
LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Ročník XVIII. • 14. dubna 2009 • Cena 20  Kč

2/2009

Slovo předsedy

 Nesvorní Čechové
Nesvornost se táhne naší historií jako 

červená nit. Byť příměr může být označen 
za celkem nepříhodný, když tento má pů-
vod v označování plachet korábů Jeho veli-
čenstva. Neznáte? Plachty lodí anglického 
krále musely mít vetkanou červenou nit, 
zatímco všem ostatním to bylo zapověze-
no. A když zjistili červenou nit na plachtě 
lodi, královi nepatřící? Automaticky by-
la považována za ukradenou. A mistr po-
pravčí měl co dělat. Že by se ale nadřel 
i dneska… 

Ponechme nitě nitmi a vraťme se k čes-
ké historii. Nesvornost ji provází od prv-
ních zaznamenaných událostí. Už svatý 
Václav, kníže české, blahé paměti… No, 
přece jeho spor s bratrem Boleslavem, zda 
dodávat do Němec oněch pět set hřiven 
ročně. A sto dvacet volů. Konec té při snad 
netřeba připomínat. Ba ani Moravské po-
le, kdy král Přemysl Otakar se mnohým 
českým pánům zdál příliš železným a zla-
tým. Navzájem jsme se mordovali i za hu-
sitství, nemluvě o nadbíhání cizáckému 
císaři. Na což jsme dojeli i na Bílé ho-
ře. Když handrkování se o moc a majetky 
jsme zastírali spory o způsobu přijímání. 
Mizerii našeho uvažování pak dovršilo še-
tření na žoldu vojsk, pro mnohé vedoucí 
ke ztrátě hrdel i statků. Taky svobody. Jiní 
na tom, pravda, vydělali. Když se sklonili 
před Habsburkem. Stejně tak jsme se cho-
vali vůči Třetí říši i té, co přišla po ní. 

Abych šel k šípku. S nějakou historií, 
zapadanou prachem a obestřenou pavuči-
nami. Žijeme přece v nové Evropě, koneč-
ně naplňující liberté, égalité, fraterité. 
Rozhodovat se dnes můžeme (v některých 
případech) naprosto svobodně. Kupříkla-
du, zda budeme kupovat maso české, či 
odjinud. Vždyť také obchodníci jsou svo-
bodní, i chovatelé. A vzájemně si rovní. 
Že v případě chovatelů tohle konstatování 
trochu pokulhává? Nebuďme malicherní. 
Vždyť i za socialismu si byli všichni rovní, 
přesto však někteří rovnější. To bychom 
nikdy nenaplnili ono fraterité, pokud by-
chom přátelům ze starých zemí EU vyčíta-
li kdejakou maličkost. 

A vůbec. Zemědělců dnes není ani pět 
procent z nás, roduvěrných Čechů. Když 
nebudou česká prasata, zkrachují česká 
jatka. No a co? Vepřové dovezeme. Tako-
vá je neviditelná ruka trhu. Ti, co jí umí 
vidět, už si poradili. Proč bychom podpo-
rovali sedláky, když mnohem nadějnějšími 
se jeví dotované průmyslové zóny, montu-
jící auťáky. A daňové prázdniny pro za-
hraniční investory. Konečně, oni se chopí 
i českého zemědělství, až mu dojde dech. 
Nesmysl, říkáte. No, vidíte. A už jsme zase 
v sobě. My, Čechové. Teď už jen schází do-
poručit sedlákům, aby pole osázeli topoly 
a pořídili si štěpkovače. 

Že se jedná o přehánění. Tož si ještě jed-
nou přečtěme hlavní téma minulých Řez-
nicko/uzenářských novin – „Konec chovu 
prasat v Česku?“. Cítíme společnou řeč? 
Tušíme potřebu se dohodnout? Že tohle 
všechno teprve nastane? Že již v příštím 
čísle si přečteme o české svornosti. Dob-
rá. Rádi jí dáme prostor. RaR 

Ano. Jsem pře-
svědčen o tom, že 
minimálně v blízké 
budoucnosti budou 
vyráběny převáž-
ně na území Česka 
a ponejvíce českými 
subjekty.

Ptáte se, proč si 
to myslím? Protože obecně lze konstato-
vat několik důležitých podmínek pro toto 
tvrzení. Uzeniny vyrábět umíme. Uzeniny 
vyvážíme víc, než dovážíme, již několik let 
po sobě (zdroj ČSÚ). Spotřebitelé preferují 
specifickou českou chuť. Spotřebitelé pre-
ferují regionální výrobky. Výroba je silně di-
verzifikovaná. V oboru se trvale investuje. 
Relativně velká část maloobchodního ob-
ratu uzenin je realizována domácími sub-
jekty. Popularita speciálek (obchodů masa 
a uzenin) při prodeji uzenin trvale roste 
již čtvrtý rok po sobě. Tak co, stačí? Mys-
lím, že důkazního materiálu máme až dost. 
Z toho, co je výše uvedeno, vyplývá, že čes-
ké uzenářství se těší slušné kondici, která 
by měla přispět k překonání současné glo-

bální krize. Přejme mu, aby se to podařilo, 
a přispívejme k pokračování starobylé a hr-
dé tradice českých mistrů uzenářských.

Ještě bych chtěl zmínit několik zajíma-
vostí, které se udály v poslední době. Vý-
robní sekci a výkonnému řediteli se po-
dařilo uzavřít rozvleklé vyjednávání se 
slovenskými partnery i tuzemskými opo-
nenty o recepturách pro přihlášení čtyř 
tradičních regionálních specialit. Takže 
pokud se nenajdou další brzdiči tohoto 
procesu, v nejbližší době budou přihlášky 
předány do Bruselu.

Dále se podařilo Svazu zorganizovat po-
dání žádosti o dotační titul na vzdělávání 
pracovníků oboru. Do projektu se zapojilo 
dvanáct členských firem, které projevily zá-
jem, a 16. 3. byl projekt předán k posouze-
ní na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Do třetice Výrobní sekce uspořádala
17. března úspěšný odborný seminář na 
téma stávajících a připravovaných legis-

lativních požadavků v oblasti označování 
potravin, mikrobiologických kritérií, pou-
žívání aditiv a odstraňování vedlejších ži-
vočišných produktů.

Loňská úspěšná soutěž řeznických pro-
dejen má pokračování. Představenstvo Sva-
zu vyhlásilo druhý ročník soutěže Řeznic-
ká prodejna a partnerem pro tento ročník 
se stal SZIF. Takže v letošním roce bude 
porota posuzovat i prodej výrobků Klasa.

Pokračují přípravy oslav 700 let od udě-
lení privilegií řeznickému cechu Českým 
králem Janem Lucemburským, které se 
budou konat v roce 2010. Byl ustaven pří-
pravný výbor, který každý, kdo chce k uve-
denému tématu přispět, může kontaktovat 
na tel. čísle 244 092 405 nebo 724 258 003 
(ing. Vostatková).

A v neposlední řadě Nákupní sekce vý-
znamným způsobem vstoupila do jednání 
s MZe, aby obhajovala zájmy jednotlivých 
členských jatek Svazu při nastavení podmí-
nek pro klasifikaci JUT prasat.

Zajímavosti jsou alespoň pro tentokrát 
vyčerpány, takže nashledanou v příštím čís-
le.  Jaromír Kloud

České masné výrobky úspěšně reprezentovaly ve Španělském sále Pražského hradu.

Dosti však o vepřovém z ostrovů. Ješ-
tě bychom mohli být označeni za je-
ho agenty, o což rozhodně nestojíme. 
Jak je zdůrazněno na mnoha místech 
Řeznicko/uzenářských novin, podpo-
ru očekává prasečí maso české. V době 
natáčení v titulku anoncovaného po-
řadu již je zákazníci v prodejnách ne-
omylně rozpoznají podle označení
státní vlajkou. Pro toto označení jsou ve 
vzájemné shodě politici, zpracovatelé, 
obchodníci i koneční spotřebitelé. Takže 

pouze zbývá uchopit ono vtipné prezen-
tování. 

Rozhodně nepůjde o snadný úkol – v do-
bě, kdy televize, rádia, noviny i časo-
pisy jsou zaplaveny vařením. V době, kdy 
Kluci v akci málem vaří už i na Marsu či 
Jupiteru a mezi specialitami konkurenč-
ních kuchařských mágů nechybějí steaky 
z piraní na vikuním sádle. A teď nějaké 
docela obyčejné české vepřové. Jó, ko-
nečně se pozná ten, kdo umí. Napadne 
vás. V osobě člověka s vařečkou v ruce. 

Uzeniny na našem trhu, 
budou naše?

UŽ SE TĚŠÍME na Czech pork show 
Bohužel nebudeme první, koho napadlo pomáhat tímto způsobem vepřovému masu. 

Nevadí. Vždyť i na okopírovaném Star Dance jsme mohli nechat oči a Česko hledá Su-
per Star dalo vzletět zlaté slavici. Tuto fintu na zvýšení konzumace vepřového vymysleli 
v Anglii. Role protagonisty se chopil jeden z nejslavnějších tamních kuchařů, Jamie Oli-
ver. Jeho show „Jezte britské vepřové“ vyšlo i na DVD a dorazilo i k nám. Dle vyjádření 
marketingových agentur bylo docíleno vyššího účinku nežli všemi ostatními nástroji.

700 LET 
VYZDVIŽENÍ 

ŘEMESLA 
aneb slavíme 

s ČSZM 
Ne, nebudeme vás na tomto místě se-

znamovat se slavnou tradicí řeznickou. 
O velkém počinu mistrů řeznického ce-
chu jste dozajista četli už ve školních 
lavicích. Stejně tak o jeho královském 
ocenění Janem z Lucemburku. A po-
kud ne, určitě vám je osvětlí opravdoví 
znalci stavovské historie. 

My se, pokud dovolíte, soustředíme 
na připomenutí oněch sedmi set let 
nejširší veřejnosti. Vždyť nenajdeme 
zas až tolik řemesel, která by se mohla 
pyšnit nejenom symbolem českého lva, 
ale též uchováním jedinečnosti české-
ho produktu. Tradice českých mas-
ných výrobků opravdu představuje pev-
ný pilíř české potravinářské produkce. 
Zatímco v mnoha jiných oborech do-
vážené výrobky zaplavují trh a vytěs-
ňují výrobky české, náš zákazník nedá 
dopustit na českou chuť párků, špekáč-
ků, salámů či šunek. Nelze snad tento 
stav považovat za krásné vítězství? Ne-
zaslouží si takové vítězství trochu těch 
oslav? Vždyť i za oněch časů králov-
ských při takových příležitostech teklo 
v kašnách víno a skopci se rožnili na 
každém rynku. 

S vínem do kašen nepočítáme. Zato 
s nějakým tím průvodem v historické 
části Prahy ano. Když při té příležitosti 
opětovně zavlaje náš cechovní prapor, 
promluví slavnostní řečníci, přijedou 
vzácní hosté tuzemští i ti z ciziny. Ta-
ké si trochu zavzpomínáme, užijeme, 
povíme, co dál. Tenkrát tomu říkaly 
sněmy a mumraje. My uspořádáme 
konferenci, na kterou by měl navázat 
slavnostní večer. Dovolujeme si pro-
to oslovit veškeré příslušníky cechu. 
Opravdu všechny, bez výjimky. Od do-
cela malých živnostníků po největší 
společnosti. Vážení, ozvěte se se svými 
nápady. Jak prezentovat nás všechny… 
Jak jednotlivé firmy... Jak výrobky, za-
sluhující si vyzdvižení... Jak by měl pra-
covat výbor pro oslavu výročí... Zkrát-
ka, ozvěte se. Vymýšlejte, navrhujte, 
doporučujte. Určitě najdeme dostatek 
prostoru pro nápady i lidi, ochotné při-
ložit ruku k dílu. 

Pokud se najde dostatek ocho-
ty a prostředků, můžeme uspořádat 
i nejnáročnější akce. Taková výstava 
uzenářských výrobků, možná i sou-
těž o cechovní pohár... Nejenom 
před odbornou porotou. Vždyť ješ-
tě důležitější by bylo obstát před po-
rotou spotřebitelskou. Takové akce 
by se mohli zúčastnit i mistři uze-
náři z ciziny. Také můžeme uspo-
řádat odborné semináře, mítinky
a prezentace pro obchodníky. Pokud 
bude zájem. Především z naší strany. 
Ukázat se v tom dobrém světle sedmi-
setleté tradice.

Kontaktujte nás prostřednictvím 
sekretariátu Českého svazu zpracova-
telů masa. Postačí nápad, jednoduché 
vyjádření námětu, vaše telefonní číslo 
či e-mail. My už se vám ozveme. Ono 
už to tak nejenom vyznívá, ale také 
doopravdy je. Národ (řeznický a uze-
nářský) sobě. Pokud se sami neposta-
ráme, potom nejenom neoslavíme, ale 
ani nepředstavíme spotřebitelům naši 
tradici i současnou nabídku. Což by 
byla neodpustitelná a nenapravitelná 
chyba. Přípravný výbor pro 800. výro-
čí už zřejmě zakládat nebudeme. Tak-
že, jdeme na věc.

RaR 

Tudíž jsou předem vyloučeni herci, zpě-
váci, anorektické miss i hokejoví repre-
zentanti. 

V tuto chvíli jistě zbystřili pozornost 
všichni producenti. Takové sousto podpo-
ří stát prostřednictvím intervenčního fon-
du. Česká televize je si vědoma závazků 
nejenom vůči platícím koncesionářům, 
ale též vůči státu, který je jejím zřizova-
telem. Proto sama osloví ochotné mistry 
kuchaře, gastronomické provozy, doda-
vatele masa… V důsledku čehož ostrou-
hají servisní eseróčka. Neboť, v tomto 
výjimečném případě, půjde především 
o české vepřové. Což připomínáme je-
nom tak, pro pořádek. Ve víře, že závě-
rečná scéna z Formanova filmu Hoří má 
panenko je pouhou fabulací. 

RaR

 �−�  České uzeniny – šance (prozatím) trvá – viděno očima výrobců, prodejců, legislativy a spotřebitelů – hlavní téma
tohoto vydání �  KLASA pomáhá i drůbežářům v Klatovech �  Regionální produkty – perspetiva uplatnění české
masné výroby �  Poptávku po kvalitě tentokrát objevovala Eugenie Línková �  Izrael – země zaslíbená také pro Josefa
Dubna     ČSZM a jeho soutěž prodejen – tentokrát nakupujeme u Váhalů      Kmotr Kroměříž – společnost pro 21. století           
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Staňte se vítězem mezi řezníky!

Řeznická prodejna roku 2009

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s KLASOU vyhlašuje druhý ročník úspěšné soutěže Řeznická prodejna roku 2009. 

Staňte se vítězem mezi řezníky a dokažte tak, že právě Vaše prodejna je zárukou kvality a výjimečnosti.
Přihlásit do soutěže můžete nejvýše tři své prodejny a ukázat je tak ve velkém stylu před svými zákazníky. První, krajská kola proběhnou v termínu od 1. 6. 2009 do 1. 7. 2009, kdy Vaši prodejnu navštíví 
náš Tajný zákazník a bude ji hodnotit podle daných kritérií. Abychom zachovali objektivitu celé soutěže, nemusí se Tajní zákazníci odtajňovat a Vy se tak ani nedozvíte, kdy Vás navštívili. Z prvního kola 
vzejde 14 krajských vítězů, kteří si to rozdají ve velkém, celostátním kole, které bude probíhat od 1. 8. 2009 do 1. 9. 2009. Absolutní vítěz bude vyhlášen na slavnostním vyhodnocení Řeznické prodejny 
roku 2009, které se uskuteční 8. 9. 2009 v rámci semináře Nové směry v produkci, výrobě a prodeji masa a masných výrobků. Vítězové krajských kol u toho nebudou chybět! 

Přihlášky a úplná pravidla naleznete od 20. 4. 2009 na www.eklasa.cz a www.cszm.cz nebo na tel. č. 224 092 405 a 724 258 003.

Zúčastněte se soutěže Řeznická prodejna roku 2009
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Konec chovu prasat v Čechách II – seriál se smutným koncem?

Že jsme si ale vybrali obrovské sousto. 
S tím šťouráním do chovu prasat, jejich 
zpracování a prodeje vepřového. Též nám 
chvílemi rostlo v ústech a zdálo se k neroz-
žvýkání. Jenomže my jsme tuhle práci vzali 
nikoliv z důvodu popisování papíru krato-
chvilným čtením pro paní a dívky. Omlou-
váme se proto některým respondentům za 
neodbytnost, s jakou jsme je tlačili do odpo-
vědí na naše otázky. Které dokonce někteří 
označili za sugestivní a zdráhali se vyjadřo-

vat. Jiní zas v odpovědích trochu kličkova-
li. Inu, tak už to v politice chodí. Pozorný 
čtenář si jistě všimne, kdo je kdo.

Naštěstí se podařilo shromáždit sousto 
mnoha ingrediencí. Neboli téměř tři strán-
ky vyjádření, které jsme otiskli bez krácení, 
úprav či zvýrazňování. Ba, ani jakýkoliv ko-
mentář jsme nepřipojili. Soudě z následné 
odezvy, učinili jsme dobře. Neboť tak ob-
sáhlá vyjádření tolika celebrit nutně nabízí 

obraz v dostatečně jasných konturách. Po-
kusme se proto zabývat některými z jeho 
nejpodstatnějších.

