů).

 Při ministerstvu zemědělství a minis-
terstvu obchodu prováděly svoji činnost 
obdobné orgány jako uvedené svazy a spo-
lečnosti. Tak např. při ministerstvu země-
dělství to byl Národní pozemkový fond, 
Jednotný svaz českých zemědělců a další. 
Při ministerstvu obchodu Ústav pro vnitřní 
obchod a Obchodní a živnostenská komo-
ry v Praze.

     Josef Radoš 

   Je jen málo případů, kdy věnuje se živnosti řez-
nicko-uzenářské dceruška majitele závodu, která se 
řádně vyučila v zákonité době učebné a pak složila 
zkoušku tovaryšskou. U nás v republice jsou pouze 
asi tři až čtyři případy, v Praze však nebyl u oboru 
uzenářského ani jediný.

   Od roku 1874, kdy založeno bylo samostatné 
společenstvo uzenářů pražských, vyskytl se poprvé 
letošního roku případ, kdy tovaryšskou zkoušku ze 
řemesla uzenářského složila slečna, dceruška ma-
jitele závodu. Zapsána byla do matriky učňů pod 
číslem 1747 ke svému otci p. Richardu Hulatovi, to-
várníku uzenářského zboží na Král. Vinohradech, 
počínaje dnem 1. května 1930 na dobu tří let. Po 
uplynulé době učební podrobila se dne 6. června
t. r. zkoušce tovaryšské, kterou složila před zkušeb-
ní komisí, sestávající z pp, Josefa Hudečka, zastu-
pujícího společenstvo uzenářů pražských, a Josefa 
Šacha, zastupujícího hromadu pomocnickou při 
společenstvu uzenářů pražských.

   Slečna Mařenka Hulatová narodila se v Praze. 

Vykonala též zkoušku na základě povolení inspek-
torátu živnostenských škol pokračovacích v Praze 
ze dne 10. listopadu 1932 č.j. 453 a na základě této 
zkoušky bylo jí vystaveno živnostenskými školami 
pokračovacími v Praze vysvědčení na odchodnou, 
že vykonala zkoušku z učiva pro učně uzenářské na 
odborné škole živnostenské, s výtečným a chvali-
tebným prospěchem z jednotlivých předmětů.

   Slečna Mařenka Hulatová složila zkoušku to-
varyšskou s prospěchem výtečným a stala se tak 
první tovaryšskou z oboru uzenářského.

   Společenstvo uzenářů pražských blahopře-
je slečně Hulatové k jejímu úspěchu při zkoušce 
a přeje jí, aby kráčela ve šlépějích svého milého 
otce, který z malých začátků při své veliké píli
a houževnatosti vytvořil uzenářský závod, který 
řadí se mezi prvotřídní pražské velkozávody uze-
nářské. Ku blahopřání se připojuje stejně i Zem-
ská jednota a mistrovská naše škola řeznicko-uze-
nářská, která p. továrníka Hulatu počítá mezi své 
vzácné příznivce.

Co psaly

v roce 1933
PRVNÍ  TOVA RYŠKA UZENÁŘSKÁ V  PRAZE

Maso jako zboží v historickém pojetí (dokončení)
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

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
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 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...

Vážení kolegové,
3. prosince 2010 uplyne 700 let od významného dne 

našeho oboru, kdy pražští řezníci násilně otevřeli brá-
ny města a pustili nového krále Jana Lucemburského 
do Prahy obsazené vojsky Jindřicha Korutanského. Po 
tomto činu obdrželi řezníci do svého znaku od krále 
českého lva. Je to den, který je po staletí našimi předky 
uznáván, ctěn a oslavován. Sedm set let, navíc se stát-
ním symbolem ve znaku, je historie, kterou se nemůže 
pyšnit žádné jiné řemeslo. Rozhodl jsem se, že k tomu-
to datu vydám reprezentační knihu, která nám všem, 
možná i následujícím generacím, shrne pohled nejen 
do hluboké historie oboru, ale především do poslední 
stovky let. Tedy do období, které je naplněno výsledky 
práce našich pradědů, dědů, otců i nás. Takovouto kni-
hu nemůže napsat jednotlivec. Musí být společnou pra-
cí co největšího kolektivu – z historického pohledu – 
současným žijícím spektrem nás všech v oboru. Každý 
z nás má znalosti, historické materiály, fotografie, stro-
je, prapory, články, souborné práce, paměti aj., které se 
dají využít a vytvořit obrovskou mozaiku faktů a pozná-
ní o našem řemesle. Samozřejmě nemůžeme zapome-
nout ani na historii středověku, cechovní tradice, živ-
nostenské podnikání po roce 1860, zakládání a tradice 
společenstev, na významné podnikatelské osobnosti 
našeho oboru, např. Zvěřina, Chmel, Maceška, Satra-
pa, Jebavý, Sochor, Rosenkranc, Kubias, Voda a další, 
historie a zajímavosti jejich podniků, zakládání měst-
ských jatek, činnost např. Drujatu, družstev obchod-
níků, kožařů aj. Zpracovat je třeba krizové přídělové 
systémy, historii okupace, poválečné zestátnění podni-
ků roku 1945 a 1948 a zrod státních podniků. Velmi 
významnou etapou minulého století bylo jistě období 
státního Masného průmyslu, jeho členění na podniky, 
závody, včetně oborových strojíren, Cutisinu, výzkum-
ného ústavu, projekčních kanceláří. Prosím všechny 
ředitele bývalých podniků a závodů, aby zavzpomínali 
a psali. Odvedli jste přece kus práce, strávili v oboru 
celý život! Na tuto etapu naváže kapitola o soukromém 
podnikání v oboru po roce 1989, privatizace masokom-
binátů, restituce, nadšení při zakládání nových podni-