Zemědělci hození přes palubu
Nikoliv dnes či včera. Nýbrž již v době 

přistoupení na podmínky vstupu do EU. 
Takovým se jeví přikývnutí na rozdílnou 
dotační politiku pro staré a nové země 
unie. Český sedlák přijde zkrátka. A ne prá-
vě o malé peníze. Za ono přechodné obdo-
bí dostane jeho západní kolega (člověka by 
spíše napadnul termín konkurent, jenom-
že tím bychom poškozovali jednu ze zásad 
nové Evropy) o více jak tři roční objemy 
dotací více. Za takové peníze už se nechají 
zmodernizovat vepříny, vylepšit genofond, 
nebo i jen prodávat prasata levněji. 

Dnes už to říkají všichni. No, až na ně-
které. Asi tak, jako v pohádce Císařovy 
nové šaty. Sedláci často tvrdí, že od dob 
Josefa Luxe, blahé paměti, neměli na mi-
nisterském postu nikoho, kdo by jim rozu-
měl. A měl odvahu bouchnout do stolu, 
když je zle. Nabízí se proto otázka. Jaký 
smysl má současné vyrážení klínu klínem? 
Nebylo by lepší vymyslet útlumový pro-
gram pro zemědělství, na který by nám 
z Bruselu s radostí přispěli? Nebo si snad 
troufáme rychle prosadit zrovnoprávnění, 
když jsme těmi předsedajícími? 

Důsledky podkapitalizace
Jeden sedlák nám pověděl, že to ti komi-

saři moc dobře vymysleli. Nejdřív dotace 
ani ne poloviční, postupem roků pak vždy 
o něco vyšší. Což mu připadlo, jako když 
nejdříve nedáte kobyle nažrat. Když je jas-
né, že už nic neutáhne a že si pro ni přijde 
ras, slíbíte jí obrok. Neměl ten člověk prav-
du? Mohou konkurovat staré české techno-
logie chovu prasat (což velmi věcně postihl 
Ing. Liška ze AD Žimutice)? Nebyla vel-
ká slova o vyspělosti českého družstevního 
zemědělství poněkud nešťastným úletem? 
Jen málo chovatelů disponuje genofon-
dem, nabízejícím vyrovnanou produkci. 
Jak to udělat, aby se naši vepříci podobali 
dánským (aby byl jeden jako druhý)? 

Co s tím čeští zpracovatelé
Nezasloužili by si též dotaci? Přesněji 

řečeno ti, kteří doposud provozují vepřové 
porážky. Za to, že nakupují dražší prasata 
(vůbec tím nechceme přilévat olej do ohně 
ve vztazích s farmáři). Za to, že vykupují 
prasata v nevyrovnané kvalitě, kdy mnohé 
vůbec nelze prodat v kostrách či půlkách? 
Vždyť oni vlastně také bojují za ztracenou 
věc obětovaného českého zemědělství. Po-
řád mluvíme o těch, kteří provozují poráž-
ku vepřového! Jiní už dovážejí a jsou v po-
hodě.

Nejsou jatka jako jatka
Vyplývá přímo i nepřímo z vyjádření 

našich respondentů. Zatímco ve vyspě-
lých zemích jsou provozovány porážky 

s týdenními výkony v desítkách tisíc kusů, 
v Česku jsme o řád níže. Snad jen David 
Copperfield by dokázal vytvořit zdání srov-
natelné produktivity. V žádném případě už 
nabídku na výstupu. Notoricky je známa 
neschopnost českých jatek nabídnout stá-
lé, velké a ucelené objemy částí či výrobní 
suroviny za konkurenceschopné ceny. Nej-
spíš by to chtělo ta velká jatka. Jenomže, 
mohou se Čechové na něčem takovém do-
hodnout? Že by v součinnosti s chovateli, 
kterým též jde o krk? Vždyť k čemu by by-
la velkokapacitní porážka, když příhon by 
představoval houfky exteriérově nevyrovna-
ných pašíků. 

Smutný konec nevyhnutelný?
No, asi tak něco na způsob Bílé hory. 

Akorát českou konfesi zaměníme český-
mi prasaty. Nebo se přece jenom dokáže-
me domluvit. Aby se tak stalo, musíme se 
nejprve společně posadit k jednomu stolu. 
Všichni, o kterých je řeč. Pokud se chceme 
vzájemně k takovému stolu pozvat, stránky 
Řeznicko/uzenářských novin se rády sta-
nou legátem, vyřizujícím pozvání. Dokon-
ce mohou nabídnout i moderování. Pokud 
ovšem toto nebude považováno za příliš 
troufalé. Neboť v Česku prý není záhodno 
říkat na veřejnosti, o čem se i doma pouze 
šušká. Zato už po staletí platí – co tě nepá-
lí, nehas. Což by nemělo platit pro vlastní 
střechu nad hlavou.

(RaR)

Zdá se, že ceny jatečních prasat dosáhly v EU konečně svého dna. Z pohledu cho-
vatelů došlo konečně ke stabilizaci v Německu, Holandsku, Belgii, Francii a Irsku. 
Naproti tomu v Dánsku a Španělsku ceny dále klesaly. To vedlo ke změně pořadí 
zemí v cenovém žebříčku. Dánsko se opět propadlo na poslední místo mezi šesti 
zeměmi s nejvyšší produkcí prasat. Na druhé straně se Německo, díky propadu ve 
Španělsku, vrátilo do čela cenového žebříčku. Trend: S návratem poptávky je oče-
káváno, že ceny zůstanou přinejhorším na stejné úrovni. Zvýšení spotřeby by mohlo 
nastartovat pozitivní vývoj.  Zdroj: ISN

 

Zatímco na jiném místě ŘUN se nabízejí 
dosti truchlivá čtení o perspektivách české-
ho vepřového masa, můžeme v případě čes-
kých uzenin hovořit o dobré šanci. Hned na 
úvod se omlouváme za užití termínu uzeni-
ny. Samozřejmě není přesný, samozřejmě 
můžeme být nařčeni z neodbornosti. Před-
pokládáme však, že tento text se dostane ta-
ké do rukou spotřebitelů, pro které termín 
masné výrobky nemá dostatečně jasnou vy-
povídající schopnost. 

Ono už to začíná citovaným ČSÚ a pou-
žitými daty. Pod kódem č. 1 601 se nachází 
název zboží „Uzenky salámy ap. výrobky 
z masa drobů“. Tímto nesměřujme výtku 
k onomu úřadu. Je jenom naší chybou, že 
jsme se nedokázali vypořádat s tak elemen-
tární záležitostí, jakou je oborová termino-
logie. Zejména pak ve smyslu její pocho-
pitelnosti spotřebitelskou veřejností. Při 
dotazování lidé běžně považovali za masné 
výrobky i čerstvé maso. Pod pojmem seka-
né masné výrobky si představovali sekanou 
pečeni, kterou my, odborníci, řadíme do ji-
ného šuplíku. Stejně tak jim nebylo jasné, 

co se skrývá pod specialitami. To však je-
nom na okraj. 

DOVOZ A VÝVOZ UZENIN
ČESKÁ REPUBLIKA

DLE ZVEŘEJNĚNÝCH
INFORMACÍ ČSÚ

(hodnota v tisících CZK)

dovoz vývoz

2004 534 305 280 458

2005 778 724 545 747

2006 1 006 735 787 284

2007 1 023 801 1 018 524

2008
(do 30. 11.)

913 738 1 174 478

Jak vyplývá z uvedených statistických 
údajů, dovoz uzenin se po vstupu do EU 
prakticky zdvojnásobil. Naproti tomu se 
v posledních letech jeho objem stabilizoval 
a celková hodnota nesignalizuje českým vý-
robcům žádné Waterloo. Vezmeme-li v úva-
hu mírně rostoucí vývoz, můžeme dokonce 
uvažovat o určité perspektivě. 

Zato jsou stále zřetelněji akcentovány 
námi ovlivnitelné faktory. V uzeninách to-
tiž konečný spotřebitel až příliš často spat-
řuje nepřátele svého zdraví. Vysoký ob-
sah tuku, soli, již takřka démonizovaných 
éček... Připočteme-li mnohdy záhadně po-
dávané surovinové složení, nelze se jeho 
podobě chápání divit. Naproti tomu se té-
měř nesetkáváme s defenzory uzenin, byť 
jejich podíl na celkovém nákupu potravin 
se v Česku blíží 9 %. Nad takovým podílem 
by výrobci měli jásat a hýčkat si jej. Neboť 
v zemích EU nás překonávají pouze Maďa-
ři, s podílem kolem 11 %. 

Budeme tedy defenzory? Samozřejmě že 
budeme. Z logiky věci nevyplývá jiná mož-
ná odpověď. Tím pádem budeme muset 
umět odpovědět i na mnoho navazujících 
otázek, v podstatě směřujících k rozptýle-
ní výše uvedených obav. S následnou argu-
mentací masnými výrobky, jdoucími vstříc 
deklarovaným požadavkům spotřebitelů. 
Asi namítnete, že mnohdy je za ně dekla-
ruje někdo třetí. Což ovšem rovněž pova-
žujme za naše slabé místo. 

Jak si ŘUN předsevzaly, i tentokrát jsme 

oslovili zainteresované subjekty. Od prvo-
výroby přes zpracovatele a obchodníky po 
konečné spotřebitele. Neopomněli jsme le-
gislativu, exekutivu ani příslušné instituce. 
A položili jim následující otázky.

Bohužel jsme se do uzávěrky vydání 
nedočkali odpovědí na dotazy, směřující 
k prvovýrobě. Což se nám jeví poněkud 

zarážejícím. V době, kdy zemědělci volají
o pomoc při uplatnění jejich produkce. Pro 
značné zaneprázdnění se nám omluvil pre-
zident Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR. Takže snad příště. 

Odpovědi uvádíme v nezkrácené podo-
bě, aniž bychom cokoliv přidávali, doplňo-
vali či komentovali.  (RaR)

Ing. Jiří Papež, 
předseda 

Zemědělského 
výboru, PS PČR

1.  Považujete stav masné výroby (MV) v ČR 
za stabilizovaný?
Ano, myslím si, že je masná výroba v re-

publice stabilizovaná, a byl bych velmi 
nerad, kdyby docházelo k jejímu dalšímu 
útlumu, jak jsme toho byli svědky v posled-
ní době. Je zbytečné vyklízet tuzemský trh 
a přenechat ho zahraničním dodavatelům.

2.  Považujete informace poskytované ko-
nečným spotřebitelům o masných výrob-
cích za odpovídající? Které byste přidali 
či rozšířili? Pracujete na nějaké zákon-
né úpravě?
Určitě nejsou úplně vyčerpávající. Mys-

lím si, že by spotřebitelé ocenili přesněj-
ší popis složení výrobku, výrobce a zemi, 
z níž výrobek pochází. Zákonnou úpravu 

jsem v tomto smyslu předkládal při posled-
ní novele zákona o potravinách, ale po kon-
zultacích s Potravinářskou komorou jsem 
nakonec návrh stáhl. Značení výrobků 
upravuje celoevropský předpis a naše zně-
ní by bylo nad její rámec a mohlo by české 
výrobce znevýhodňovat. Určitě jsem se ale 
nevzdal a budu svůj názor prosazovat i na-
dále a budu se snažit pro něj získat spojen-
ce ve zbývajících částech Evropy.

3.  Jakým způsobem hodláte reagovat na 
trendy volající po zdravějších MV (méně 
soli, tuku, éček apod.)? 
Já osobně se snažím sledovat složení 

výrobku a to samé bych doporučil i zákaz-
níkům. To, aby se i oni orientovali podle 
složení a přísad, je především věcí reklamy 
a marketingu jednotlivých výrobců. Může 
z toho být i docela zajímavý nástroj.

4.  Objevují se požadavky na zpřísnění  pod-
mínek pro udělování značky kvality Kla-
sa. Zejména pak po důsledných násled-
ných kontrolách dodržování kvality. Co 
v tomto hodláte učinit?
Jako poslanec na Klasu nemám přímý 

vliv, ale s přísným posuzováním plnění 
podmínek udělené Klasy souhlasím. Stává 
se, že oceněný výrobek se časem „změní“ 
a zákazník jen žasne. 

5.  Zatímco národní podpora je v rámci EU 
zakázána, otvírá se obrovský prostor pro 
podporu regionálních potravinových vý-
robků. Jakým způsobem bude tato rea-
lizována v ČR?
Regionální, často pak tradiční výrobky 

mají mou naprostou podporu. V tomto 
smyslu podporuji aktivity Potravinářské 
komory ČR, která prosazuje podporu re-
gionálních Klas. Svou významnou roli zde 
již sehrály kraje, kde se soutěže o výrobek 
kraje konají již řadu let.

6.  Spotřebitelé se při nákupu zboží dosti ob-
tížně orientují při zjišťování země původu. 
Nepovažovali byste zřetelnější označová-
ní (např. nikoliv pouze CZ) za přínosné? 
Například symbolem české vlajky?
Označení vlajkou by se mi líbilo, navíc 

se ale takový výrobek může označit i logem 
nevládní organizace typu Agrární či Potra-
vinářské komory, která by byla garantem 

původu a kvality výrobku. Přesně tak to 
funguje i v řadě evropských zemí. Takovou 
reklamu nemůže podporovat stát, to by by-
lo v rozporu s evropskými předpisy, ale ne-
vládní organizace mají pole své působnosti 
neomezené, pokud na tuto podporu nebu-
dou čerpat evropské nebo národní dotace.

7.  V sousedních zemích, například v Ra-
kousku či Německu, existuje relativně ne-
viditelný val obrany tuzemských potravin. 
Důsledkem čehož nemají například čes-
ké masné výrobky šanci, i když tamní le-
gislativa jejich prodeji nebrání. Uměli by-
chom učinit cosi podobného ve prospěch 
české produkce? 
Asi bychom se některá mimotarifní 

opatření mohli naučit, ale to nejdůležitější 
na zákaznících v okolních státech je sku-
tečnost, že jsou výraznými patrioty a pro-
stě v regálech hledají a také převážně ku-
pují domácí výrobky. To nám zatím schází 
a měli bychom na změně chování zákaz-
níků pracovat nejen my politici, ale přede-
vším výrobci. Legislativně se to dá ošetřit 
velmi špatně a v době našeho členství v EU 
je to prakticky nemožné.

8.  Jedním ze stěžejních nástrojů uplatnění 
české potravinářské produkce bude ex-
port. Jaké konkrétní kroky chystáte ve 
prospěch masa a masných výrobků?
Podporovat export v rámci EU je ne-

možné, pohybujeme se na společném tr-
hu a evropské předpisy takovou formu 
podpor neumožňují. Musíme ale společ-
ně s ministerstvem zemědělství hledat ji-
né možnosti, jak pomoci našim zeměděl-
cům a výrobcům. Detaily ale ode mne 
nečekejte, to bych mohl vyzradit něco,
co by mohlo být použito proti dobrému 
úmyslu.

Omlouváme se za takový příval otázek. 
Jistě jste jimi nyní zavalen, když i ostatní ze-
mědělské aktivity, jako produkce mléka, též 
chřadne na úbytě. Ono to všechno napovídá 
na špatné vstupní podmínky do EU. Ale to 
již bude jiná kapitola, názory na kterou bu-
deme monitorovat někdy příště.

Souhlasím s vámi, je to složitější a hle-
dat nyní viníka nastavení podmínek součas-
né výrobce utápějící se v aktuálních problé-
mech až zas tolik nezajímá.

Aktuální prognózy v chovu prasat pro EU-27 na rok 2009 vy-
chází ze snížení produkce asi o 3 %. Zatím co by se v západních 
zemích měla výroba snížit jenom mírně, jsou ve východní Evro-
pě očekávány někde i drastická, dvouciferná snížení. V Polsku 
se k pololetí odhaduje snížení o 6 %, přičemž se zotavením trhu 
se počítá až ve čtvrtém čtvrtletí. Naproti tomu v Maďarsku, na 
Slovensku, v Česku a Litvě se odhaduje snížení mezi 11–20 %. 

Důvodem k těmto výhledům jsou informace z posledního sčítání 
prasat, které proběhlo v prosinci loňského roku. Stavy v celé EU 
poklesly o 6 % v porovnání s rokem 2007 a větší či menší pokles 
vykázaly všechny země EU. Nejvyšší pokles vykázala ČR s 22 % 
(s ostatními státy východního bloku v závěsu) a nejnižší naopak 
Francie s 0,7 %. Jedinou výjimku z pravidla tvořila Itálie, která 
vykázala přírůstek stavů 0,3 %. Zdroj: Eurostat a ZMP

Snížení výroby prasat v EU Ceny prasat v EU:
stabilita na nízké úrovni

ČESKÉ UZENINY – šance (prozatím) trvá

Odpovědi



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

Jaroslav Vorlíček, 
tiskový mluvčí, 
Ministerstvo 

zemědělství ČR
1.  Považujete stav masné výroby (MV) v ČR 

za stabilizovaný?
Zpracovatelský průmysl má u nás dlou-

holetou tradici a současně vysokou úroveň 
související s modernizací zpracovatelských 
kapacit v posledních letech. V současné 
době lze považovat stav masné výroby za 
stabilizovaný, ovšem určitý problém zůstá-
vá s produkcí surovin pro masnou výrobu. 
Jedná se především o oblast výroby vepřo-
vého masa, kde se domácí produkce výraz-
ně snižuje. Stav prasat se k 1. 8. 2008 snížil 
na 2,3 mil. kusů, což je v porovnání se stej-
ným obdobím roku 2007 snížení o 16,5 %.
V roce 2008 se snížila soběstačnost ve vý-
robě vepřového masa na 74,8 %. 

Hodnocení potravinářského sektoru uká-
zalo potřebu pokračovat v naplňování stra-
tegických cílů, zejména posílit konkurence-
schopnost a výkonnost sektoru ve vazbě na 
agrární produkci a rozvoj venkova. Zvýšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a po-
travinářského průmyslu patří v současné 
době i k evropským prioritám. Sektorová 
strategie by měla vést k přidávání hodnoty 
jednotlivých článků potravinových řetězců 
a ke konkurenceschopné produkci. Jádrem 
konkurenceschopné produkce by měly být 
značkové výrobky, kdy značka je garancí 
kvality a výrobek přibližuje spotřebiteli. 

2.  Považujete informace poskytované ko-
nečným spotřebitelům o masných výrob-
cích za odpovídající? Které byste přidali 
či rozšířili? Pracujete na nějaké zákon-
né úpravě?
V posledních letech probíhá na úrovni 

ES reforma potravinového práva a připra-
vuje se a projednává řada nových předpi-
sů. Tento přístup souvisí s principem „Lep-
ší regulace“, kterým se Evropská komise 
(EK) snaží učinit právní předpisy ES pře-
hlednější, srozumitelnější a bližší uživate-
lům v členských státech (ČS). Dílčí návrhy 
a pozice ČR kopírují smysl samotné refor-
my, tzn. zejména zjednodušení, sjednoce-
ní a zpřehlednění požadavků roztříštěných 
v řadě dílčích předpisů různé právní formy, 
dále zajištění ochrany spotřebitelů a zame-
zení vytváření překážek volného obchodu.

Na evropské úrovni se v současnosti 
projednává návrh nařízení o poskytování 
informací spotřebiteli, který ošetřuje pro-
blematiku označování, např. zlepšení po-
žadavků souvisejících s čitelností, s uvá-
děním země původu a jiných informací. 
Dále je v legislativním procesu předložena 
vyhláška č. 326/2001 Sb., pro maso, mas-
né výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy 
a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, 
v platném znění, která bude zpřesňovat po-
žadavky na tyto výrobky. Rovněž probíhá 
intenzivní jednání o předložení společných 
žádostí o zápis vybraných masných výrob-
ků jako zaručeně tradičních specialit. Hlav-
ní výhodou, která ze zápisu podle nařízení 
vyplývá, je identifikace produktu za pou-
žití zapsaného názvu (potravin, které byly 
vyprodukovány z tradičních surovin, nebo 
se vyznačují tradičním složením, nebo tra-
diční metodou produkce nebo zpracování, 
který odráží tradiční druh produkce nebo 
zpracování) spolu se zmínkou „zaručená 
tradiční specialita“ a se specifickým „lo-
gem Společenství“. 

Cílem úpravy všech předpisů je snaha 
zlepšit pravidla pro poskytování informací, 
aby spotřebitelé měli v čitelné a srozumitel-
né formě k dispozici základní informace. 
Veřejnost by ovšem měla být lépe informo-
vaná hlavně o základních požadavcích na 
hygienu a bezpečnost potravin (např. zá-
kladní stravovací a hygienické návyky, zá-
kladní kulinářské úpravy zamezující konta-
minaci MO, dostatečné tepelné opracování 
masných výrobků, informovanost při vý-
skytu chorob hospodářských zvířat pře-
nosných na člověka atd.). Tyto informace 
by lidé měli získávat z jiných zdrojů než od 
producenta, popř. prvovýrobce, především 
v rámci osvěty příslušných institucí, proto-
že největší problémy vznikají právě až kon-
taminací potravin v domácnostech, kde je 
s nimi nevhodně manipulováno.

3.  Jakým způsobem hodláte reagovat na 
trendy, volající po zdravějších MV (méně 
soli, tuku, éček apod.)? 
Informace související s deklarací urči-

tých živin a přídatných látek (např. méně 
soli, méně tuku) v souvislosti se zdravotní-
mi aspekty pro spotřebitele spadají plně do 
gesce resortu Ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zemědělství podporuje 
všechny aktivity vedoucí k produkci zdra-
votně prospěšných výrobků nebo nutričně 
významných potravin, ať už se jedná o vý-
robky se sníženým obsahem soli, tuku a pří-
datných látek apod. MZe obecně podporu-

je výrobu všech kvalitních nadstandardních 
výrobků s nadstandardními kvalitativními 
znaky, obecně se dá říci, že záleží především 
na tlaku spotřebitelů, zda mají o takové vý-
robky zájem a na trhu je vyžadují, nebo se 
rozhodnou pro levnější variantu výrobku. 

4.  Objevují se požadavky na zpřísnění pod-
mínek pro udělování značky kvality Kla-
sa. Zejména pak po důsledných násled-
ných kontrolách dodržování kvality. Co 
v tomto hodláte učinit?
V reakci na řadu podnětů od spotřebi-

telů a současně se změnou pravidel po-
skytování národních podpor pro domácí 
produkty došlo již v květnu 2007 k úpravě 
podmínek pro udělování značky KLASA. 
Nyní stanovené podmínky pro udělování 
značek KLASA směřují primárně k pod-
poře výrobků, které vykazují výjimečné 
kvalitativní charakteristiky, jenž zvyšují je-
ho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedi-
nečnost ve vztahu k běžným výrobkům do-
stupným na trhu. Touto úpravou došlo také 
ke zpřísnění požadavků směrem ke zdůraz-
nění kvality. Součástí je důsledná kontrola 
udělených výrobků, které při zjištění nedo-
držení vede k odebrání certifikátu KLA-
SA. Cílem podpory je stanovení zejména 
nediskriminačních podmínek pro získání 
značky KLASA, které zajišťují volný pohyb 
zboží na trhu ES.

5.  Zatímco národní podpora je v rámci EU 
zakázána, otvírá se obrovský prostor pro 
podporu regionálních potravinových vý-
robků. Jakým způsobem bude tato rea-
lizována v ČR? 
MZe podporuje aktivity a myšlenky 

v souvislosti s projekty podpory značek 
kvality, včetně jejich zatraktivnění pro po-
travinářské výrobce a následně rozšíření do 
povědomí spotřebitelů, ať už jde o Road-
show v regionech, regionální soutěže, pod-
poru propagace prostřednictví regionál-
ních médií či součinnost s významnými 
činiteli v regionech. 

Jakákoli propagace a podpora kvalitních 
potravin prostřednictvím regionálních sou-
těží a nejrůznějších projektů s cílem získá-
ní ocenění značek kvality je sama o sobě 
zajímavá a rovněž důležitá pro podporu 
tradičních regionálních výrobků a svůj vý-
znam má také pro spotřebitele, kteří jsou 
informováni o kvalitních potravinách v je-
jich regionu. Často se jedná o výrobky, kte-
ré jsou výjimečné svou vazbou na region, 
na jeho charakter, tradice, kulturu či his-
torii a které svojí jedinečností mají velký 
potenciál v cestovním ruchu. 

V současné době existují ve většině kra-
jů České republiky jednotlivé soutěže o nej-
lepší regionální potravinu roku. Předpo-
kládáme, že dojde ke sjednocení pravidel 
pro tyto krajské soutěže a také ke zvýšení 
atraktivnosti těchto regionálních potravin 
pro spotřebitele. 

Hlavním cílem regionálního značení vý-
robků je zviditelnění tradičních regionů 
(známých např. svou zachovalou přírodou, 
zdravým prostředím, lidovými tradicemi) 
a využití jejich socio-ekonomických výhod. 
Do systému regionálních značek „Domácí 
výrobky” se od roku 2004 zapojilo rovněž 
několik regionů – Krkonoše, Šumava, Bes-
kydy, Moravský kras, Orlické hory, Morav-
ské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Polabí, 
Podkrkonoší a Vysočina. V každém z nich 
vznikla regionální značka pro výrobky, kte-
rá zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti 
k přírodě především jejich původ a vazbu 
na určité výjimečné území.

6.  Spotřebitelé se při nákupu zboží dosti ob-
tížně orientují při zjišťování země původu. 
Nepovažovali byste zřetelnější označová-
ní (např. nikoliv pouze CZ) za přínosné? 
Například symbolem české vlajky?
Označování původu se řídí platnými na-

řízeními EU, které jsou transponovány do 
národní legislativy. Obecně platí, že země 
původu se uvádí pouze u potravin v tako-
vém případě, kdy neuvedení tohoto údaje 
by uvádělo spotřebitele v omyl o původu 
nebo vzniku potraviny. V souladu s dikcí 
současné legislativy uvádění země půvo-
du, v případě uvedení plné adresy osoby 
odpovědné na obale výrobku, není po-
vinné. Existuje několik výjimek, respekti-
ve předpisů, které stanovují u vybraných 
komodit povinnost uvádění země nebo 
vzniku. Jedná se např. o čerstvé ovoce
a zeleninu, hovězí maso, označování me-
du atd. 

Jak již bylo zmíněno, otázka označo-
vání původu je v současné době projed-
návána jak v Radě EU, tak i na půdě Ev-
ropského parlamentu na základě návrhu 
nařízení o poskytování informací o potra-
vinách spotřebitelům. Základní požadav-
ky týkající se označení země původu nebo 
provenience potraviny zůstávají v navr-
hovaném právním předpisu nezměněny. 
Označování původu by tedy bylo i nadá-
le dobrovolné, s výjimkou případů, kdy by 
neposkytnutí takovéto informace mohlo 
spotřebitele uvést v omyl. V takovém pří-
padě je pak označování povinné. Návrh 

nařízení však nově upravuje situaci, kdy 
provozovatel potravinářského podniku se 
dobrovolně rozhodne uvést zemi původu 
nebo místo provenience potraviny, aby in-
formoval spotřebitele o tom, že potravi-
na má původ nebo pochází z Evropského 
společenství nebo dané země či místa. Zde 
je zdůrazněn aspekt tzv. primární složky, 
která tvoří např. více než 50 % potraviny. 
Jestliže se např. země původu nebo pro-
venience, kde došlo k poslední zásadní 
úpravě potraviny, liší od země původu ne-
bo provenience této primární složky, uve-
de se též země původu nebo provenience 
této složky (suroviny). (Např. výrobek vy-
robený v daném ČS ze suroviny pocházejí 
z jiného ČS).

Tento přístup vychází z názoru, že 
označování potravin, včetně údajů o je-
jich původu, je v první řadě nástrojem 
sloužícím k informování spotřebitele. Při 
dobrovolném použití a informování o pů-
vodu potraviny jsou stanovena jasná a jed-
notná pravidla, tak aby spotřebitel mohl 
být informován a současně nebyl uváděn 
v omyl. V rámci projednávání jsou vede-
ny okrajové diskuse v případě povinného 
označování země původu u nezpracova-
ných potravin. 

Pokud se jedná o otázku na zřetelnější 
označení, např. symbolem české vlajky, je 
to na uvážení výrobce. Evropská nařízení 
nezakazují uvádění vlajek na obale výrob-
ku, pokud však tímto nedochází ke klamá-
ní spotřebitele o skutečném původu nebo 
vzniku potraviny. 

7.  V sousedních zemích, například v Ra-
kousku či Německu, existuje relativně ne-
viditelný val obrany tuzemských potravin. 
Důsledkem čehož nemají například čes-
ké masné výrobky šanci, i když tamní le-
gislativa jejich prodeji nebrání. Uměli by-
chom učinit cosi podobného ve prospěch 
české produkce? 
Tato situace je pro některé země, jako je 

např. Rakousko či Německo, charakteris-
tická. Může být způsobena větší osvětou ze 
strany nevládních organizací ke konzuma-
ci domácích výrobků, dále jsou velmi dů-
ležité stravovací návyky spotřebitelů smě-
rem k tuzemských výrobkům. Spotřebitel 
tak bez ohledu na cenu výrobku vyžaduje 
určitou potravinu a podporuje tím vlastní 
domácí výrobce a producenty. Neviditelný 
val nemůže být uměle vybudován žádnou 
legislativou členského státu, protože ev-
ropský trh je založen na principu volného 
pohybu zboží. V tomto případě je nejdůle-
žitějším článkem spotřebitel, který nesmí 
preferovat koupi výrobku pouze podle ce-
ny výrobku. 

8.  Jedním ze stěžejních nástrojů uplatnění 
české potravinářské produkce bude ex-
port. Jaké konkrétní kroky chystáte ve 
prospěch masa a masných výrobků?
V nedávné době značně posilovala po-

zice nadnárodních společností a s tím je 
spojen velký nárůst importu zboží. Export 
zemědělských surovin a polotovarů, resp. 
produktů s nízkou přidanou hodnotou 
(obiloviny, ovoce, zelenina, živá zvířata, 
mléko, cukr), který převažuje, je nutno na-
hradit finálními potravinářskými produk-
ty s vysokou mírou národní práce a zlep-
šit záporné saldo zahraničního obchodu 
těmito výrobky. V poslední době se zvy-
šuje především zájem a snaha exportu do 
Ruska. V současnosti je v České republice 
schváleno a registrováno 39 zpracovatelů 
živočišných produktů pro vývoz do Ruska 
a v příštích týdnech je plánována v pořadí 
již pátá mise ruských veterinárních inspek-
torů, která rozšíří seznam akreditovaných 
výrobců především v oblasti masa, drůbeže 
a mléka. V současné době probíhá jednání 
o získání potřebných veterinárních certifi-
kátů s Ukrajinou. 

Ing. Miroslav 
Toman, CSc., 

prezident, 
Potravinářská 
komora ČR

1.  Pokládáte stav masné výroby (MV) v ČR 
za stabilizovaný?
Za současné ekonomické situace je vel-

mi obtížné hovořit o tom, co lze považovat 
za stabilizované. Podle mého názoru mají 
stabilitu ty firmy, které jsou finančně zdra-
vé a mají vypracovanou strategii rozvoje 
firmy. Samozřejmě, že bychom byli rádi, 
kdyby se všechny potravinářské společnos-
ti na trhu udržely i v době finanční krize.

2.  Existuje podle vás nějaké ohrožení zven-
čí? 
Nejvíce ohrožující pro potravináře jsou 

bezpochyby rozdílné podmínky oproti na-
šim konkurentům z ostatních členských ze-
mí Unie. Konkrétně u zpracovatelů masa 
mám na mysli zejména podporu likvidace 

odpadů živočišného původu a podporu vy-
šetření BSE. To jsou jak pro velké, tak pro 
malé zpracovatele poměrně značné finanč-
ní náklady, které jejich zahraniční konku-
renti v mnoha případech díky státu nést ne-
musí. Dalším problémem jsou samozřejmě 
dumpingové ceny dovážených potravinář-
ských výrobků, což je ovšem zase otázka 
dlouhodobě neřešeného chování obchod-
ních řetězců na českém trhu.

3.  Jakým způsobem bude PK podporo-
vat trendy k produkci zdravějších MV? 
Uveďte, prosím, konkrétní programy.
Při Potravinářské komoře ČR funguje 

Pracovní skupina pro zdravý životní styl, 
která se aktivně podílí na přípravě jednot-
livých projektů z oblasti zdravého život-
ního stylu. Jednou z posledních aktivit je 
například dobrovolný závazek několika 
firem, snížit obsah sodíku ve značkových 
dehydratovaných kulinářských výrobcích 
nejméně na úroveň poloviny doporučené-
ho denního množství, tj. 1,2 gramu sodíku 
či méně na jednu porci.

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu?
Pokud jde o informace pro spotřebitele, 

je potřeba si uvědomit, jestli opravdu spo-
třebitelé další údaje potřebují a vyžadují. 
Neustálé přidávání dalších a dalších infor-
mací vede spíše k zahlcení a nepřehlednos-
ti. Osobně se přikláním spíše k systémům 
nutričního značení, jako je GDA, které jas-
ně a zřetelně informuje o denní dávce ener-
gie, tuků, cukrů apod., kterou člověk kon-
zumací jedné porce konkrétní potraviny do 
těla dostane.

5.  Považujete za smysluplné vytváření pově-
domí o potřebě přednostního nakupování 
českých potravin? Jaké argumenty byste 
použili?
Samozřejmě, že podpora spotřeby čes-

kých výrobků má pro český potravinářský 
průmysl velký význam, protože jde o přeži-
tí firem. Z pohledu spotřebitele je ale potře-
ba také zdůraznit širší pohled na podporu 
českých potravin: Nebude-li zájem o české 
potraviny, pak zanikne česká potravinářská 
výroba. To bude mít samozřejmě dopad na 
zemědělskou výrobu, která nebude mít od-
byt pro svoji surovinu. Jak ale poté bude 
vypadat česká krajina bez zemědělství, kte-
rá má zásadní podíl na jejím udržování, si 
příliš nedovedu představit. 

6.  Jakým způsobem budete nadstandardně 
podporovat českou regionální potravino-
vou produkci, která je považována za hod-
nou mimořádné podpory i v rámci progra-
mů EU?
Snažíme se v současné době přesvědčit 

ministerstvo zemědělství a SZIF o podpo-
ře tzv. RegioKLASY. V tomto systému by 
bylo možno ve spolupráci s jednotlivými 
kraji a pod záštitou Potravinářské komory 
ČR propagovat v širším měřítku české re-
gionální výrobky.