Výzva k spoluautorství
7 0 0  L E T  S E  LV E M  V E  Z N A K U

ků (i prodejen s malými výrobnami, zemědělských pod-
niků aj.) rodinných firem, období pasportizací, plnění 
podmínek vstupu do EU, nástupu supermarketů, speci-
alizace, slučování do skupin, otevření evropského trhu, 
dnešní významné podniky atd. Kniha musí postihnout 
pestrou mozaiku s mottem, že obor tvoříme všichni 
z nás bez rozdílu velikosti či momentální důležitosti. 
Každý z nás, kdo čte tyto řádky, ví o některé oblasti
velmi mnoho, mnohem více než já, kdo si dal tento 
úkol. Je třeba zmapovat činnost výuky učňů, studentů 
naší průmyslové školy i dalších, vysokých škol, denní-
ho i dálkového studia, vzpomenout své učitele, kteří 
tvořili a zastupovali obor bez ohledu na období, ve kte-
rém pracovali. Je třeba popsat kulturní a společenské 
akce, svěcení praporů, ale také první máje, plesy, sou-
těže učňů, oborová vyznamenání všech dob. Je třeba 
zpracovat kapitolu o výzkumu, výzkumných pracovní-
cích, osobnostech, zmínit publikace – včetně starých 
oborových novin, časopisů, odborných konferencí. 
Kniha nemá ambice cokoli hodnotit, má být souborem 
faktů. Vše, co se stalo, je součástí naší historie a vytváří 
naši současnost. Prosím, abyste se zamysleli, čím mů-
žete tomuto společnému dílu pomoci, co by vás v knize 
potěšilo, co byste byli rádi, aby v ní bylo. Neočekávám 
od vás zpracování hotových textů, slohové práce, ale 
fakta, poznámky, připomínky, zdroje. Věřím, že přede-
vším ti z nás, kteří stojí či stáli v čele firem, podniků, 
závodů, škol a výzkumu, pochopí svůj díl zodpověd-
nosti a nebudou se ostýchat zavolat, napsat. Je možné, 
že za necelé dva roky někdo z nás vzpomene na tento 
článek a řekne – nic nevyšlo! Bude to ale pouze odraz 
našeho nezájmu o sami sebe. Pohled do zrcadla. Jsem 
optimista. Věřím, že řada z vás otevře zapomenutou zá-
suvku, zasedne ke stolu, napíše pár důležitých pozná-
mek, nedopustí, aby těch několik schraňovaných fotek 
jednoho dne skončilo v kotelně, ale hrdě své rodině, 
přátelům a známým příští rok zalistuje v některé kapi-
tole knihy se slovy – to je můj táta, naše firma, moje 
práce. Toto je naše řemeslo se sedmisetletou historii!

Děkuji. 
Ladislav Steinhauser 
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Karel Smolka:
NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK

PRO MASNOU VÝROBU
Formát A5, 224 stran, šitá vazba v laminovaných kartonových deskách, cena 290 Kč. 

ISBN 978-80-86659-14-5, 1. vydání, 2009. 

Specializovaný slovník zaměřený na 
technologii zpracování masa a sou-
visející gastronomickou problema-
tiku. Autor Mgr. Karel Smolka roz-
dělil slovník na dva oddíly: lexikální, 
obsahující přes 4 tisíce odborných 
výrazů v každé části (německo-čes-
ké, česko-německé) a mapující od-
bornou terminologii zejména v Ně-
mecku a Rakousku, ovšem i s po-
ukazem na regionální zvláštnosti 
a výrazy typické pro švýcarskou ně-
mecky mluvící oblast, a přílohový, 
jehož textová část zahrnuje seznam 
látek s E číslem povolených v ČR, 
masné výrobky v německé oblasti, 
uzenářské výrobky v německy mlu-
vících zemích (abecední seznam), 

hotová masová jídla (gastronomie), 
dělení jatečných zvířat, drůbeže 
a zvěřiny, obchodní dělení masa 
i etiketování masa v EU. Obrazová 
část přílohového oddílu na 53 stra-
nách předvádí dělení masa (hovězí-
ho, telecího, vepřového, skopového, 
jehněčího, koňského, kuřecího, krů-
tího, králičího i zvěřiny) v Německu 
a Rakousku. Slovník je vhodný pro 
pracovníky v oboru výroby a zpra-
cování masa a masných výrobků, je 
určen pro řezníky a uzenáře, vete-
rináře, zemědělské odborníky, ku-
chaře, prodejce, nákupčí a pracov-
níky obchodních sítí, zprostředko-
vatele, celníky, studenty a učně, 
pracovníky státní správy a pod. 

Vydal:  ING. VÁCLAV ŠEDIVÝ – OSSIS
KLOKOTSKÁ 115/4, 390 01 TÁBOR

Tel.: 381 263 560, 602 941 823, e-mail: ossis@ossis.kat.cz

� Technologické přísady pro masný průmysl
� Kořenicí směsi a marinády
� Přírodní koření
� MO balení pod obchodní značkou

� Strojní zařízení pro masný průmysl a Gastro
� Konvektomaty Unox, Electrolux
� Výrobníky ledu Scotsman
� Kotle, vodní lázně, chafingy a další gastro vybavení

Kontakt:
Tel.: + 420 495 431 255, e-mail: centrala@idc-food.cz

Fax: + 420 495 431 432, www.idc-food.cz www.specio.cz

 a. s.

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

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

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

J M É N O   Z A V A Z U J E

NABÍZÍME: 

• MASO, VNITŘNOSTI, SÁDLO, POLOTOVARY

• CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

• HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ, KOŇSKÉ, DRŮBEŽÍ, RYBY

• PRO VÝROBU I PŘÍMOU DISTRIBUCI

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

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

www.animalco.cz
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Toyota se pomalu drala do prudkého 
kopce. Pneumatiky chrčely v jemné šoto-
lině, která bušila do podběhů, sem tam se 
ozvala rána od většího kamene. Uzávěr-
ka, redukce, jemný plyn. Jen nezastavo-
vat, pořád nahoru, metr za metrem. Spo-
lujezdkyně nakoukla do zpětného zrcátka. 