7.  Uvítali byste zřetelné označování mas-
ných výrobků zemí původu? Například 
českého symbolem vlajky?
Umístění české vlajky či jiného podob-

ného symbolu záleží čistě na rozhodnutí 
výrobce, zda takové označení na výrobku 
použije. Samozřejmě by to umožnilo lep-
ší identifikaci původu výrobků a tyto sym-
boly by mohly být i jakýmsi vodítkem pro 
spotřebitele.

8.  Jakým způsobem PK podpoří export čes-
ké potravinové produkce? Jak v případě 
masných výrobků? 
Snažíme se v tomto směru působit na or-

gány státní správy, které mají podporu ex-
portu ve své kompetenci. Jsem přesvědčen 
o tom, že je potřeba zpracovat důkladnou 
analýzu zahraničních trhů a stanovit zá-
jmové oblasti.

Ing. Milan 
Mandík, ředitel, 

TORO
Vysoké Mýto a. s. 

Děkuji za oslovení a možnost se vyjádřit 
k uvedené problematice, která je mnohdy 
posuzována jednostranně z profesního za-
měření a názory na řešení jsou tím ovlivně-
ny mnohdy negativně.

Mám tu možnost se objektivně vyjádřit, 
neboť zastupuji v této problematice všech-
ny strany, které jsou zde zúčastněny, od 
zemědělské prvovýroby přes porážku zví-
řat, zpracování masa a masnou výrobu až 
po její prodej ve vlastních prodejnách, kde 
tyto výroby vlastním a účastním se řešení 
problémů ve všech těchto výrobách. Zde 
na začátek je nutné zdůraznit nezastupitel-
nou vzájemnou závislost, pokud chceme, 

aby zpracovatelský průmysl přežil a byl 
zachován v českých rukou. Toto však vů-
bec nekoresponduje se současnou realitou, 
kdy zpracovatelský průmysl pod ekono-
mickým tlakem odběratelů (obchodních 
řetězců) je nucen čím dále více zpracová-
vat surovinu s dovozu, která je podstatně 
levnější a je zde dovážena zatím ve vel-
kém ve vepřových půlkách nebo hovězích 
čtvrtích nebo již rozbouraných částích dle 
jednotlivých druhů. Zde jde jednoznačně 
o skrytou podporu jednotlivých členských 
zemí, především ze staré patnáctky, vlast-
ního zemědělství. Není přece možné, aby 
při stejných výkupních cenách v eurech za 
jeden kg masa vepřového na jatkách u nás 
nebo v Německu se mohlo vepřové maso 
k nám dovážet o několik korun levněji při 
stejných nákladech na jeho výrobu u země-
dělců. U hovězího masa dokonce výkupní 
cena je řádově v desítkách euro vyšší než 
u nás a do supermarketů je dovezeno ho-
vězí zadní podstatně levnější, než je mož-
né prodávat české hovězí. Pro porovnání 
– náklady českého zpracovatele na veteri-
nární poplatky a placené odpady, které ze 
zákona musí jatky zaplatit, činí v přepočtu 
na jeden kg hovězího masa u krávy 12 Kč/
kg a u býka 6 Kč/kg. V některých zemích 
EU tyto náklady hradí stát anebo různý-
mi příplatky tyto náklady vrací zpracova-
telům. Při těchto nerovných podmínkách 
lze jen těžko hovořit o prosperitě jakéhoko-
liv odvětví, které se uvedené problematiky 
účastní, pokud je v českých rukou, a neu-
stálé snižování rozměrů zemědělské výro-
by hlavně v ŽV, na které je zpracovatelský 
průmysl bytostně závislý, dochází k situaci, 
že již zvířata z české produkce na jatkách 
je nedostatek, což je zatím řešeno dovozy 
masa, které jsou levnější, a je jen otázka 
času, kdy maso z dovozu podstatně pod-
raží z důvodu snahy ho sem dovést s větší 
přidanou hodnotou, a to jej již zpracované 
do výrobků. Toto se již začíná dít a bude se 
nadále navyšovat.

Zde je nutné ještě pro objasnění stáva-
jícího stavu vysvětlit i stále větší závislost 
zpracovatelů na používaných praktikách 
obchodních řetězců, kteří prohlašují, že 
chtějí především pro své zákazníky kvalitní 
a levné výrobky, což ze samé podstaty ne-
ní možné. Pro dosažení co největšího zisku 
jsou pak tlačeni výrobci z nerovné pozice 
k nesmyslným cenám za své výrobky, které 
mnohdy, pokud mají být kvalitní a z masa, 
jsou pod cenou výrobních nákladů. Tyto 
praktiky, čím dále více, jak ubývají mož-
nosti uplatnit české výrobky na našem tr-
hu, uplatňují i regionální prodejní sítě a tím 
je zpracovatelský masný průmysl veden do 
ekonomické ztráty a tím i k jeho likvidaci. 
V současné době se již nejedná jen o velké 
podniky, ale již i o střední nebo malé, které 
se jevily, že přežijí, protože většinou jsou to 
rodinné podniky, ale tyto budou zlikvidová-
ny úředně z důvodu uplatňování mnohdy 
nesmyslných veterinárních evropských no-
rem, které v menších provozech nelze do-
držet a od roku 2010, kdy končí povolené 
přechodné období, budou muset i oni tyto 
předpisy splňovat. 

Neodpustil jsem si jen v krátkosti popsat 
několik nastíněných problémů, kterých je 
jistě daleko více, ale všechny vedou k za-
myšlení, jak je vůbec možné dále v oblasti 
zpracování potravin pokračovat, tak aby se 
české výrobky udrželi na trhu. Jsem skep-
tický v tom, že ryze české potraviny nebu-
dou v budoucnu v prodejní síti řetězců. Na-
še místo v uplatnění na trhu, tj. menších 
výrobců, vidím právě v regionu, kde svoji 
výrobu provádíme především jako doplňko-
vou výrobu s větší přidanou hodnotou se 
zaměřením na kvalitní a hlavně čerstvé vý-
robky. Pod názvem čerstvé je doba od výro-
by ke spotřebiteli nejdéle do 48 hodin. To-
to nelze dodržet u řetězců, které vyžadují 
výrobky s delší záruční trvanlivostí, což je 
možné dosáhnout přidáním konzervačních 
přídavků, ale pak nejde o čerstvé zboží, kte-
ré může vítězit u zákazníka svojí chutí.

1.  Považujete současný stav masné výroby 
v ČR za stabilizovaný?
Dochází k jeho ekonomické likvidaci.

2.  Pokud spatřujete nějaká ohrožení zven-
čí, jaká? 
Likvidační podmínky řetězců při prodeji 

českých výrobků do těchto řetězců. Podo-
týkám, že je čím dále menší možnost uplat-
nit české výrobky mimo tento trh a i v pří-
padě mimo tento trh uplatňované praktiky 
mají dopad na cenu výrobku v ostatní pro-
dejní síti.

3.  Co vám brání ve větším zastoupení české-
ho masa ve vaší masné výrobě?
Zde máme 100% zastoupení vlastního 

masa z vlastních chovů.

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu?

(Pokračování na další straně)
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Čím dále více je nutné dávat spotřebi-
teli na vědomí, že vůbec masné výrobky 
jsou vyráběny z masa, při tlaku na cenu, 
kdy výrobce je tlačen nízkou prodejní ce-
nou obchodu k hledání nákladů a různých 
náhražek.

5.  Jak vaše společnost reaguje na součas-
né trendy konzumace zdravějších potra-
vin? Uveďte konkrétní výrobky a jejich 
přednosti.
Jsem pesimista v širším rozšíření do ob-

chodní sítě z důvodu malé produkce výrob-
ců, i když je mnohdy spotřebitel úmyslně 
klamán. Zde doporučuji vrátit se ke klasic-
kým receptům, kde výrobky jsou vyráběny 
z masa bez chemie – ale to vyžaduje zkrátit 
cestu od výroby ke spotřebiteli. Zde vidím 
místo regionální výroby, a to ještě ve vlast-
ních prodejnách, kde je možné toto zajis-
tit. Na druhé straně jistě tyto výrobky musí 
být i dražší, čemuž zrovna současná doba 
nepřeje.

6.  Považovali byste za žádoucí blíže defino-
vat „kvalitní český masný výrobek“ a vzít 
(v rámci ČSZM) jeho osud do vlastních 
rukou?
Při současných legislativních podmín-

kách a různých omezeních a při nespolu-
práci jednotlivých výrobců to nevidím reál-
ně. Spíš podpořit české výrobky, regionální 
speciality, které budou vyrábět místní výro-
by. V průmyslové výrobě je to nereálné.

7.  Umíte si představit určitou míru společ-
ného marketingu zpracovatelů masa? Po-
kud ano, uveďte vaše představy.
Ne.

8.  Velkou perspektivu v rámci EU předsta-
vují regionální produkty. Dokázali byste 
se domluvit s prvovýrobou a prodejci na 
spolupráci? Nebo jste se dokonce již do-
mluvili?
Řešíme přes vlastní prodejny.

9.  Jakou šanci vidí vaše společnost v expor-
tu masných výrobků? Je potřeba její pod-
pory ze strany státních institucí? Jaké?
Zde z našeho regionálního pohledu ne-

vidíme uplatnění vyvážet naše výrobky.

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

Kroměříž a. s.
1.  Považujete současný stav masné výroby 

v ČR za stabilizovaný?
2.  Pokud spatřujete nějaká ohrožení zven-

čí, jaká? 
Na tuto otázku mohou existovat dva 

pohledy: a) Co se týká celkového objemu 
produkce masných výrobků, ten zůstává asi 
více méně stejný. Z přehlídek zboží na re-
gálech v zahraničních řetězcích je vidět, že 
pomalu přibývá importovaných produktů, 
ale na druhé straně existují i čeští výrobci, 
kterým se daří vyvážet za hranice (i když 
třeba jen na Slovensko). b) Co se týká po-
čtu firem v oboru, ten stabilizovaný není již 
minimálně 15 let a ani být takto stabilizova-
ný nemůže. Vždy budou slabé firmy mizet 
z trhu, buď úplně, nebo je pohltí silnější, 
příp. se budou objevovat producenti noví. 
Určité nebezpečí vnímám právě ze strany 
zahraničních maloobchodních sítí. Jejich 
centrály v mateřských zemích mají blízko 
k tamním výrobcům a zcela jistě budou 
(a jsou) vystaveni tlakům na podporu pro-
deje takového zboží, např. zrovna v Česku. 
Tímto jsem vlastně odpověděl i na druhou 
otázku.

3.  Co vám brání ve větším zastoupení české-
ho masa ve vaší masné výrobě?
Jednoznačně nabídka takového masa 

na našem trhu z hlediska standardnosti, 
množství a ceny. Jako docela silná firma, 
navíc v symbióze se dvěma dalšími zpraco-
vateli, potřebujeme týdně desítky tun mas 
určitých vybraných druhů. V Česku neexis-
tuje místní zpracovatel, který je schopen ta-
kovéto dodávky do našich provozů objemo-
vě vůbec zajistit. 

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu?
Myslím, že údaje, které jsou k dispozi-

ci na výrobcích, by měly dostačovat k ori-
entaci spotřebitele. Druhá věc je dodržo-
vání receptur a případně legislativních 
omezení vydaných pro určité produkty 
výrobci. Stále se setkáváme s případy fal-
šování výrobků, kontrolní-dozorové or-
gány v tomto směru nevykonávají svou 
práci dobře. Jen pro dokreslení: dostala 
se mi do rukou dizertační práce zabýva-
jící se detekcí sójových bílkovin, resp. 

sójových preparátů v masných výrobcích. 
Práce vznikala při Veterinární a farma-
ceutické univerzitě v Brně. V kategorii 
trvanlivých tepelně opracovaných výrob-
ků byl u salámů Vysočina, Selský salám 
nebo Turistický trvanlivý salám proká-
zán přídavek sójové bílkoviny v 13,5 %, 
ve skupině trvanlivých fermentovaných
masných výrobků byl  neoprávně-
ný přídavek sójové bílkoviny zazna-
menán ve 4,3 %, mezi šunkami byla 
sójová bílkovina detekována dokonce
v 1 vzorku šunky nejvyšší jakosti. 

5.  Jak vaše společnost reaguje na součas-
né trendy konzumace zdravějších potra-
vin? Uveďte konkrétní výrobky a jejich 
přednosti. 
Již pár let vyrábíme trvanlivé fermento-

vané masné výrobky s přídavkem probiotic-
ké kultury (salámy Zeus a Hádés). Mimo 
obsahu probiotik jde o produkty s nižším 
obsahem tuku. Vloni jsme uvedli na trh dva 
výrobky v kategorii „bio“.

6.  Považovali byste za žádoucí blíže defino-
vat „kvalitní český masný výrobek“ a vzít 
(v rámci ČSZM) jeho osud do vlastních 
rukou?
Kvalitní český masný výrobek – pod 

tímto pojmem si představuji produkty 
ze seznamu výrobků v rámci někdejšího 
GŘ masného průmyslu. Velká většina se 
z nich vyrábí dodnes. Mnohé mají s pů-
vodními druhy stejné už jenom ty názvy. 
Některé z těchto tradičních výrobků ale 
seženete ve více méně původní podobě. 
Např. v síti Makro pod značkou dříve 
MQ, dnes HS. U řady původních výrob-
ků nelze aplikovat tehdejší postupy zcela 
beze změny, neboť existují už nové, příp. 
zdokonalené technologie, nové aditivní 
látky, nové obaly.

7.  Umíte si představit určitou míru společ-
ného marketingu zpracovatelů masa? Po-
kud ano, uveďte vaše představy.
Společný marketing se svými konkuren-

ty? No to by šlo hodně těžko. Snad jen na 
některé „komodity“, resp. skupiny výrobků. 
Tam bychom mohli najít společný zájem 
na podporu prodeje. Ale to víte – i v rámci 
toho každý vidí jen tu svoji značku.

8.  Velkou perspektivu v rámci EU předsta-
vují regionální produkty. Dokázali byste 
se domluvit s prvovýrobou a prodejci na 
spolupráci? Nebo jste se dokonce již do-
mluvili?
V našem oboru snad nic takového ne-

existuje. Aspoň v našem regionu o tom nic 
nevím.

9.  Jakou šanci vidí vaše společnost v expor-
tu masných výrobků? Je potřeba její pod-
pory ze strany státních institucí? Jaké?
Export je možný. Obchodní partneři se 

ale hledají velice těžko. Jakákoliv podpora 
je v tomto směru vítaná – samozřejmě i ze 
strany našeho státu.

Emil Kasper, 
generální ředitel, 
Maso Planá, a. s.

1.  Považujete současný stav masné výroby 
v ČR za stabilizovaný?
Dle mého názoru dojde v budoucnu ješ-

tě k dílčím korekcím, někteří větší hráči 
opustí trh, posílí místní menší výrobci díky 
specialitám.

2.  Pokud spatřujete nějaká ohrožení zven-
čí, jaká?
Vzhledem k pozici obchodních řetězců 

se zvedne dovoz některých dražších druhů 
masných výrobků. Zahraničnímu dodava-
teli je trh ochoten akceptovat větší cenu. 
Naopak po domácím výrobci je požadován 
nejlacinější výrobek.

3.  Co vám brání ve větším zastoupení české-
ho masa ve vaší masné výrobě?
Vzhledem k tomu, že jsme největší po-

rážka v Čechách, tak používáme z devade-
sáti procent vlastní surovinu.

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu?
Myslím si, že informace o složení je do-

statečná. Vzhledem k tradici prodeje pul-
tového (obslužného), kde se realizuje větší 
část prodeje, zákazník nemá šanci složení 
výrobku posoudit.

5.  Jak vaše společnost reaguje na součas-
né trendy konzumace zdravějších potra-
vin? Uveďte konkrétní výrobky a jejich 
přednosti.
Před rokem jsme uvedli na trh Wellnes 

řadu výrobků (klobása s medvědím česne-
kem, wellnes šunka bez éček, dětské pár-

ky), zdravější potraviny – to je však pouze 
fráze, protože zákazník tvrdí, že to požadu-
je, avšak při nákupu preferuje cenu a pře-
vážně kupuje laciné výrobky.

6.  Považovali byste za žádoucí blíže defino-
vat „kvalitní český masný výrobek“ a vzít 
(v rámci ČSZM) jeho osud do vlastních 
rukou?
Jsem trochu skeptický vzhledem k před-

cházejícím bodům, co jsem popisoval.

7.  Umíte si představit určitou míru společ-
ného marketingu zpracovatelů masa? Po-
kud ano, uveďte vaše představy.
V současném rozložení zpracovatelů si 

to neumím představit, není v ČR speciali-
zace, a proto není možný společný marke-
ting.

8.  Velkou perspektivu v rámci EU předsta-
vují regionální produkty. Dokázali byste 
se domluvit s prvovýrobou a prodejci na 
spolupráci? Nebo jste se dokonce již do-
mluvili?
Lokálně určitě, některé produkty mají 

zelenou, myslím si, že šanci za náš region, 
tj. ČR, má pouze Pražská šunka, je však 
nutné dořešit její ochranu. Tam je již mar-
keting hotov i mezinárodní.

9.  Jakou šanci vidí vaše společnost v expor-
tu masných výrobků? Je potřeba její pod-
pory ze strany státních institucí? Jaké?
Export masných výrobků je možný pou-

ze pod privátní značkou, protože na rozdíl 
od nás si západní země svůj trh velmi dob-
ře chrání. Určité možnosti jsou od nás na 
východ. Podpora ze strany státu není vůbec 
žádná, naopak administrativa celý proces 
komplikuje. Vždyť i například mise veteri-
nářů z jiných zemí si musí firma zaplatit 
ze svého apod.

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

1.  Považujete současný stav masné výroby 
v ČR za stabilizovaný?
Nepovažuji.

2.  Pokud spatřujete nějaká ohrožení zven-
čí, jaká? 
Zvenčí nijak velká ohrožení nespatřuje-

me, většina spotřebitelů vyhledává přede-
vším produkty od tuzemských výrobců.

3.  Co vám brání ve větším zastoupení české-
ho masa ve vaší masné výrobě?
Problém je především v nabízeném 

množství, na českém trhu nám tuzem-
ský dodavatel nedokáže nabídnout tak 
velké množství od jednotlivého druhu
masa jako zahraniční dodavatel. Na čes-
kém trhu je bohužel nedostatečná nabíd-
ka jednotlivých druhů mas, proto je ČR 
stále více závislá na dovozu masa ze ze-
mí EU.

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu?
V dnešní době se spotřebitel o složení 

zajímá jistě více, než tomu bylo dříve, na 
všech výrobcích je samozřejmě vždy uve-
deno složení dle platné legislativy, u někte-
rých výrobků jsou navíc uvedeny energetic-
ké hodnoty, obsah sacharidů atd.

5.  Jak vaše společnost reaguje na součas-
né trendy konzumace zdravějších potra-
vin? Uveďte konkrétní výrobky a jejich 
přednosti.
Snažíme se co nejpružněji reagovat na 

požadavky trhu, proto jsme na trh uvedli 
již v roce 2006 řadu výrobků Schneider 
Fitness, která se řadí do moderního tren-
du zdravého životního stylu především dí-
ky sníženému obsahu tuku, nízkému po-
čtu ,,éček“, obsahu mořské soli a přírodní 
vlákniny atd. Pro mladší spotřebitele jsme 
na trh uvedli řadu výrobků Schneider Ju-
nior, které jsou kromě sníženého obsahu 
tuku a dusitanů navíc obohaceny např. kal-
ciem, vlákninou atd. V naší nabídce samo-
zřejmě nechybí ani řada výrobku bio, které 
na trhu naleznete pod značkou Schneider 
Vita Natura.

6.  Považovali byste za žádoucí blíže defino-
vat „kvalitní český masný výrobek“ a vzít 
(v rámci ČSZM) jeho osud do vlastních 
rukou?
Kvalitní český masný výrobek bych dle 

mého názoru definoval jako výrobek, kte-
rý je vyroben výhradně z vysoce kvalitních 
českých surovin, tzn. že výchozí produkt je 
pak také vysoce kvalitní a je právem ozna-
čen jako ,,kvalitní český masný výrobek“. 
Otázkou však zůstává, zda běžný spotřebi-

tel na našem trhu skutečně vyhledává ,,kva-
litní český masný výrobek“, protože vyso-
ké kvalitě odpovídá také vyšší cena, než je 
u standardních masných výrobků, a na na-
šem trhu je bohužel pro spotřebitele stále 
důležitější nízká cena než kvalita výrobku, 
ta je bohužel stále u většiny zákazníků až 
na druhém místě.

7.  Umíte si představit určitou míru společ-
ného marketingu zpracovatelů masa? Po-
kud ano, uveďte vaše představy.
Do jisté míry si určitou spolupráci před-

stavit dokážu, např. ve formě společného 
označení pro kvalitní české výrobky, které 
by získaly výrobky splňující určitá kritéria. 
Společně pak toto označení marketingo-
vě podporovat a tím dostat toto označení 
do podvědomí zákazníka, a zvyšovat tak 
zájem zákazníka o kvalitní české výrob-
ky. V dnešní době však tímto způsobem 
funguje značka KLASA, která podporuje 
prodej kvalitních českých potravin nejen 
v masném průmyslu, ale i v ostatních od-
větvích.

8.  Velkou perspektivu v rámci EU předsta-
vují regionální produkty. Dokázali byste 
se domluvit s prvovýrobou a prodejci na 
spolupráci? Nebo jste se dokonce již do-
mluvili?
Předpokládám, že by určitá spolupráce 

mohla být možná, zatím jsme však prvový-
robce a prodejce neoslovili.

9.  Jakou šanci vidí vaše společnost v ex-
portu masných výrobků? Je potřeba je-
jí podpory ze strany státních institucí?
Jaké?
Určitá šance exportu zde určitě je, 

i v této chvíli exportujeme některé druhy 
našich výrobků do sousedních zemí, jed-
ná se však pouze o procenta z naší celkové
produkce.

Ing. Jaromír 
Kloud, generální 

manažer 
obchodu, ZŘUD-
-Masokombinát 

Písek CZ,
a. s.

1.  Považujete současný stav masné výroby 
v ČR za stabilizovaný? 
Ano, jsem přesvědčen, že masná výro-

ba má v ČR budoucnost zajištěnou, samo-
zřejmě za předpokladu schopnosti sebere-
flexe. 

2.  Pokud spatřujete nějaká ohrožení zven-
čí, jaká? 
Největším potenciálním nebezpečím 

pro české uzeniny jsou zahraniční zmatky 
maloobchodu.

3.  Co vám brání ve větším zastoupení české-
ho masa ve vaší masné výrobě? 
Používáme pro výrobu maximální mož-

né množství domácí suroviny. Někdy za-
znamenáváme problémy se zajištěním 
standardní jakosti (libovosti) u surovin do-
mácího původu.

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu? 
Současnou úroveň informovanosti pova-

žuji za dostatečnou, spíše mám pocit, že 
spotřebitelé toto ve valné většině stejně ne-
čtou. Co se týče ostatních údajů, jsem pro 
doplnění země původu i pro uzeniny bale-
né až po dovozu.

5.  Jak vaše společnost reaguje na součas-
né trendy konzumace zdravějších potra-
vin? Uveďte konkrétní výrobky a jejich 
přednosti. 
V naší společnosti již třetí rok marke-

tingově a obchodně rozvíjíme řadu probio-
tických fermentovaných uzenin s pozitiv-
ním vlivem na trávicí trakt a choroby s ním 
související. Pokud bych měl jmenovat ty 
nejúspěšnější, tak by to byl trojúhelníkový 
salám Písečan, ověnčený vítězstvím v ně-
kolika soutěžích, dále salám Orlík s chutí 
po uherských předcích a též několika ví-
tězstvími a z klobás bych jmenoval Dračí 
klobásu, což je již několik let stálice našich 
prodejů.

6.  Považovali byste za žádoucí blíže defino-
vat „kvalitní český masný výrobek“ a vzít 
(v rámci ČSZM) jeho osud do vlastních 
rukou? 
O toto se pokouší Svaz již delší dobu 

a snad již letos na jaře se dočkáme žádosti 
o přihlášení kvalitní receptury na výrobky 
liptovská saláma, spišské párky, lovecký sa-
lám a špekáčky v Bruselu. Cesta je to spo-

lečná se slovenskými kolegy a během té do-
by jsme viděli nejeden klacek pod nohama, 
ale i nejednu pomocnou ruku.
7.  Umíte si představit určitou míru společ-

ného marketingu zpracovatelů masa? Po-
kud ano, uveďte vaše představy. 
Pouze v obecné rovině, neboť všichni 

jsme vzájemně tvrdí konkurenti.

8.  Velkou perspektivu v rámci EU předsta-
vují regionální produkty. Dokázali byste 
se domluvit s prvovýrobou a prodejci na 
spolupráci? Nebo jste dokonce se již do-
mluvili? 
V našem kraji (Jihočeském) toto již ně-

jaký čas funguje. Regionálních produktů se 
ujal družstevní systém COOP. Je to vynika-
jící způsob podpory produktů. Je třeba ješ-
tě doladit celostátně pravidla pro podporu 
regionálních produktů. A nejdůležitější je 
dát i pravidla finanční. Protože bez peněz 
to nepůjde. 

9.  Jakou šanci vidí vaše společnost v expor-
tu masných výrobků? Je potřeba její pod-
pory ze strany státních institucí? Jaké? 
Export uzenin je vždy složitý, protože je 

nutné překonat chuťovou bariéru v jiných 
zemích. Nejvhodnější podpora je možnost 
vystavovat na veletrzích v rámci Evropy, 
včetně Ruska, a některé bankovní a garan-
ční nástroje.

Libor Ondráček, 
Director Fresh 
Food, AHOLD 
Czech republic

a. s.
1.  Jaký rozdíl spatřujete mezi českými a do-

váženými masnými výrobky?
Jednoznačně upřednostňujeme výrob-

ky z lokální produkce, které naši zákaz-
níci od nás očekávají a požadují. Navíc 
existuje poměrně široká skupina výrob-
ků, kde je lokální produkce nenahradi-
telná z důvodu specifické „české chuti“ 
(př. poličan). Dovozy v podstatě použí-
váme jen pro doplňkový sortiment speci-
alit, což je pro nás cesta, jak se odlišovat 
ve srovnání s konkurencí a nabízet více.
Jinak obecně platí, že lokální i importova-
né výrobky jsou dostupné ve všech kvali-
tativních úrovních, a není tedy možné říci, 
co je lepší. 

2.  Považujete informace o složení masných 
výrobků na obalech za dostatečné a pro 
vaše zákazníky srozumitelné? Jaké infor-
mace postrádáte? Které jsou pro zákazní-
ka málo srozumitelné či zavádějící?
Jako zavádějící může snad někdy pů-

sobit komunikace dlouhého výčtu alergo-
logických informací. Na druhou stranu 
jasná informace, že výrobek je bezlep-
kový, by nám jistě pomohla získat ví-
ce zákazníků. Za úvahu by asi také stá-
la výrazná komunikace dietologických
informací po vzoru Spojených států ame-
rických (obsah tuku, bílkovin, cukrů, soli, 
energie). 

3.  Poskytujete ve vašich prodejnách zákaz-
níkům další informace o masných vý-
robcích (mimo uvedené na obalech)?
Jaké? 
V obsluhovaných úsecích mohou na-

ši zákazníci získat kompletní informaci 
o každém výrobku v souladu s platnou le-
gislativou. V některých prodejnách aktuál-
ně zkoušíme výraznější komunikaci bezlep-
kových výrobků a dále informace o zemi 
původu. 

4.  Umí váš personál poskytnout informaci 
o masných výrobcích, prodávaných v ob-
služných pultech? Například o výrobci? 
O složení výrobku (základní – tuk, sůl, 
lepek)? O jeho přednostech zdravotních, 
gastronomických?
Kromě informací požadovaných legis-

lativou (viz výše) náš personál pravidelně 
školíme v oblasti zbožíznalství a doporuče-
ných kombinací výrobků z kategorie lahů-
dek a např. vína nebo ovoce a zeleniny. 

5.  Dokázali by jste si představit užší spolu-
práci na „regionálním výrobku“ – prvový-
roba, zpracovatel, prodejce? Jak? 
Naší firemní strategií je podporovat regi-

onální výrobky. V mnoha případech se tak-
to z původně regionálních výrobků stávají 
výrobky s celorepublikovým působením. To 
však předpokládá, že výrobce je schopen 
dodávat odpovídající objem tohoto zboží. 
V každém případě je tato spolupráce velmi 
zajímavá a oboustranně výhodná. Proto ji 
vyhledáváme a podporujeme. 

6.  Uvítali byste zřetelné označování mas-
ných výrobků zemí původu? Například 
českého symbolem vlajky? 
Ano. 
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Jiří Řežábek, 
nákup čerstvých 
potravin, SPAR 
Česká obchodní 

společnost s. r. o.
1.  Jaký rozdíl spatřujete mezi českými a do-

váženými masnými výrobky?
Největší rozdíl spatřuji ve zpracování 

obalu, designu. Jiné jsou i zvyklosti jednot-
livých krajin, a tedy i výrobky jsou často 
jinak strukturovány. Jako podstatný fakt 
bych zmínil nekolísající kvalitu výrobků, 
která se bohužel u tuzemských výrobců ně-
kdy dostaví.

2.  Považujete informace o složení masných 
výrobků na obalech za dostatečné a pro 
vaše zákazníky srozumitelné? Jaké infor-
mace postrádáte? Které jsou pro zákazní-
ka málo srozumitelné či zavádějící?
Informace na obalech považuji pro větši-

nu zákazníků za dostačující. Je ale pravda, 
že určité procento zákazníků by uvítalo de-
tailnější informace v procentuálním vyjád-
ření složení výrobku.

3.  Poskytujete ve vašich prodejnách zákaz-
níkům další informace o masných výrob-
cích (mimo uvedené na obalech)? Jaké? 
V našich prodejnách jako informaci, kte-

rá se standardně nepodává, měříme každé 
2 hodiny teplotu v chladicích prostorech 
a uvádíme ji na viditelném a přístupném 
místě.

 
4.  Umí váš personál poskytnout informaci 

o masných výrobcích, prodávaných v ob-
služných pultech? Například o výrobci? 
O složení výrobku (základní – tuk, sůl, 
lepek)? O jeho přednostech zdravotních, 
gastronomických?
O výrobci není náš personál proškolen, 

jelikož máme centrální zásobování (vlastní 
centrální sklad). Základní informace umí 
podat každý zaměstnanec daného odděle-
ní, o bližší informace je třeba se obrátit na 
odpovědného pracovníka.

5.  Dokázali byste si představit užší spolu-
práci na „regionálním výrobku“ – prvový-
roba, zpracovatel, prodejce? Jak? 
V úseku uzenin si díky logistice a zá-

sobování z centrálního skaldu nedovedu 
představit zásobování na bázi regionu.

6.  Uvítali byste zřetelné označování mas-
ných výrobků zemí původu? Například 
českého symbolem vlajky? 
Označování výrobků zemí původu sym-

bolem státní vlajky považuji vhodné a pro 
zákazníka jako nejjednodušší pro jeho ori-
entaci.

7.  Uveďte další náměty pro podporu zdra-
vějších masných výrobků, zejména jejich 
prezentace s konečným spotřebitelům. 
Vnímám velký rozdíl informovanosti zá-

kazníků např. o přítomnosti probio kultur, 
o obsahu omega 3 mastných kyselin přiro-
zenou cestou (ryby, krůtí maso) v uzeni-
nách oproti výrobkům mléčným, které jsou 
více mediálně podporovány. 

 Richard Hrdina, 
ředitel, Jatky 
Český Brod 

1.  Považujete současný stav masné výroby 
v ČR za stabilizovaný?
Neznám situaci, nemohu se vyjádřit.

2.  Pokud spatřujete nějaká ohrožení zven-
čí, jaká? 
Možnost dovážet levné a nekvalitní vý-

robky.

3.  Co vám brání ve větším zastoupení české-
ho masa ve vaší masné výrobě?
Nemáme výrobu.

4.  Považujete za potřebné dávat spotřebi-
telům více srozumitelnějších informací 
o složení masných výroků, nežli dostáva-
jí dnes? Pokud ano, jaké a v jakém roz-
sahu?
Mnohdy je na výrobku velké množství 

informací, které jsou pro laika nesrozu-
mitelné. Stačilo by pravdivé označení za-
stoupení masa, tuku a přidaných látek.

5.  Jak vaše společnost reaguje na součas-
né trendy konzumace zdravějších potra-
vin? Uveďte konkrétní výrobky a jejich 
přednosti.
Nevyrábíme.

6.  Považovali byste za žádoucí blíže defino-
vat „kvalitní český masný výrobek“ a vzít 

(v rámci ČSZM) jeho osud do vlastních 
rukou?  
Určitě ano, problém však je v tom, že 

se někteří výrobci zasazují za zrušení 
označování výrobce na výrobcích. Proč? 
Je zcela zřejmé, že se za své zboží mnoh-
dy doslova stydí a vyrábí ho pouze na po-
pud obchodních řetězců v nesmyslné hon-
bě za co nejnižší cenou.

7.  Umíte si představit určitou míru společ-
ného marketingu zpracovatelů masa? Po-
kud ano, uveďte vaše představy.
V dnešním konkurenčním prostředí si 

toto představit neumím.

8.  Velkou perspektivu v rámci EU předsta-
vují regionální produkty. Dokázali byste 
se domluvit s prvovýrobou a prodejci na 
spolupráci? Nebo jste se dokonce již do-
mluvili?
Já nijak velký význam regionálním pro-

duktům nepřikládám.

9.  Jakou šanci vidí vaše společnost v expor-
tu masných výrobků? Je potřeba její pod-
pory ze strany státních institucí? Jaké?
Malou. U našich západních sousedů si 

každý výrobce budoval své místo na trhu 
dlouhou řadu let a ti, kterým se to nepo-
dařilo, zanikli. Jejich zákazníci převážně 
nakupují od toho svého výrobce a neřídí 
se jenom cenou. Co jim můžeme nabíd-
nout? Technologie a výrobní postupy má-
me od nich a klasická česká uzenina vyrá-
běná za minulého režimu zajímá stále se 
zmenšující okruh pamětníků.  