„Nevidím je!“ obrátila se na řidiče. Pokrčil 
rameny a upřeně se díval na přibližující se 
horizont. Co bude za ním? Ještě pár met-
rů, kapota se vzepjala jako splašený kůň. 
Oba se s napětím zadívali do prudkého 
světla oblohy a okamžitě se propadli do-
lů. Byli nahoře! Pod nimi se zase dál a dál 
vinula nitka svážnice dřeva zakousnutá do 
alpských skal. „Zastav Ivo, udělám fotku!“ 
Rozzářenýma očima po ní jen lehce mrkl. 
„Musíme pár metrů níž, ať nám neskočí na 
záda.“ Vystoupil s mapou, otáčel s ní a díval 
se do dálky. Za ním se přes horizont právě 
přehouplo terénní auto. V mračnu prachu 
za ním probleskla světla rozsvícené střešní 
rampy dalšího. Se skřípěním zastavili. Oba 
řidiči vyskočili ven, rozhazovali rukama 
a kvapně došli k vedoucímu vozu. „Ježíš-
marjá, kudy nás vedeš? Snad se nebudeme 
muset vracet stejnou cestou zpět? Je ta ces-

ta vůbec na mapě?“ vrhali po svém šéfovi 
dotaz za dotazem. Otočil se k nim a s od-
zbrojujícím úsměvem prohodil: „To zvlád-
neme!“ a rozesmál se naplno: „Na couvá-
ní je to už asi příliš daleko.“ Večer seděli 
u táboráčku na točně pro náklaďáky kdesi 
hluboko v lese. Popíjeli Prazdroj, přikuso-
vali klobásku a znovu prožívali dnešní den, 
poslouchali jeden druhého a prokládali ko-
legovy zážitky svými postřehy a vtípky. Ka-
marádi. Kolikrát se už mohli na sebe spo-
lehnout, kolikrát jeden druhého vytahovali 
lany a navijáky ze šlamastyky – ve skalách 
Maroka, z písků Libye, bláta libavských 
tankodromů či podkarpatských hvozdů.
Čím horší a náročnější cesta – tím lépe. 
Jedem! To zvládneme! Ať je na co vzpo-
mínat!

Poznáváte ho? Myslím, že v našem řez-
nicko-uzenářském oboru asi nikdo z nás 

– Ing. Ivo Bruža. Čerstvý oslavenec, který 
si přál a také si dal narozeninový dárek ši-
tý na míru. Oblek? Kdepak! Cestu autem 
napříč Afrikou – od pomníku Livingstona 
u Viktoria Falls v Zimbabwe přes Botswa-
nu a Namíbii k Atlantiku. Jeho koníčkem 
jsou přece koně pod řádně rámovanou ka-
potou. 

To zvládneme! Kolikrát tuto větu slyšela 
jeho rodina, spolupracovníci, zaměstnan-
ci. Jako ekonom tato slova nevypouští je-
nom tak. Sny, odhady, rizika a nekonečné 
počítání… Své ostruhy získal v Jihomorav-
ském průmyslu masném v Brně, ale brou-
sit je začal s prvním podnikáním v Brno-
sportu. A zatnul je naplno brzy po revoluci 
otevřením první specializované balírny 
masných výrobků u nás. Nebál se rizika 
výstavby nového objektu, vybavení novou 
technikou, úzké specializace. Mluvit dnes 

o tom, že jeho rosický Unipack B uspěl 
a prosperuje i v dnešní nesmírně silné kon-
kurenci, je zbytečné. Všichni to přece již 
sedmnáct let vidíme. Když se před pár lety 
pouštěli do lahůdkářské výroby a probou-
zeli skomírající brněnskou Deliku, muse-
la celá rodina několikrát skousnout hořké 
sousto. Větu, kterou jistě několikrát vy-
slechli, už známe. Když jsem o silvestrov-
ském večeru vyloupl z perfektního obalu 
obložený chlebíček, měl jsem príma pocit. 
Mám totiž rád úspěšné kamarády. A Ivo 
Bruža jistě úspěšným mužem je.

Ivo, dovol, abych Ti jménem kamarádů 
popřál pevné zdraví, pohodu, stálou ra-
dost z toho, co jsi vybudoval, a sladkou 
třešničku na dortu – chuť ke svým koníč-
kům. 

Určitě to zvládneš!
Laďa Steinhauser

Klatovy – Šumavský masokombinát Klato-
vy, který od počátku roku převzala plzeňská 
firma SPIN Plus, pokračuje v plné výrobě bez 
přerušení provozu. Druhý největší zpracovatel 
masa v kraji, který v listopadu rozdal výpo-
vědi téměř všem 184 zaměstnancům, obnovil 
smlouvy s rozhodující většinou z 200 lidí, kte-
ré převzal nový provozovatel. „Obnovili jsme 
smlouvy se všemi dodavateli a odběrateli,“ 
uvedl staronový ředitel David Bednář. 

„S lidmi jsme uzavřeli smlouvy za stej-
ných podmínek, jaké měli dříve. Jsou na 
dobu neurčitou bez zkušební doby,“ dodal. 
Firma má navíc zájem přijmout další pra-
covníky z oboru masné výroby. 

„Pokud by podnik koncem roku 2008 
skončil, byl by to pro nás obrovský pro-
blém. V regionu bychom neměli kam na-
stoupit,“ řekla mistrová z expedice Božena 
Behenská. Podle ní jsou v masokombinátu, 
fungujícím 30 let, zaměstnány z poloviny 
ženy. Většina lidí je středního věku a v re-
gionu by práci těžko hledali. 

SPIN Plus ze skupiny SPIN Plzeň, a. s., 
už koncem minulého roku podepsal s fir-
mou Xavergen smlouvu o pronájmu movi-
tého i nemovitého majetku. „Výroba pokra-
čuje od 2. ledna v nezměněném rozsahu,“ 
řekl majitel SPIN Jaroslav Komora. SPIN 
zároveň s Xavergenem podepsal smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě. Po provedené 
analýze podniku se do konce roku 2009 
rozhodne, zda masokombinát odkoupí. Xa-
vergen se ve smlouvě o pronájmu zavázal, 
že dostojí všem dřívějším závazkům. SPIN 

si pronajal čistý podnik bez dluhů a může 
využívat všechny obchodní značky.

HISTORIE FIRMY SPIN
Firma byla založena v roce 1992 jako 

společnost s ručením omezeným. Brzy se 
vyprofilovala jako obchodní firma se za-
měřením na dovoz a distribuci sklářských 
surovin (především potaš z Ruska). Sklář-
ský průmysl v ČR je závislý na dovozu této 
suroviny ze zahraničí a v té době se potaš 
dovážela výhradně z Francie a SRN, popř. 
z Izraele. „Naší firmě se podařilo zavést 
na trh potaš z Ruska a zaujmout postupně 
dominantní postavení na trhu nejen v ČR, 
ale i Slovensku a SRN. V menší míře jsme 
dodávali potaš, ale i jiné sklářské suroviny, 
i do jiných zemí,“ říká Jaroslav Komora. 

„V roce 2003 vyvrcholil proces majet-
kových změn našeho hlavního dodavatele 
v Rusku a obchodní strategie nového mana-
gementu nadále nepočítala s dominantními 
lokálními distributory. Za takto změněných 
okolností se nám včas povedlo za úplatu 
převést fungující systém odběratelů a know-
how na obchodní společnost AGRO-
PODNIK DOMAŽLICE a. s. Tato společ-
nost patřila do holdingu DRUID a. s., ve 
kterém naše společnost vlastnila blokační 
minoritu. 

Počátkem roku 2004 došlo mezi akcio-
náři holdingu DRUID a. s. k zásadnímu 
rozkolu, který byl ukončen smírem v květ-
nu 2006. V rámci dohody došlo i k majet-
kovému vyrovnání. Výsledkem byl prodej 
minoritního souboru akcií (DRUID a. s.) 
a nákup dvou majoritních souborů akcií 
(SP Poběžovice a. s. a AGROSTAV Hor-
šovský Týn a. s.). Tato „výměna“ pro nás 
znamenala sice velkou účetní ztrátu, ale ta-
ké možnost budoucí prosperity. Rok 2006 
jsme využili k ukončení všech vedených 
sporů, právnímu a hlavně účetnímu ukon-
čení všech minulých záležitostí, ke konso-
lidaci firmy a položení základů další prá-
ce. Součástí restrukturalizace byla i změna 
právní formy naší společnosti ze s. r. o. na 
akciovou společnost, která proběhla ke dni 
1. 1. 2007,“ dal nahlédnout ve stručnosti do 
historie firmy Komora. Vysvětlil zároveň, že 

AGROSTAV Horšovský Týn a. s. je stabil-
ní stavební firma, specializující se na práce 
těžkou stavební technikou – cesty, rybníky, 
rekultivace, zemní práce. SP Poběžovice a. 
s. je specializovaný velkochov prasat.

SOUČASNOST 
„Od ledna 2007 se naše společnost za-

měřila na poskytování služeb především 
těmto dceřiným podnikům. Jedná se o ve-
dení účetnictví a zajišťování administrativ-
ních služeb, dále o poradenství organizač-
ního, technického, personálního a jiného 
charakteru. Zároveň jsme vypracovali kon-
cepci kompletní rekonstrukce SP Poběžovi-
ce a. s., včetně vybudování vedlejších pro-
vozů,“ dodává Komora.

Zemědělská firma SP Poběžovice zpro-
voznila před koncem roku 2008 bioplyno-
vou stanici, do které investuje celkem 100 
milionů korun. Bude součástí nového are-
álu bezodpadového velkochovu prasat za 
více než půl miliardy korun dokončeného 
do roku 2010. Výstupem chovu pro 1 350 
prasnic a 10 000 prasat ve výkrmu, údajně 
ojedinělého v Evropě, bude kromě masa 
elektřina, teplo, organická hnojiva a další 
obchodní produkty. Uvedl to Jaroslav Ko-
mora, majitel firmy SPIN Plzeň, která drží 
95 procent podílu v SP Poběžovice. 

„Bioplynová stanice má zatím výkon půl 
megawattu. Letos se výkon zvýší na 1,25 
MW,“ dodal. Většinu elektřiny zpracuje 
farma, přebytky už dodává do distribuční 
sítě. Teplo využije veškeré. Stanice je origi-
nální v tom, že má podle norem EU vybu-
dovanou hygienizační linku, která zpracu-
je veškerý odpad z chovu prasat, rostlinné 
produkty i zbytky z plánované porážky. 
Zařízení má dále jímku kejdy bez přístupu 
vzduchu eliminující pach. Obří vyvíječe bio-
plynu, propojené na zastřešené skladovací 
nádrže, umožňují optimální dobu vyhnití di-
gestátu, tedy prasečí kejdy, kukuřičné silá-
že a produkce z jatek. Z chovů, kde je nyní 
9 000 prasat, jde podzemním potrubím do 
jímky 100 krychlových metrů kejdy denně. 

„Nejdříve chceme mít bioplynovou sta-
nici, aby nám dotovala ztrátu v prasatech 
a také vydělávala na rekonstrukce hal,“ řekl 

SPIN Plzeň převzal Šumavský masokombinát

Pohled na bioplynovou stanici SP Poběžovice

Komora. Nový areál výrazně zlepší užitko-
vost stáda a obrátkovost produkce. 

„Takhle komplexně řešený velkochov 
prasat ve světě nikdo nemá,“ řekl regionál-
ní šéf projekční firmy Farmtec z Táborska 
Jaroslav Cejnar, který spolu s Komorou 
areál vymyslel. Na vstupu do farmy bude 
obilí, na výstupu jen obchodní produkty, 
žádný odpad. Cílem je úplně eliminovat 
vývoz kejdy. Firma nemá žádné pozemky 
a neměla by tyto živiny kam dávat. 