To je můj názor a jedna poznámka na ko-
nec. Evropa řeší nadprodukci masa, a při-
tom by podle mne pomohlo docela málo. 
Vraťme do uzenářských výrobků maso, 
sóju nechme prasatům a kravám, dělejme 
šunky z kýty a bez nesmyslných nástřiků 
a naučme zase zákazníky nakupovat uzeni-
nu bez obav z toho, co mu ze špekáčku nad 
táborákem na klacku zbude. 

Troufnete si, pane Rado, koupit uzeninu 
kdekoli a od kohokoli? Já už ne.

Jan Mišurec, 
tiskový mluvčí, 

Sdružení obrany 
spotřebitelů

1.  Jak hodnotíte kvalitu českých masných 
výrobků (MV) ve srovnání s výrobky 
k nám dováženými?
Na toto nelze beze zbytku odpovědět. 

Nemáme žádné konkrétní souhrnné údaje
o kvalitě českého, respektive dováženého 

masa. Přesto se domníváme, že jak české, 
tak dovážené maso má své zástupce, jenž 
jsou na výborné úrovni, a naopak. Proto ne-
lze obecně říci, že buď české nebo dováže-
né je lepší a kvalitnější. Bohužel je stále na 
trhu málo BIO výrobků z masa a také speci-
álních masných výrobků pro děti. Nedávno 
jsem viděl například jen jeden druh šunky 
pro děti. Potraviny na trhu jsou považovány 
za bezpečné a je jen na konzumentovi, aby 
si vybral potraviny, které mu budou vyhovo-
vat v rámci jeho stravovacích návyků, zdra-
votního stavu a podobně. Doufejme, že se 
postupně bude zlepšovat nabídka masných 
výrobků i v menších prodejnách, kde tomu 
zatím někde tak zcela není. Samozřejmě že 
i na kvalitu masných výrobků si konzumen-
ti stěžují, někdy jsou to konzervy, které se 
spotřebitelům zdají být málo masové a více 
tučné a mazlavé konzistence, anebo salá-
my, stěžují si na jejich přesolenost. 

2.  Považujete informace, poskytované ko-
nečným spotřebitelům o masných výrob-
cích, za odpovídající? Které byste přidali 
či rozšířili? Pracujete na podnětu nějaké 
zákonné úpravy?
Prozatím žádný podnět nepřipravujeme. 

Informace by měly být především čitelné. 
Jde i o velikost písma, aby spotřebitel na 
písmo viděl. A co se obsahu týká, za dů-
ležité údaje považujeme především složení 
masných výrobků (zda např. špekáčky či ji-
né masné výrobky odpovídají vyhláškou sta-
novenému složení apod.) Dále je také velice 
důležitý údaj o původu masa, včetně potvr-
zení zdravotní nezávadnosti. Tyto údaje by 
měl spotřebitel vždy sledovat, samozřejmě 
včetně data použitelnosti (minimální trvan-
livosti). A to vše jak u baleného, tak neba-
leného masa či masných výrobků. Výhrady 
máme často k úrovni prodeje, kdy prodava-
či sahají na krájené salámy holýma rukama, 
nepoužívají například pomůcky, ale často se 
na nás spotřebitelé obracejí i s dotazy v rám-
ci čistoty chladicích pultů a podobně. 

3.  Jaký je váš názor na program značky kva-
lity Klasa? Jaký na regionální programy 
kvalitních potravin (Chutná hezky, jiho-
česky, Perla Zlínska, Zlatá chuť jižní 
Moravy a dalších)?
Tímto označením by se měly honosit 

výrobky, jenž splňují nejpřísnější kritéria 
stanovená ministerstvem zemědělství (tato 
značka je jinak spravována státním země-
dělským a intervenčním fondem). Domní-
váme se proto, že tento program českých 
kvalitních výrobků je velice prospěšný. Dí-
ky jeho propagaci v médiích, ale i na jiných 
místech (např. na trzích) vneslo tuto znač-
ku do povědomí spotřebitelů. Proto spotře-
bitelé tyto výrobky již více vyhledávají. Co 

je však potřeba poznamenat, je to, že by 
nemělo docházet k tomu, aby značka by-
la nadužívána a dávána i výrobkům, jejichž 
kvalita by neodpovídala předepsaným kri-
tériím a došlo by k diskreditaci této značky. 
Co se týká ostatních označení kvality, lze 
jen dodat, že se jedná o vhodný způsob, jak 
upozornit na jednotlivé výrobky z daného 
kraje a zároveň vyzdvihnout ony kvalitní 
výrobky. I u těchto regionálních značek je 
však potřeba zajistit určitou kontrolu kvali-
ty výrobků, aby se nejednalo pouze o nic-
neříkající značku. 

4.  Považujete za potřebné více zviditelňovat 
zemi původu potravin. V případě ČR ni-
koliv pouze pomocí CZ, ale kupříkladu 
symbolem vlajky? 
Spotřebitel by měl být především pravdi-

vě informován o tom, jaký výrobek kupuje. 
Jsme toho názoru, že není podstatné, jakým 
způsobem, zda vlaječkou či označením CZ, 
ale tak, aby každý spotřebitel byl schopen 
tento výrobek identifikovat jako český výro-
bek, bez potřeby brýlí, lupy apod. Mělo by 
se tedy jednat o čitelné, viditelné a srozu-
mitelné označení pro každého.

5.  Jaký je váš názor na regionální potravino-
vé produkty? Předpokládáte jejich větší 
podporu, jak umožňuje legislativa EU? 
Pokud se jedná o krajové speciality, tak 

by zde byla opravdu vhodná větší podpo-
ra ze strany státu. Mělo by se to týkat pře-
devším výrobků, jenž jsou pro kraj (ale 
i pouze pro určitou vesnici) typické, avšak 
výrobci těchto specialit nejsou schopni vý-
robek prosadit celorepublikově, či dokonce 
v rámci celé EU. 

6.  Vaše představa podpory (informací) zdra-
vějším potravin (méně tuků, solí, éček 
apod.)?
Podpora zdravějších potravin by měla 

oslovit co možná nejvíce lidí najednou. 
Proto by bylo nejvhodnější tyto informace 
prosazovat v médiích, v co možná největší 
míře v rámci nejrůznějších spotů apod. Dá-
le by tato podpora mohla probíhat v rám-
ci nejrůznějších propagačních materiálů, 
které budou zahrnovat informace o tom, 
jak jsou prospěšné určité výrobky, a to vše 
v konfrontaci s nezdravými výrobky. By-
lo by též vhodné doplnit tyto materiály 
i o případné následky nezdravého způso-
bu života. Zdůrazňovat kvalitu nad kvanti-
tou… Případně na obalech výrobků na ty-
to aspekty upozornit, např. bez přidaných 
konzervantů apod. Spolupracovat v rámci 
informovanosti spotřebitelů lze i s SOS, 
které má například speciální sekci věnova-
nou potravinám na webu www.spotrebitele.
info.

Můžete stručně představit Vaši společ-
nost?

Drůbežářský závod Klatovy a. s. je vý-
znamným zpracovatelem kuřat, založeným 
v roce 1966. Postupem doby došlo k řadě 
rekonstrukcí a modernizaci, takže v sou-
časné době zpracováváme 40 000 tun ja-
tečních kuřat ročně, vyrobíme 7 000 tun 
masných výrobků a polotovarů a obrat fir-
my je 1,5 miliardy Kč. Specializujeme se 
na zpracování kuřat, výrobu dělené chlaze-
né a zmrazené drůbeže a drůbežích uzenin 
a polotovarů. 

Spotřeba drůbežího masa v posledních le-
tech zažívá konjunkturu. Jak ji pociťuje Va-
še společnost?

Spotřeba drůbežího masa v uplynulých 
15 letech stále stoupala a z původních 11 
kg/osobu/rok se vyšplhala na 25 kg kg/oso-
bu/rok. Pro nás to znamenalo přizpůsobit 
se tomuto trendu v oblasti zprůmyslnění 
celého výrobního cyklu, tj. od opracování 
živých kuřat až po finalizaci a balení pro-
duktů. Kromě zvyšování objemu výroby se 
velmi významnou měrou měnily požadav-
ky zákazníků na výrobky dodávané naší 
společností do tržní sítě, začala se prosa-
zovat chlazená drůbež na úkor zmrazené, 
zvyšovaly se požadavky na dělenou drů-
bež a rozšiřoval se sortiment chlazených 
polotovarů a uzenin. To samozřejmě zna-
menalo provést řadu investic do technolo-
gického zařízení a balicí techniky, zvýšení 
hygieny a bezpečnosti výrobků. 

Také narůstá polarizace poptávky. Na 
jedné straně po levném zboží, na straně dru-
hé po špičkové kvalitě. Jak na ni reagujete?

Samozřejmě, že i u nás je spotřebitelská 
poptávka zaměřena především na výrobky 
v nižší cenové kategorii. V poslední době 
zaznamenáváme zájem o výrobky s vyšší 
přidanou hodnotou, tedy dražší. Jedná se 
především o polotovary určené k rychlé 
přípravě – marinované výrobky, kořeněná 

masa, grilovací program, různé druhy rolád 
atd. Naše krédo, zlatá střední cesta, je však 
již několik let dodávat většinu výrobků vyš-
ší kvality za dostupnou cenu. Tato cesta se 
nám plně osvědčila a chceme ji i nadále 
prohlubovat.

Dalším předpokladem úspěchu je vyme-
zení se vůči konkurenci. Složením výrobků, 
použitou technologií, vyúsťující v jedineč-
nou nabídku. Kterými trumfy Vaše společ-
nost v poslední době oslovila trh? 

Základní sortiment našich výrobků tvo-
ří celá a dělená kuřata a výrobky z nich. 
Ale vzhledem k současnému rychlému 
způsobu života zvyšujeme podíl výrobků 
určených k rychlé domácí přípravě. Kuře-
cí maso je pro tyto případy velmi vhodné. 
Má nízký obsah tuku a příprava a tepel-
ná úprava polotovarů vyžaduje málo času. 
Vyrábíme ale i uzeniny a speciality, které 
lze konzumovat bez další úpravy. V loň-
ském roce jsme uvedli na trh Kuřecí šunku 
aktiv – jedná se o výrobek obohacený vlák-
ninou a omega-3 nenasycenými mastnými 
kyselinami, jejichž význam pro lidský or-
ganismus je velmi široký. Vedle pozitivní-
ho vlivu na nervovou soustavu, činnost 
mozku a obranyschopnost organismu, 
omega-3 dále přispívají k prevenci srdeč-
ně-cévních onemocnění a podle některých 
studií mohou mít příznivý vliv v prevenci
Alzheimerovy choroby. Vláknina má příz-
nivý vliv na trávicí systém a předností je 
i obsah tuku pod 3 % a přídavek mořské 
soli.

Řada našich masných výrobků neobsa-
huje lepek ani jeho stopy. Novým výrob-
kem, určeným pro celiaky, je zmrazená 
Kuřecí sekaná aktiv, která neobsahuje le-
pek a je taktéž obohacena o vlákninu, jejíž 
přínos je pro naše zdraví neodmyslitelný. 

Velký potenciál představují regionální 
produkty (podpora EU, nemožnost konku-
renčního napadení apod.). Také hodláte 

prezentovat „Klatovské kuře“, „Klatovskou 
drůbeží šunku“…?

Vzhledem k tomu, že existují přesná 
pravidla a požadavky pro výrobky označe-
né „zeměpisnými názvy“ nebo jako „zaru-
čeně tradiční speciality“, nehodláme zatím 
žádat o zapsání některých výrobků do re-
gistru schválených výrobků. Nicméně nám 
to nebrání v tom, abychom se v případě 
potřeby odlišení se od podobných konku-
renčních výrobků „zviditelnili“ a upozorni-
li spotřebitele, že výrobek byl vyroben ve 
zdejší lokalitě a je nějakou svojí vlastností 
specifický, ať již je to chuť, způsob zpraco-
vání či jiná vlastnost. Toto odpovídá i slo-
ganu naší firmy „Klatovské kuře – zdraví, 
které chutná“. 

Primárním důvodem našeho rozhovoru 
byla značka kvality Klasa. Které z vašich 
výrobků ji obdržely? Charakterizujte před-
nosti, pro které byly vyzdviženy.

Prvními výrobky, které obdržely ocenění 
národní značky kvality KlasA, bylo čerstvé 
kuře a kuřecí díly, u nichž chlazení kuřat 
vzduchem a prodej v chlazeném stavu a ná-
sledná příprava zvyšuje dietetické a chuťové 
vlastnosti masa. Uzené kuře a stehna jsou 
výrobky tepelně opracované, uzené, které 
lze konzumovat za studena i po ohřátí. Ku-
řecí šunková slanina a Kuřecí cihla uzená 
jsou speciality vyráběné s vysokým podílem 
ruční práce a jsou velmi vhodné i pro rauty 
a lahůdkářskou výrobu. Další ocenění ob-
držely některé čerstvé polotovary, tlačenky 
a Kuřecí šunka z prsních řízků, u které je 
mimo jiné důležitý nízký obsah tuku. Cel-
kem 20 našich výrobků vlastní toto ocenění 
a chceme jejich počet nadále zvyšovat. 

Jak vidíte Klasu v horizontu příštích let? 
Co změnit, co uchovat? 

Myslím, že když se konečně podařilo do-
stat do povědomí našich spotřebitelů, že 
výrobky označené logem národní značky 
kvality KlasA je pro kvalitní potraviny, bylo 

by škoda od jejího udělování odstoupit. Pře-
sto by ještě bylo potřeba nastínit širokému 
okruhu spotřebitelů, že zakoupením výrob-
ků s přidělenou značkou KlasA mají nejen 
garanci toho, že se jedná o výrobek kvalitní, 
že výrobce je držitelem minimálně jednoho 
certifikátu systému bezpečnosti potravin 
nebo systému managementu jakosti přidě-
leným nezávislou společností, ale také, že 
se jedná o výrobek s vysokým podílem suro-
vin českého původu. A přesto, že jsou tyto 
výrobky někdy dražší než totožné výrobky 
s původem surovin, případně i výrobou mi-
mo naši republiku, jeho zakoupením pomá-
hají k ekonomickému růstu nejen ve svém 
regionu, ale i v celé České republice. 

Obtížné období řeší jednotlivé země EU 
silnější podporou svých zemědělských a po-
travinářských výrobků. Očekáváte tuto akti-
vitu i ze strany ČR? V jaké podobě?

Bohužel, tato problematika se prakticky 

v naší republice neřeší, ba naopak se dota-
ce na modernizace potravinářských tech-
nologií neustále snižují, u některých se 
zvažuje, že se zcela zruší. Rovněž reakce 
státu jsou, pokud vůbec jsou, pomalé a má-
lo účinné. V této oblasti závidíme našim 
kolegům v jiných zemích EU, hlavně ze ze-
mí „staré“ 15.

Chtěl byste něco vzkázat českým spotře-
bitelům?

Předem bych chtěl všem spotřebitelům, 
kteří kupují naše české výrobky, poděkovat, 
protože tím podporují nejen zpracovatele, 
zaměstnanost v regionech, ale podporují 
i naše české zemědělce. My si samozřejmě 
této důvěry našich zákazníků velmi vážíme 
a snažíme se dělat maximum pro zajištění 
vysoké kvality, funkčního lákavého obalu 
a zdravotní bezpečnosti našich výrobků.

Za rozhovor děkuje
RaR

DRŮBEŽÁŘSKÝ ZÁVOD KLATOVY a. s. JE KLASA
Rozhovor nám poskytnul Ing. Milan Říha, generální ředitel společnosti
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Vaše firma může hovořit o desítkách oceněných vý-
robků. Není to příliš široký záběr?

Jsme velice rádi, že máme tolik uzenin oceněných 
národní značkou kvality KLASA. Je pro nás samo-
zřejmostí a prioritou používat při výrobě našich uze-
nin jen ty nejkvalitnější suroviny. K dnešnímu dni 
máme 27 výrobků oceněných touto značkou.

Mezi oceněnými výrobky najdeme mnoho těch s je-
dinečnými názvy. Lze v tom spatřovat nějakou souvis-
lost s marketingovou strategií Vaší firmy?

Tímto se vymezujeme vůči konkurenci, neboť po-
užíváme u výrobků přívlastky „písecký…, prácheň-
ský…“, které jsou jedinečné a vážící se k tomuto re-
gionu.

Jinými slovy. U kterých položek jste pocítili oceně-
ní Klasou nejvíce?

Velmi mile nás i zákazníky překvapili tyto uzeniny 
– Prácheňská kýta, Dračí klobása a Orlík. 

Takže důvodem k přihlášení výrobku k udělení Kla-
sy je jedinečnost?

Ano, důvodem k přihlášení uzenin k udělení 
KLASA je jedinečnost, neboť každý náš oceněný 
výrobek je sám o sobě něčím výjimečný, i u výrobků 
s obecným označením pak prokázání výborné kvali-
ty při výrobě MK Písek.

V čem vidíte slabá místa Klasy?
Nebylo by na škodu provádět více následné kont-

roly oceněných výrobků. A ověřovat kvalitu, pro kte-
rou jim byla KLASA udělena. 

Bude mít opodstatnění i v době, kdy toto ocenění již 
nebude vázáno pouze na tuzemskou produkci?