Kromě dostavby bioplynové stanice vy-
buduje firma sila na obilí, porodnu selat. 
Celý areál už má posudek EIA (vlivu stav-
by na životní prostředí), většina objektů 
má stavební povolení. Podnik zatím inves-
tuje vše z úvěrů bez dotací, desetinu tvo-
ří vlastní zdroje. V únoru požádá investor 
o dotace SZIF na rekonstrukce hal a další 
plánované objekty, mezi nimiž má být i foto-
voltaická elektrárna. 

Firma bude porcovat veškerou produkci 
3 000 tun masa ročně, výrobky uplatní vý-
hradně na regionálním trhu. 

ŠUMAVSKÝ MASOKOMBINÁT
JE ZAVEDENÁ ZNAČKA

A pokud jde o samotný Šumavský maso-
kombinát v Klatovech pronajatý firmou 

SPIN Jaroslava Komory, tak tam zůstá-
vá celý současný management. „První 
čtvrtletí bude probíhat konsolidace ob-
chodních vztahů, ale máme zájem rozší-
řit výrobu, aby byla kapacita podniku pl-
ně využita,“ řekl Bednář. V prvních dnech 
firma zpracovává hlavně prasata ze SP 
Poběžovice, jednoho z největších chova-
telů vepřů v kraji, který patří do skupiny 
SPIN. „Šumavský Masokombinát s. r. o. 
je zavedená značka, která má velmi dob-
rý zvuk. To je první z předpokladů možné-
ho úspěchu. Odbyt je totiž nejdůležitější.
Rýsuje se také teoretická možnost odbytu 
do Ruska, která by mohla rovněž význam-
nou měrou přispět. V neposlední míře pak 
lze podstatně ovlivnit náklady. Například 
dodávkami vedlejších živočišných pro-
duktů 3. kategorie z Klatov do bioplynové 
stanice v Poběžovicích. Obdobných kom-
binací lze najít celou řadu. Nejdůležitější 
je však přístup stávajícího managementu, 
jehož obchodní koncepci jsem v prosinci 
detailně zvážil a odsouhlasil. No a k dovr-
šení všeho jsou podmínky pronájmu velmi 
lukrativní,“ konkretizoval podnikatelský 
záměr Komora. 

Eugenie Línková

„Stavy prasat jsou letos nejvyšší v histo-
rii,“ hlásá titulek prosincových Lidových 
novin. „Konec prasat v Čechách,“ čtu na 
první stránce Řeznicko- uzenářských no-
vin. Kdo se v tom má vyznat?! 

Když se ptám v okolí, slyším, že prasat 
je letos habaděj. Zvláště tam, kde se ce-
lý rok dobře starali a samozřejmě – pře-
devším krmili. I výsledek naháněk o tom 
vypovídá. Laici se na výřadech podivovali 
nad velikostí selat, znalci zdvihali varovně 
prst – bude krutá zima! Večer nad voňavým 
gulášem byl tradičním českým kompromi-
sem mezi Hrabalovským – kančím na šíp-
kové omáčce či se zelím. Při pivečku pak 
všichni svorně hodnotili nejen únavu hon-
ců a úspěšnost střelců, ale i končící sklizeň 
letošních mysliveckých žní. Byli spokojeni, 
až do chvíle, kdy hospodář předložil účty: 
za nakoupené krmení, za škody zvěří, za 
nájem…

 „Taková suma!“ zašumělo v sále. 
„Obilí podražilo na rekordní cenu!“ hájil 

se předseda. 
Pokladník přikyvoval a hned dodal: „Le-

tos jsme museli zaplatit škody na polích!“ 
A jal se vypočítávat, který sedlák a kolik po 
mysliveckém sdružení vyžadoval. Nakonec 
požadované sumy vítězoslavně opravil na 
platby finální a s úsměvem se sám pochvá-
lil, kolik se mu podařilo jistě vodopádem 

slov a slibů na sedlácích z mysliveckého 
rozpočtu ušetřit. 

„Když to tak počítám, to jsme si mohli 
za ty prachy koupit selat dvakrát tolik, než 
bylo na výřadu!“ ozvalo se z pléna. 

Někteří mlčeli, jiní se smíchem poťouch-
le kývali hlavami. „Naši sousedé prasata pro-
dávají za padesát korun kilo! A my je máme 
i pro sebe dražší!“ popichoval dále zrzek se-
dící kousek od předsednického stolu.

Hospodář si honem stoupl a všechny 
uklidňoval – „Pánové, pánové, tak se to 
přece nedá počítat!“ apeloval na českou 
myslivost, oddané a pravodatné myslivce, 
staleté tradice a jistě i radost z lovu. 

Kdosi v sále potichu špitl: „To obilí jsme 
koupili od něho, ne?!“ 

„No, jo! Ta jeho podílová půlka divočá-
ka mu nakonec vyšla zadarmo!“ šeptl jeho 
soused. 

„Dyť ti říkám – dost vydělává na obilí,“ 
utápěl šťoural svá slova v pěně piva, slast-
ně polykal hořký mok a spokojeně dodal: 
„S našima a evropskýma dotacema to far-
maření musí vycházet každýmu! A králov-
sky!“ 

„To jo! Dneska jo! Ale blbě jsou prý na 
tom ti bez polí…,“ odpověděl zamyšleně 
soused. 

„Ty máš pořád pole, ne? Nebo‘s je pro-
dal?“ otočil se k němu jak na povel. 

„Ne, tak jako ty – pronajal jsem je. Něja-
kou kačku to ročně hodí, ale přece nebudu 
makat od rána do noci!“ odfrkl až znechu-
ceně nosem. 

„Ticho chlapi, nerušte!“ umravnil je kdo-
si zepředu. 

„Hospodáři, a co kdybychom požádali 
o nějakou tu dotaci na ty naše prasata?“ 
nedal se jeden z utišených diskutérů.

„Na prasata se žádné dotace nedávají, 
natož na naše divočáky!“ odpověděl brisk-
ně rozesmátý hospodář.

„Tak třeba z nějakého fondu na ochranu 
životního prostředí! Dyť ty dotace dostáva-
jí všichni, tak proč ne i my?!“

„Chlapi, na to zapomeňte! O tom, co se 
dotuje a co ne, fakt něco vím!“ už trošku 
znuděně odpověděl myslivecký hospodář.

Zezadu se ozval spásný nápad: „No a co 
dybysme příští rok teda nekrmili?!“ 

Rozproudila se divoká diskuze. Prasata 
nám z revíru utečou! Zůstanou tady! Ode-
jdou k sousedům! Ti jistě budou krmit! 
Jsou pracháči, mají na to! A pak budou 
střílet sami? To ne!

„Chlapi, neblázněte, chcete být bez pra-
sat!? Krmit přece musíme!“ 

„Když u nás nebudou, koupíme si na gu-
láš lončáka odvedle a nebudeme se muset 
ani pachtit celej den po lese,“ popíchl stříz-
lík zepředu. Všichni se rozesmáli. 

„Pane vrchní, dejte mu dvojitou porci 
masa! Ať konečně vyroste!“ burácela hos-
poda smíchem.

„A navrch mu dejte velkého panáka – ať 
se mu konečně rozsvítí!“

„Chlapi, myslím, že příští rok to tak zlý 
nebude!“ vzal si slovo mezi proudem špi-
ček a poznámek stále vážný pokladník. 
„Letošní úroda prý byla dobrá a říká se, že 
obilí je nadbytek. Jistě tedy bude za nižší 
ceny,“ pokračoval. 

„Tak slavný to zase nebylo!“ vyskočil 
hospodář „cena krmného obilí je nejasná 
a nestabilní. Naše Komora doporučuje, 
abychom počkali, možná… na vývozy…“ 

„Myslel jsem, že obilí děláte pro nás, ale 
prý je raději prodáte do Rakouska a oni 
hned do Ruska.“ Ozval se chlapík od ved-
lejšího stolu.

„Vyvážet musíme!“
„A prý vám sem vozí obilí Maďaři? 

Jo?“
„Něco málo, ale hlavně se dováží maso!“ 

přebíral zase iniciativu hospodář. 
„No a? Maso se tě netýká, ne?“ nedal se 

zvědavý soused.
„Hele, každý kilo masa je za tři kila obi-

lí! A řezníci vozí masa z venku čím dál víc! 
Prý už celou čtvrtinu české spotřeby!“ 

„Jó, tak!“ pokyvoval hlavou zvědavec 
„Pak vám to vaše obilí přebývá, co?“

„Aspoň vám nechybí pole pod těmi su-
permarkety a zábavními centry!“ přisadil si 
zase střízlík zepředu. Nikdo se ale tento-
krát nesmál.

„Zatím ne, ale kdo ví, jak to bude za pár 
let?!“ mávl na něho hospodář.

„No, ale pro nás snad budeš mít obilí 
vždycky, ne?“ ozvalo se od šenku.

Hospodář se zasmál: „Už je mám napytlo-
vané! Můžete přijít na brigádu. Ať to ještě do 
sněhu rozvezeme.“ Kdesi vzadu se zase ozva-
la tichá, hořká slova brblání do sklenice piva 
doprovázené souhlasným hmmm. Asi je to 
podle někoho už pozdě nebo příliš brzy. Jis-
tě je také krmení drahé, zbytečné a bere čas. 
Co jiného? Možná jsem diskutérům křivdil, 
možná se už domlouvali na termínu, kdy si 
vyhnou rukávy. Možná se bavili o něčem úpl-
ně jiném. Kdo ví? Hospodské řeči!

Dal jsem si také guláš, popíjel pivo, při-
pil několikrát levou rukou na „Lovu zdar!“ 
a povzbuzené náladě vyrazil domů.

V hospodě se člověk dozví všechno, co 
potřebuje! To je nějakých starostí! Prý ne-
budou prasata! 

Budou, budou! Je jen otázkou – u koho. 
Věřím, že i u nás. Nakonec jsme se přece 

jen všichni domluvili. 
Pěkný den přeje

Láďa Steinhauser
PS. A neberme život tak vážně!

Jistě zase budou!

Jaroslav Komora, majitel firmy SPIN Plzeň

To zvládneme! 

Ing. Ivo Brůža
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Reprezentativní ceny prasat a mladých býků (r. 2008)
(EUR/100 kg)

 

Prasata  tř. E  (JUT za studena) Mladí býci  tř. R3 (JUT za studena)

50. týden 49. týden 48. týden 50. týden 49. týden 48. týden

8.–14. 12. 1.–7. 12. 24.–30. 11. 8.–14. 12. 1.–7. 12. 24.–30. 11.

Belgie BE 140,00 140,20 141,40 268,8 268,6 268,4

Bulharsko BG 177,51 178,65 179,11 – – –

ČR CZ 155,19 154,28 154,60 280,5 278,1 281,9

Dánsko DK 124,97 129,13 129,07 348,1 349,5 338,9

Německo DE 154,83 156,94 156,94 340,4 341,0 339,8

Estonsko EE 156,06 156,55 161,84 – 280,3 –

Řecko GR – 187,57 184,60 421,2 419,7 420,0

Španělsko ES 137,55 137,20 136,52 331,6 331,6 331,3

Francie FR 133,00 133,00 133,00 326,0 322,0 320,0

Irsko IE 136,66 140,61 140,61 306,4 308,4 305,7

Itálie IT 160,21 163,85 169,97 357,6 360,1 350,6

Kypr CY 157,00 142,00 142,00 – – –

Lotyšsko LV 176,12 175,36 178,33 200,0 237,4 –

Litva LT 165,75 172,96 177,67 225,8 229,4 235,9

Lucembursko LU 155,90 158,10 158,10 326,1 313,6 314,2

Maďarsko HU 161,16 162,75 162,70 251,2 – 242,0

Malta MT 182,00 182,00 182,00 298,0 298,0 298,0

Nizozemsko NL 137,88 137,83 137,87 304,4 314,3 300,0

Rakousko AT 147,59 147,51 148,52 335,9 336,2 336,8

Polsko PL 154,17 155,59 154,85 241,1 243,6 245,5

Portugalsko PT 144,00 144,00 144,00 337,6 333,8 332,8

Rumunsko RO 171,15 173,96 173,25 211,5 237,6 –

Slovinsko SI 144,03 144,02 145,37 309,6 304,3 301,3

Slovensko SK 169,43 166,36 164,40 365,9 295,6 265,7

Finsko FI 152,92 153,72 153,57 342,1 346,8 344,4

Švédsko SE 142,61 146,12 149,00 257,3 267,7 271,6

Velká Británie GB 140,18 149,85 152,53 297,5 307,9 313,8

EU  146,24 147,74 148,08 328,3 329,1 328,1

Vývoj nákupních cen – porovnání uplynulých čtyř roků

Dne 20. listopadu 2008 vyšlo v Úředním věstníku 
EU nařízení komise (ES) č. 1150/2008, kterým se pro 
rok 2009 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, 
kozy, skopové a kozí maso.