Určitě bude mít opodstatnění, neboť pak může 
být potvrzena kvalita českých výrobků s porovnáním 
se zahraničními.

Jak jsme se dozvěděli ve Vaší firmě, dík za ocenění 
v soutěži patří Vám osobně. Co byste chtěla vzkázat, 

jakožto stojící na stupních vítězů, kolegům z marke-
tingu? 

Bylo příjemné se této soutěže zúčastnit. Největ-
ší radostí bylo, že vynaložené úsilí přineslo nemalý 
úspěch – účast na zahraničním a tuzemském vele-
trhu. 

Pohled ze stupňů vítězů

Firma Antoni CZ s. r. o. je rodinnou fir-
mou, která působí na trhu od roku 1991 
a za tuto dobu získala již řadu certifikátů 
a ocenění. Mimo jiné ocenění redakce čes-
kého a slovenského časopisu Maso, kdy 
bylo firmě uděleno ocenění Křišťálová se-
kyrka, dále ocenění „Zlatý klas“ ,na potra-
vinářském veletrhu Země živitelka 2003 za 
masný výrobek Krumlovský salám se sýrem 
a v letošním roce hlavní cenu na potravi-
nářském veletrhu „Chutná hezky, jihočes-
ky“, za výrobek Staročeská šunka s medem 
a ocenění „Zlatý klas“, na výstavě Země 
živitelka 2008 za výrobek Jihočeský nářez 
Bohemia.

Filozofií firmy je návrat ke starým pů-
vodním recepturám, které ve spojení s mo-
derní technologií zaručují maximální kvali-
tu její produkce. Firma dodává na trh přes 
šedesát druhů vysoce kvalitních masných 
výrobků a specialit, které jsou mnohdy na 
našem trhu zcela ojedinělé. Portfolio vý-

robků se nadále rozšiřuje dle potřeb trhu 
a jednotlivých zákazníků. 

Hlavním cílem firmy jsou výrobky s mi-
nimem přidaných látek, které jsou v maxi-
mální míře nahrazovány jejich přírodními 
ekvivalenty a kořením, uzeniny bezlepko-
vé, kde je základem kvalitní surovina bez 
použití různých náhražek. U výrobků je 
preferován větší podíl ruční práce, která za-
ručuje lepší chuť, vzhled, a tím i samotný 
obchodní potenciál jednotlivých výrobků.

K samotné staročeské šunce s medem 
uvádíme její složení: Šunka staročeská 
s medem Vepřová kýta, voda, směs koře-
ní, cukrové a škrobové látky, dekor koření,
E 450, E 451, E 621, E 412, E 407, E 316,
E 635, kuler E 150a, včelí med, obsah bíl-
koviny do 11 %, solicí směs do 3,5 %. V zá-
kladu se jedná o výběrovou, vysoce jakost-
ní šunku obohacenou o nádech slovanské 
tradice – pravý včelí med. Základem její 
vynikající chuti je použití tradiční techno-
logie a kvalitní suroviny při její výrobě.

K poslednímu oceněnému výrobku, Ji-
hočeský nářez Bohemia, uvádíme: Jedná 
se o masný výrobek tepelně opracovaný, 
jemně mělněný. Jeho hlavní odlišností 
oproti běžné uzenině spočívá v obsahu 
rostlinných antioxidantů (karotka, hořčič-
né semínko, sezam, slunečnicové semín-
ko), které zvyšují dietetické a senzorické 
vlastnosti výrobku. Hořčičné semínko mu 
mimo jiné dodává i příjemnou specifickou 
chuť. Další daleko významnější odlišnos-
tí je naprosto unikátní metoda nahrazení 
silně karcinogenní dusitanové soli přírod-
ními látkami, které tuto dusitanovou sůl 
nahrazují, tedy výrobek je solen pouze 
obyčejnou kamennou solí. K barvení vý-
robku je použita přírodní komponenta na 
bázi extraktu z červené řepy, sladké čer-
vené papriky a dalších přírodních látek. 
Metoda je pro svoji unikátnost přihlášena 
k patentování.

 RaR

ANTONI – vítěz Chutná hezky, jihočesky 2008

Krajská agrární komora Ústeckého kra-
je a Krajské informační středisko pro rozvoj 
zemědělství a venkova ve spolupráci s Ús-
teckým krajem zorganizovala v roce 2008 
I. ročník soutěže „Potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – KRAJE PŘEMYSLA 
ORÁČE“. 

Byly vydány „Zásady pro udělení oce-
nění nejlepšího potravinářského výrobku 
a stanoveny specifické podmínky pro udě-
lení ocenění s tím, že podíl regionální prá-
ce na výrobě výrobku musí být 100%, tzn., 
že výrobek byl vyroben zcela na území Ús-
teckého kraje, což musí doložit čestným 
prohlášením.

HODNOCENY BYLY
TYTO KATEGORIE:

I. Mlýnské a pekárenské výrobky
II. Mléko a mléčné výrobky
III. Lahůdky a cukrářské výrobky
IV. Alkoholické nápoje (kromě piva)
V. Masné výrobky
VI. Med, výrobky z včelího medu
VII.  Ostatní potravinářské výrobky

vč. piva

Vítězové v jednotlivých skupinách obdr-
želi „DIPLOM“, „CERTIFIKÁT“, finanč-
ní odměnu 10.000,- Kč a věcnou odměnu. 

Ostatní účastníci obdrželi „ČESTNÉ 
UZNÁNÍ“.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 55 vý-
robků od 20 výrobců, z toho 27 masných 
výrobků, což je cca polovina přihláše-
ných.

Hodnotitelská komise byla 17členná, 
složená ze zástupců Ústeckého kraje, 
Krajské agrární komory Ústeckého kraje, 
Státní zemědělské a potravinářské inspek-
ce Ústeckého kraje, Krajské hygienické 
stanice, Krajské veterinární správy, Země-
dělské agentury, UZEI a nezávislých od-
borníků z Ústeckého kraje.

Práce komise byla velmi složitá a všich-
ni členové přistupovali k hodnocení velmi 
zodpovědně.

HODNOTÍCÍMI KRITÉRII BYLA:
I.  Inovativnost – originalita, původ, regio-

nalita, inovativnost ve zpracování
II.  Senzorické posouzení – chuť, vzhled, 

vůně apod.
III.  Použité materiály, suroviny a způsob vý-

roby – technologická hlediska a způsob 
zpracování, využití místních surovin

IV.  Design výrobku – označení, vzhled, 
obalová technika, ochrana před poško-
zením

V.  Specifické a pomocné posouzení – vliv 
výrobku na zdraví zákazníka, dostup-
nost výrobku na trhu

Největší konkurence byla mezi masnými 
výrobky.

Krajské klání v tomto směru zahrnovalo 
velmi širokou paletu různorodých produk-
tů a bylo pro hodnotitelskou komisi velmi 
těžké porovnávat např. šunky s paštikami 
či škvarkovým sádlem.

Komise nakonec přiřkla diplom vítězi, 
certifikát, finanční odměnu a věcnou od-
měnu – tlačence s uzeným masem – výrob-
ku od ryze zemědělské firmy – společnosti 
ASTUR STRAŠKOV, a. s., z Litoměřicka.

Předseda představenstva pan Ing. Miro-
slav Novák se snaží na zákazníky působit 
tak, aby se orientovali na kvalitu a nejen 
na cenu, protože s nízkou cenou je spojena 
i nižší kvalita. ASTUR Straškov zpracovává 
veškerou jatečnou produkci hovězího masa 
a třetinu vepřového masa ve vlastní výrob-
ně a finální výrobky prodává ve firemních 
prodejnách, takže z části vyprodukovaného 
masa získávají navíc přidanou hodnotu.

Velký zájem byl o škvarky v sádle „PE-
PERITOS“ z firmy PILLER s. r. o., Roud-
nice nad Labem, které sklidily u návštěvní-
ků velký ohlas.

Širokou paletu výrobků přihlásily firmy 
TATÍČKOVÁ Radka z Bělušic na Mostec-
ku, Procházka, spol. s r. o., Roudnice nad 
Labem, AGROKOMPLEX, s. r. o., Litomě-
řice, EUROEX, s. r. o., z Mostu, firma pa-
na Radoše z Lomu, P&K Lahůdky, s. r. o.,
Děčín.

Firma JOTIS, s. r. o., Litoměřice, se pre-

zentovala se svátečními klobáskami, firma 
CHOVANEČEK, a. s., Litoměřice, skvělou 
selskou šunkou. Nutno podotknout, že fir-
ma CHOVANEČEK, a. s., Litoměřice, je 
také vítězem „Soutěže o řeznickou prodej-
nu 2008“, což je vysoké ocenění.

1. pořadí

ASTUR STRAŠKOV, a. s.
Straškov – Vodochody č. p. 103

411 84 Straškov

Tlačenka s uzeným masem

Pořadatelé úvodního ročníku soutě-
že „O nejlepší potravinářský výrobek Ús-
teckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“
nalezli důstojné místo pro její vyhodno-
cení a vystavení soutěžících výrobků a vý-
robců.

Stal se jím ve dnech 19.–27. září 2008 
32. ročník největšího českého zahradnic-
kého veletrhu Zahrada Čech v Litomě-
řicích. V pavilonu „A“ vhodně doplnily 
tradiční vzorovou expozici výsledků práce 
profesionálních ovocnářů a zelinářů.

Návštěvníci, kterých v roce 2008 přišlo 
na veletrh přes 100 tisíc, mohli posoudit 
exponáty nejen vizuálně, ale je i ochutnat, 
případně i zakoupit.

Hlavní vyhodnocení soutěže proběhlo 
v amfiteátru výstaviště, předání diplomů, 
certifikátů, peněžních a věcných odměn 
vítězům v jednotlivých kategoriích se uja-
li ministr zemědělství, hejtman Ústeckého 
kraje a prezident Agrární komory ČR.

Za ostatní oceněné výrobky obdrželi vý-
robci čestná uznání u hejtmana Ústeckého 
kraje a zástupců Krajské agrární komory 
Ústeckého kraje.

Pořadatelé během krátké doby nasbírali 
řadu cenných zkušeností, jak další ročník 
vylepšit a lépe obsáhnout jednotlivé kate-
gorie, aby se stal pro výrobce-zpracovatele 
přitažlivější.

Vítězem soutěže v jednotlivých kategori-

ích mohl být pouze jeden. Jak však ukáza-
lo hodnocení, většina přihlášených výrob-
ků získala vysoké bodové hodnocení, což 
potvrzuje fakt, že konkurence byla velmi 
vyrovnaná – proto další pořadí nebyla sta-
novena a všichni zúčastnění obdrželi čest-
ná uznání.

Vysvětlili jsme všem, a všichni to nako-
nec pochopili, že není ostuda, když právě 
jejich výrobek nevyhrál, ale že je naopak 
výborné, když se zařadili mezi špičku pro-
ducentů ve svém kraji.

Tato soutěž byla vlastně prvním stupín-
kem prezentace výrobků a pro mnohé jedi-
nečná příležitost ukázat na úrovni výsled-
ky práce a umu malých rodinných firem 
a středních podniků, které nemají dost 
prostředků, ale ani odvahy se porovnávat 
s velkými producenty.

Získání ocenění v této soutěži se může 
pro výrobky stát cestou pro získání značky 
kvality KLASA.

Krajská agrární komora děkuje všem, 
kteří se do soutěže přihlásili.

V průmyslovém Ústeckém kraji, kde 

převládá chemický průmysl a těžba uhlí, 
našli své místo také zpracovatelé, země-
dělci, jejichž výsledky tyly touto soutěží 
zviditelněny.

Jak z počtu přihlášených masných vý-
robků vyplývá, největší zájem u spotřebi-
telů je stále o masné výrobky, což svěd-
čí o jejich způsobech stravování a asi se
nijak nevymyká zvyklostem v ostatních 
krajích.

Zásady, výsledky soutěže atd. jsou uve-
deny na webových stránkách Krajského 
informačního střediska pro rozvoj země-
dělství a venkova Ústeckého kraje – www.
kisuk.cz.

Krajská agrární komora Ústeckého kra-
je děkuje také Řeznicko/uzenářským novi-
nám, že pomohli prezentovat také výrobce 
a výrobky z Ústeckého kraje.

Ludmila Holadová,
ředitelka 

Krajského informační střediska 
pro rozvoj zemědělství a venkova 

Ústeckého kraje

Potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče

Otázky pro ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s.,
jsme položili Lence Kvaltýnové, zajišťující Klasu v rámci marketingu společnosti.
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Dočká se ještě současná generace v poměrně bo-
haté společnosti, nakupující potravinářské výrobky ve 
velkých potravinářských řetězcích, kvalitních uzenář-
ských drobných a měkkých výrobků?

Rok 1920 – Byl již živnostníky i průmyslovými 
závody vyráběn ustálený sortiment uzenářských vý-
robků, které byly později označovány jako „klasic-
ké“. Většina těchto druhů se vyrábí dodnes. Do sorti-
mentu té doby patřily např. párky, debrecínské párky, 
frankfurtské párky, cigárka, vuřty, špekáčky, poláky, 
moravské klobásy, hanácké klobásy, pražský salám, 
pařížský salám, gothajský salám, šunkový salám, ty-
rolský salám, polský salám, reklamní salám, morta-
della, kabanos a další druhy. 

Do výrobků bylo státními či veřejnými orgány zakazo-
váno přidávat suroviny rostlinného původu, s výjimkou 
vuřtů, kam byl tolerován přídavek pšeničné mouky do
3 % spotřebovaných surovin.

Rok 1933 – Bylo zrušeno ministerstvo pro záso-
bování lidu, které dohlíželo mimo jiné i na jakost 
potravinářských výrobků. Ministerstvo předalo své 
kompetence v oblasti péče o jakost a pořádek na tr-
hu životních potřeb ministerstvu vnitra. Zásobovací 
výbor poslanecké sněmovny podpořil požadavek ob-
čanů na zřízení nového orgánu v rámci ministerstva 
vnitra, který by se zabýval problematikou trhu včetně 
jakosti potravin. Tak vznikla hospodářská policejní 
služba.

V té době platil výnos o obsahu vody v uzeninách, 
který přikazoval, že „obsah vody v uzenářském výrobku 
musí být nižší, než je přirozený obsah vody v použitém 
mase“. Obsah pšeničné mouky byl dále tolerován v mi-
nimálním množství jen u tzv. konzumních výrobků, jako 
jsou vuřty nebo reklamní salám. 

Rok 1938 – Řízené hospodářství, které bylo prak-
tikováno v období první republiky, bylo nahrazeno 
vázaným, válečným hospodářstvím. Sortiment uze-
nářských výrobků byl zúžen a upraven. 

Tolerovalo se využívání náhradních surovin, ale té-
měř výhradně živočišného původu. Jednalo se např. 

o krevní plasmu. Do vařených výrobků, zejména drobo-
vého, játrového či cibulového salámu, pak bylo možné 
zpracovávat škvarky, telecí okruží a konečnice. 

Rok 1945 – Poválečné hospodářství se opět zača-
lo blížit hospodářství řízenému. Hospodářská a zdra-
votní kontrola státu sledovala, zda jsou při výrobě 
respektovány odborné a hygienické zásady.

Podíl pšeničné mouky, používaný k výrobě drobných 
a vybraných měkkých salámů, mohl nahradit do 3 % 
spotřebu masných surovin.

Rok 1950 – Postupně docházelo k tvorbě státních, 
oborových a podnikových technicko-hospodářských 
norem, které mimo jiné určovaly, do kterých mas-
ných výrobků smí být použita náhradní surovina rost-
linného původu.

Podíl pšeničné mouky či sójové bílkoviny mohl být 
použit do vybraných uzenářských výrobků, zpravidla ze 
skupiny drobných, a to nejvýše do 3 % použitých suro-
vin.

Rok 2007 – V tomto období relativně bohaté spo-
lečnosti vydal Český normalizační institut Českou 
technickou normu v návaznosti na Vyhlášku Minis-
terstva zemědělství č. 326/2001 Sb., s názvem Poža-
davky na vybrané tepelně opracované masné výrob-
ky. 

Tato norma prolamuje všechny historií ověřené od-
borné technologické zásady a připouští u klasických 
uzenářských výrobků, které jsou vyráběné již od konce 
1. světové války, použití v některých případech až do
60 % náhradních surovin rostlinného původu. Tuto sku-
tečnost převzali výrobci jako doporučení a vesměs povo-
lených záměn využívají.

ZÁVĚREM
 Vypracováním citované vyhlášky č. 326/2001 Sb. 

došlo prakticky ku státem povolenému falšování po-
travin, mírněji řečeno k povolení používat při výrobě 
uzenářských výrobků hrubé technologické nekázně. 
Sama vyhláška je neodborně sestavená kompilace 
různých předloh, které do sebe věcně ani technolo-
gicky vůbec nezapadají. Jako příklad uvádím případ 
vzduchových dutinek ve výrobcích, které jsou již té-
měř 40 let odstraněny používáním vakua při plnění 
obalů, vynechání charakteristik týkajících se povr-
chového vzhledu masných výrobků, což se promítlo 
i do navazující normy apod. 