Nařízením komise (ES) č. 1150/2008 ze dne 19. listo-
padu 2008 se pro rok 2009 otevírají celní kvóty Spole-
čenství pro dovoz ovcí, koz, skopového a kozího masa, 
které jsou spravované metodou založenou na časovém 
pořadí.

SEZNAM PRODUKTŮ
Seznam produktů, množství produktů, kódy KN, 

země původu, pořadová čísla a platná cla jsou uvede-
na v příloze nařízení komise (ES) č. 1150/2008.

Za účelem výpočtu množství „ekvivalentu hmot-
nosti jatečně upravených zvířat“ se čistá hmotnost vý-
robků vynásobí těmito koeficienty:

Pro živá zvířata – 0,47
Pro vykostěné jehněčí a kůzlečí maso – 1,67
Pro vykostěné skopové, ovčí a kozí maso (kromě kůz-

lečího) a jejich směsi – 1,81
Nevykostěné produkty – 1,00
Clo: nulové
10 % u produktů kódů KN 01041030, 01041080 
a 01042090
Odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1439/1995 se 
celní kvóty stanovují podle systému „first come-first 
serve“.
Dovozní licence se nevyžaduje.

DOKLAD O PŮVODU
Za účelem využívání celních kvót musí být celním 

orgánům Společenství předložen platný doklad o pů-
vodu zboží vydaný příslušnými orgány třetí země a cel-
ní prohlášení o propuštění zboží do volného oběhu. 
V případě celních kvót, které nejsou součástí prefe-
renční dohody, musí dokladu o původu obsahovat kó-
dy KN produktů, pořadové číslo celní kvóty a celko-
vou čistou hmotnost na kategorii koeficientu.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od
1. ledna 2009.

Komoditní zpravodajství
SKOPOVÉ A KOZÍ MASO

V médiích napříč obory se v po-
slední době ve všech pádech 
skloňuje ekonomická krize, kte-
rá již pomalu přichází i do Čes-
ké republiky. Nutno přiznat, 
že před firmami stále více na-
bývá na důležitosti strategické 
plánování a optimalizace chodu 
společnosti. Součástí takových-
to kroků bývá většinou i krácení 
výdajů na ty nejnutnější. Často ale 
hrozí nebezpečí přílišného úbytku pro-
středků pro klíčové aktivity firmy. Me-
zi ně nepochybně patří také podpora bu-
doucích obchodů, budování nových kon-
taktů a podobně, zkrátka propagace firmy. 

e 
ro-
Me-
ra bu-
ch kon-
e firmy. 

FOR 3P – nový veletrh 
s moderní tváří

Neopomenutelnou součástí marketingové-
ho mixu moderní, evropsky konkurenceschop-
né firmy je mezi dalšími aktivitami také účast 
na veletrhu. Nejde však již o tradiční model 
kontraktačního veletrhu, jaký známe z konce 
minulého století. 

V prvé řadě jde o jasný trend, který moder-
ní odborný veletrh charakterizuje v daleko šir-
ším kontextu než „pouze“ uzavření kontraktů 
přímo na stánku. Přímý „byznys“ samozřejmě 
nemizí, ovšem není již jediným přínosem pro 
vystavovatele. Jde především o budování a po-
silování prestiže, získávání nových osobních 
kontaktů, které internet či inzerce v tisku ne-
poskytne. Dále je to samozřejmě prezentace 
společnosti a jejích produktů, novinek či bu-
doucích projektů ve srovnání s konkurencí. 
V neposlední řadě má moderní veletrh ambici 

obohacovat odbornost zástupců zúčastněných 
firem či odborných návštěvníků nejen prezen-
tací novinek v oboru, ale také kvalitním dopro-
vodným programem, který účastníkům poskyt-
ne hodnotné aktuální informace a možnost 
otevřené diskuse daných témat se špičkovými 
odborníky.

Právě takovým projektem moderního střihu 
je mezinárodní veletrh potravinářských, obalo-
vých a tiskařských technologií FOR 3P, který 
se uskuteční ve dnech 15.–17. 4. 2009 v Praž-
ském veletržním areálu Letňany.

Aktuální informace o přípravě veletrhu, 
o doprovodném programu a také podmínky 
účasti pro vystavovatele jsou pro Vás k dispo-
zici na stránkách www.for3p.cz, kde je mož-
no využít komfortu elektronicky vyplnitelných 
přihlášek.

PMZ PROJEKT spol. s r. o.
Libušská 313, 142 00 Praha 4

www.pmz.cz

Zajistíme pro vás zpracování všech stupňů předprojektové 
a projektové dokumentace v oborech:

� jatečnictví a zpracování masa a masných výrobků
� zpracování drůbeže
� zpracování ryb a výrobků z nich
� výroba lahůdek
� technologie gastronomických zařízení
� technologie čistíren odpadních vod
� distribuční sklady a logistická centra

Pro všechny naše projekty můžeme zajistit 
i územní rozhodnutí a stavební povolení.

Telefon: 261 910 081  Fax: 261 910 045
Mobil: 603 239 042  E-mail: pmz@pmz.cz

Chcete
víc než jen projekt?

Chtějte
PMZ PROJEKT !
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Ano, přesně tak zabodoval na samém 
začátku našeho rozhovoru pan inženýr 
Vlastimil Chovaneček, předseda před-
stavenstva Chovaneček, a. s., Litoměři-
ce. Načež mne ujistil, že není Američan, 
byť se mi musí jevit americky sebevědo-
mím. Musím přiznat přinejmenším po-
dezření z přehánění. Které, jak doufám,
potvrdí či zažene prezentace firmy. Nuž, 
dejme se do debaty s vítězem „Soutěže 
o řeznickou prodejnu 2008“, pořádané 
ČSZM. 

Čím že jste zajímaví pro konečné spotře-
bitele?

 Nabídkou poctivých masných výrob-
ků. Vyráběných na tradiční český způsob, 
abych byl přesnější. Mezi našimi výrobní-
mi surovinami nenajdete separáty, rostlinné 
náhražky či jiná vylepšení. 

Také kompletností sortimentu?
Dobrá, začněme uzenářskou výrobou. 

Tu naše společnost zajišťuje kompletní, 
s výjimkou fermentovaných sušených vý-
robků. Zakládáme si na používání nejkva-
litnější suroviny a osvědčených výrobních 
postupech. 

Jak to pozná zákazník?
Zkuste si ohřát náš párek. Nebo si dej-

Na návštěvě u Chovanečků
aneb proč bychom měli být druzí,když jsme nejlepší

zřízení vám o firmě Chovaneček vypoví víc 
nežli jakákoliv slova. 

Sídlíte uprostřed historické zástavby. Zřej-
mě nebylo lehké tam vměstnat výrobu.

Velice příhodná poznámka. Umístění 
provozu bylo obtížným úkolem nejenom po 
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te naši teplou „Řeznickou sekanou“. Tako-
vé ohřátí je okamžikem pravdy. V našem 
případě vynikne konzistence a uvolní chu-
ťové vjemy. Konzumace takového párku 
nejenom zasytí. Stane se opravdovým zá-
žitkem. 

Vaše další uzenářské trumfy…
Řekněme takový „Tyrolský salám se sý-

rem“. Mezi zákazníky oblíbený už řadu 
let, a to i daleko od našeho města. Dokon-
ce byl též inspirací pro konkurenci. Také 
nejrůznější paštiky, plněné v přírodním 
obalu, zauzované… A nemohu jinak nežli 
znovu připomenout naši „Řeznickou se-
kanou“. Prodáváme ji teplou, studenou
i jako polotovar. Stala se synonymem naší 
firmy. 

Při pohledu do vaší prodejny nelze pře-
hlédnout i další, nikoliv ryze uzenářský sor-
timent. Od koho jej nakupujete?

(Úsměv) Byli bychom špatní podnikate-
lé, kdybychom se připravili o takovou pří-
ležitost, jakou nabízí gastronomie. Naše 
gastronomické centrum GURMÁNIE pro-
dukuje velmi široký sortiment. V první řa-
dě, jak jinak, tradiční jídla, která patří do 
řeznictví. Polévky, guláše, špekové knedlí-
ky… Samozřejmě též pokrývá požadavky 
současné doby. V městě, pověstném turis-
tickým ruchem, je nutno zvládat Fast Fo-
od. Pizza, sendviče, dezerty, saláty… To vše 
považujeme za samozřejmost.

Neboli myslíte především na turisty?
Nejenom na turisty. K našim prioritám 

patří stálý litoměřický zákazník. A to neje-
nom onen svačinový. Moc dobře si uvědo-
mujeme vzácnost času hospodyněk. Proto 
jim připravujeme nejenom pečlivě opraco-
vané čerstvé maso. Také je nabízíme v zá-
kladní kuchyňské úpravě, jako jsou plátky 
či kostky. Navíc pak mnohdy doma jen stě-
ží vyrobitelné rolády, závitky či špízy. Ty po-
stačí vložit do trouby či na pánev. 

Tudíž je k návštěvě vaší prodejny mnoho 
dobrých důvodů.

Ano, my poskytujeme ucelenou sorti-
mentní nabídku. 

Poraďte, kde vás návštěvníci severních 
Čech najdou.

Především v Litoměřicích. Na celou řa-
du našich prodejen s již popsaným stále 
čerstvým sortimentem. Například v Novo-
branské, Dlouhé či Ulici 5. května. Také 
však v Lovosicích či Ústí nad Labem v OD 
Labe. Nemohu se však nevrátit ke GUR-
MÁNII. Navštívíte-li Litoměřice, nenechte 
si ujít unikátní gastronomický zážitek. My 
se domníváme, že poobědvání v takovém 

stránce stavební. Museli jsme obstát i v do-
držení legislativních požadavků. Abych to 
zkrátil. Byli jsme první auditovaná střední 
firma. To se všechno kontroluje obzvlášť 
pečlivě. Obstáli jsme.

Vycházíte s veřejností, s městem.
Nejenom že dobře vycházíme. Aktivně 

jsme se zapojili do života Litoměřic. Zdejší 
Strana živnostníků a podnikatelů dokáza-
la přesvědčit voliče, že nehájí toliko zájmy 
podnikajících. Výsledek? Živnostníci jsou 
součástí koalice, řešící další rozvoj města. 
Jenom tak mimochodem. Podařilo se nám 
získat příspěvek pět milionů korun na roz-
voj cestovního ruchu. 

Co byste chtěl vzkázat kolegům z bran-
že?

Asi vám nepovím žádné světoborné 
moudro. Ono to není o žádných zázracích. 
Zkrátka, tuhle práci musíte dělat nejenom 
rozumem, ale také srdcem. Nejenom maji-
tel musí žít firmou na sto procent. Tenhle 
vztah musí umět přenést na zaměstnance.

Nezbývá nežli poděkovat za čas a věcné 
informace. A vrátit se k úvodnímu podezře-
ní z přehánění. Ne, tahle firma vůbec netrpí 
přehnaným sebevědomím. Ona je opravdo-
vou jedničkou. 

(RaR)