 Uzenářské výrobky, při jejichž výrobě jsou využí-
vány normou povolené záměny alternativních suro-
vin za maso, jsou pouhými napodobeninami, dopl-
něné navíc vysokým a přitom neúčinným množstvím 
různých aditivních látek. Takto vyrobené imitace ne-
odpovídají tradičním výrobkům ani po stránce smys-
lových vlastností, ani analytických znaků. Nutriční 
hodnota je pak snížena nízkým podílem svalových 
bílkovin. 

 Je neuvěřitelné, že vypracováním uvedené vyhláš-
ky a normy se ministerstvo zemědělství vědomě vzda-
lo části domácí produkce prasat, která představuje ví-
ce než půl milionu kusů ročně. (Zde však hraje roli 
také konkurenceschopnost domácích producentů). 
Vysoký podíl náhradních surovin, jako jsou sójové 
bílkoviny, modifikované škroby, karagenany a další, 
jsou ve vysokém podílu pravidelně dováženy ze za-
hraničí. 

Vážení čtenáři. Dovoluji si vám nabídnout krátké 
shrnutí regionální soutěže Perla Zlínska, kterou pořá-
dáme ve spolupráci se Zlínským krajem, Univerzitou
T. Bati, SZPI Brno a KHS Zlín.

CARNEX spol. s r. o.
Uheráček – 2006
Lovecký salám – 2008

DRUMAS spol. s r. o.
Myslivecká klobása – 2006
Karpatská klobása – 2007

Leoš Novák, spol. s r. o. Kudlovská tlačenka – 2007
Řeznictví a uzenářství Miroslav Chýla Uzená kýta s kostí – 2006

IDEMA FOODS spol. s r. o.
Vepřový jazyk v aspiku – 2006
Vepřová šunka – wellnes – 2007
Krůtí šunka prsní výběrová – 2007

Josef Pospíšil–Výrobna lahůdek a uzenin,
s. r. o.

Vídeňské párky – 2006
Královské škvarky – 2008

RACIOLA–JEHLIČKA s. r. o.

Kuřecí šunka výběrová - 2006
Kuřecí šunka prezident – 2007
Kuřecí šunka s bylinkami – 2007
Mramorová šunka kuřecí – 2008

Zdeněk Ritter
Řeznictví a uzenářství

Valašské uzené Ritter – 2006
Anglická slanina – 2007
Šunkový salám zauzený – 2007
Bačova klobása – 2007 (jehněčí maso)
Klobása Ritter – 2008

Soško s. r. o.
Selská tlačenka – 2006
Šunkový salám zauzený – 2007

Řeznictví Zbořil

Bůčkový závin – 2006
Pečínkový závin – 2008
Lopenická slanina – 2006
Bílokarpatský salám – 2007
Božkova klobása – 2008

Seznam výrobců a jejich ocenění (masné výrobky)

Perla Zlínska

Postoj státu k falšování uzenářských výrobků v historických etapách (ve zkratce)
DOPORUČENÍ

 Při přípravě novelizace či nové vyhlášky zásadně 
nepovolovat náhradu masa jatečných zvířat alternativ-
ními surovinami při výrobě klasických uzenářských vý-
robků, vyráběných u nás téměř 90 let. V této souvislosti 
upravit též příslušnou normu. Domnívají-li se výrobci, 
dodavatelé uzenářského zboží do obchodních řetězců, 

že se bez superlevných výrobků neobejdou, nechť si 
vyrábí výrobky náhradní a dají jim svoje názvy. Bylo by 
také velmi rozumné rozhodnout o povinnosti uvádět 
loga nebo názvy výrobních organizací na obalech uze-
nářských výrobků, samozřejmě, že jen v případech, 
kdy je to technicky možné, a vyhnout se tak časté ano-
nymitě či zašifrování výrobce. Josef Radoš

 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

ochutnávka s možností podílet se na veřejné anketě.
Pro letošní ročník jsme do třech hlavních kategorií 

přiřadili další kategorii – pro med, a to z důvodu, že 
kvalitní med se ztrácí z českého trhu a je nahrazován 
medem dovozovým. Prosazujeme slova pana hejtma-
na ZK „Jezme jen to, co si vyrobíme v dosahu 50 km 
od našeho rodiště“. Myslím, že tato myšlenka je vel-

mi dobrá, vystihuje podporu českým výrobcům, jen je 
třeba, aby i veřejnost si uvědomovala, že naše výrobky 
jsou nejen kvalitní, ale i zdravé a splňují hygienické 
a veterinární normy. Řada výrobků se může zařadit 
i do kategorie bioproduktů.

Jana Brázdilová
OAK Zlín

Tyto výše uvedené organizace jsou našimi partne-
ry, kteří mají zájem o propagaci regionálních výrob-
ků. Garantem nad celou akcí je OAK Zlín, ale hlav-
ní finanční příspěvek je od Zlínského kraje v rámci 
projektu.

Okresní agrární komora Zlín vyhlásila regionální 
vyhodnocení nejlepších potravinových výrobků ve 
Zlínském kraji již po čtvrté. Do soutěže se zapojují 
výrobci tří hlavních potravinových kategorií – maso, 
mléko a pečivo. Přihlášené vzorky vyhodnocuje ko-
mise, která pečlivě vybere na základě stanovených 
kritérií z přihlášených vzorků 15 výrobků, které pak 
dostanou cenu Perla Zlínska + (rok) a certifikát. 
Logo Perla Zlínska je zaregistrovaná značka, která 
takto umožňuje oceněným prezentovat se na veřej-
nosti tímto jedinečným oceněním. V rámci vyhlašo-
vání nejlepších výrobků je připravena pro veřejnost 
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Redaktorka jednoho deníku dostala ná-
pad, na svých soukromých stránkách na in-
ternetu začala doporučovat české, skutečně 
dobré potraviny. Mezi svými kolegy udělala 
navíc anketu, kterou firmu a proč by dopo-
ručil. Kdo má zájem, může nahlédnout na 
internetu na stránky tady a teď, u řezníků 
tam najde hned několik tipů.

Nic až tak nezvyklého, řeknete si. Mož-
ná vás ale napadne, proč vlastně tato ini-
ciativa. Spotřebitelé, a novináři jsou jimi 
také, mají už dost umělého „ředění“ zejmé-
na uzenin a narůstajícího podílu náhražek 
a chtějí raději méně, ale kvalitněji jíst. Ně-
kteří se tak z neznalosti stávají i odpůrci 
GMO, aniž tuší, že dovážená krmiva, ze-
jména pokud jde o Latinskou Ameriku, 
mají v sobě namixovánu převahu geneticky 
upravených plodin, hlavně sóji a kukuřice. 
Tím se do těla hospodářských zvířat dostá-
vá něco nezdravého? To si myslí jednak lai-
ci, a zcela programově to tvrdí příslušníci 
jedné skupiny bojovníků proti GMO. Tyto 
křiklouny, jak známo, silně podporují růz-
né chemické nadnárodní společnosti, jimž 
se s přibývajícím podílem GMO plodin 
krátí prodej chemikálií, a tím i tržeb. 

Mimo boje proti GMO se tak ale řada 
lidí bouří proti vynucenému snižování kva-
lity potravin, do nichž se doslova cpe celá 
škála přídatných látek, včetně nepopulár-
ních tak zvaných éček.

„Obchodní filozofie představitelů super-
marketů je jednoduchá – prodat za co nej-
nižší možnou cenu, i na úkor kvality. Svými 
obchodními praktikami tak nutí dodava-
tele ke snižování ceny, čehož oni zas do-
sáhnou jedině snížením kvality. Nedávno 
jsme si sami pro sebe pro příklad vypočí-
tali, kolik zákazník zaplatí za kilogram čis-

tého masa ve špekáčcích u nás a v super-
marketu. Špekáčky ASTUR Straškov mají
80 procent masa a stojí 75 Kč/kg; špekáč-
ky z nejmenovaného supermarketu mají
40 procent masa a stojí 65 Kč/kg. Jednodu-
chou trojčlenkou jsme zjistili, že kilogram 
masa v našich špekáčcích stojí 93,75 Kč. 
V těch supermarketových 162,50 Kč. Lidé 
tak začínají hledat opravdovou kvalitu se 
zárukou, kterou jim potraviny z dovozu ne-
můžou nabídnout,“ říká Libor Kunt, mana-
žer zemědělské společnosti z Litoměřicka 
Astur Straškov, která má v Praze svou pro-
dejnu, a on ji řídí. „Mnoho prvovýrobních 
podniků (zemědělských společností), me-
zi nimi i naše společnost ASTUR Straškov,
a. s., začalo samo svou produkci zpraco-
vávat a i s ní obchodovat. Je tak zaručena 
opravdu stoprocentní kontrola od samého 
počátku výrobního procesu. Věřím, že se 
postupně podaří naše zákazníky informovat 
a že jich čím dál tím víc začne dávat před-
nost opravdu tomu českému, tomu poctivé-
mu,“ doufá v úspěšnost družstevní prodejny 
v Praze Kunt. Řeznictví je skryto v sídlišti 
u Obchodního centra Letňany, kde je jeden 
z největších hypermarketů v Čechách, přes-
to po pár měsících provozu nemá zeměděl-
ská prodejna o své zákazníky nouzi. 

Zkušenost Asturu potvrzují i další vý-
robci masa. Majitel malé výrobny, který 
nechce být jmenován, navíc říká, že hyper- 
a supermarkety ničí malé výrobce i dalšími 
nesmírně tvrdými podmínkami. 

„Samozřejmé je vysoké ,zalistovné‘ 
a ,regálné‘. A vůbec nejnestydatějším po-
žadavkem, se kterým jsem se setkal, bylo, 
že jsem musel zaplatit 100 tisíc korun jen 
za to, že se uvolili se mnou jednat,“ krou-
tí hlavou starší pán, který nicméně i nadá-
le do jednoho z řetězců své zboží dodává. 

je název tradiční slavnosti, jejíž druhý ročník proběhl 
v Národním zemědělském muzeu Praha na pražské Let-
né v sobotu 14. března 2009. Poprvé se tato akce kona-
la pod záštitou starosty Městské části Praha 7 Marka 
Ječménka ve spolupráci NZM Praha a Českého svazu 
zpracovatelů masa. 

Slavnost nabídla ojedinělou celodenní příležitost 
spojit návštěvu muzea a prohlídku jeho expozic s ukáz-
kami práce řezníků při klasické české zabijačce. Zná-
má pražská firma Hudera a syn seznámila ve čtyřech 
komentovaných ukázkách návštěvníky akce s porco-
váním, čištěním a zpracováním vepřového masa. Spo-
lečně s Restaurací Pod topoly nabídla i ochutnávky 
a prodej zabijačkových specialit  jitrnic, jelit, prejtu, 
polévky „prdelačky“, ovaru, tlačenky, zabijačkového 
guláše a dalších vepřových pochoutek. V průběhu dne 
přišlo do muzea a jeho prostor více než 1 500 zájem-
ců.

Stejně jako v loňském roce, kdy se slavnosti NZM 
Praha zúčastnilo 1 200 návštěvníků, byl její součástí 
i letos také prodej pálenek, slivovice, vína, medoviny, 

koblih, perníku a dalších dobrot. Osvěžení slavnosti 
„Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu II.“ v NZM 
Praha představovala nesporně mimo jiné prezenta-
ce Středního odborného učiliště potravinářského
z Prahy 4 - Písnice. 

Národní zemědělské muzeum Praha otevřelo ve 
své hlavní budově v Praze na Letné (Kostelní 44, Pra-
ha 7) při této příležitosti pro návštěvníky všechny své 
expozice. Jim dominuje stálá expozice unikátních his-
torických traktorů a další zemědělské techniky pod 
názvem „Jede traktor – sbírka zemědělské techniky 
NZM“, jejíž součástí je interaktivní program pro děti 
a mládež. K vidění byly i dvě krátkodobé výstavy, jed-
nak „František Thomayer – zahradní architekt“ věno-
vaná významnému představiteli českého zahradnictví 

na přelomu 19. a 20. století, jednak „Za velkou lou-
ži“ o osudech českých sedláků v Americe ve 2. pol.
19. století. Pýchou Národního zemědělského muzea 
Praha je i Malá muzejní farma, která, zvláště dětem, 
nabídla k prohlídce ukázky chovu domácích zvířat – 
králíků, slepic a ovcí. 

Mediální partneři slavnosti „Letenské prase aneb 
Zabijačka v muzeu II.“: Český rozhlas 2 – Praha, 
Český rozhlas – Region, Gastro Hotel – profi revue,
HOBULET, Kam po Česku, Myslivost, Revue 50plus, 
Řeznicko/ uzenářské noviny a Zemědělec. 

Pozn.: fotografie z akce „Letenské prase aneb
Zabijačka v muzeu II.“ budou k vidění na web strán-
kách NZM Praha (www.nzm.cz). 

Lubomír Maršík

Kam tyto peníze jdou? Prý na propagaci. 
To, o co se snaží firma Astur, má už za 

sebou řeznická a uzenářská firma Dolejší 
z Davle. Ani oni nikdy nedělali kompromi-
sy. „Nabízejí neměnnou dobrou kvalitu a je 
jim jedno, jestli od nich odebíráte denně 
jednu šišku sekané do masné jídelny nebo 
metrák pro mezinárodní hotel. 

Taková poctivost se rozkřikne. Takže ani 
nepotřebují dealery – řezníci i jednotliví zá-
kazníci za nimi rádi jezdí až do Davle. 

Stejný názor má i Jan Sváček, majitel 
a provozovatel dvou vyhlášených praž-
ských lahůdkářství. „Masné výrobky od 
Dolejších odebírám už řadu let a nikdy 
jsem se nezklamal,“ tvrdí. „Jejich taliány 
nebo klasická paštika ve stříbře, to jsou vý-

robky, které nemají chybu. Nebo jejich šun-
ka od kosti... Však také vítězí i ve spotře-
bitelských testech.“ Že je taková sázka na 
kvalitu na začátku hospodářské krize sebe-
vražedná? Pan Sváček si to nemyslí. „Do-
lejší se nyní domluvili s firmou Nowaco, 
a ta jejich výrobky – i za jejich vyšší ceny 
– dodává i do oblastí, kde lidé nejsou moc 
bohatí už dlouho, třeba na severní Moravu. 
I dražší lahůdky se tam ale prodávají skvě-
le. Ono dost lidí už přišlo na to, že za to 
pochutnání to stojí. Koupí si třeba menší 
kousek nebo nenakupují tak často, ale už 
vybírají.“ 

Firma Dolejší je jeho tradičním a věr-
ným českým dodavatelem. Jan Sváček po-
chopitelně hledá i další české firmy, ale 

dost často je prý zklamán: „Výrobci se ne-
snaží dodat nic mimořádného. Kvalita na-
víc kolísá.“ Problematické jsou třeba tradič-
ní suché salámy – vysočina či lovečák, to je 
prý občas lahůdka, někdy ale jen měkká, 
nevysušená a nevábná hmota. Stejný pro-
blém je i s dodavateli z Maďarska. 

A tak jako v Praze si lidé dávají různá 
doporučení, kde dobře nakoupit a ještě 
si doma na všem pochutnat, tak je tomu 
v řadě dalších měst. Spotřebitelů ochot-
ných připlatit si na dobrou krmi přibývá 
a živnostníkům z řeznické branže svítá na 
lepší časy. Lépe řečeno těm, co své řemes-
lo a um chtějí provozovat poctivě, aniž co 
ošidí, namělní a zfixluje za pomoci chemie 
a náhražek. Eugenie Línková

Miroslav Novák, předseda představenstva 
Astur Straškov, a. s., s cenou za kvalitu ze 
Severočeského regionu v soutěži pořádané 
už třetím rokem Agrárními komorami 14 
regio nů. Straškovští řeznící a zemědělci ji 
dostali za zauzenou tlačenku.

Miroslav Novák s Liborem Kuntem (vpravo) v nově otevřené prodejně Asturu Straškov, a. s., 
v Praze-Letňanech  Fota: Eugenie Línková

Členským subjektům Českého svazu zpracovatelů masa  

POZVÁNKA
na 25. valnou hromadu Českého svazu zpracovatelů masa,

která se bude konat ve středu 29. dubna 2009 od 1000 hodin, v Kulturním domě ve Větrném Jeníkově

Program:
 1.   Zahájení a procedurální záležitosti valné hro-

mady
 2.  Zpráva o činnosti ČSZM od 23. valné hroma-

dy
 3.  Zpráva dozorčí rady o hospodaření ČSZM za 

rok 2008
 4.  Schválení vyloučení členů z ČSZM z důvodu 

neplnění členských povinností
 5. Volba členů dozorčí rady ČSZM
 6. Diskuse
 7. Schválení změny stanov ČSZM

 8. Schválení rozpočtu ČSZM na rok 2009
 9. Schválení usnesení 25. valné hromady
10. Závěr

Poznámka:
Podkladové materiály k jednání 25. valné hromady 
rozešle sekretariát členským subjektům v časovém 
předstihu před konáním VH ČSZM. Kandidátka 
pro volbu členů dozorčí rady ČSZM bude otevřena 
až do závěru projednávání bodu č. 4 výše uvedené-
ho programu.

Ing. Jaromír Kloud, předseda představenstva ČSZM

Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu 

Přibývá těch, co si za kvalitu rádi připlatí
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Možná to bylo jarem, ale dost možná, 
že také nikoli. V ulicích židovských i arab-
ských čtvrtí lze spatřit stánky s nabídkou 
grilovaných dobrot… a ty skutečně voní. Je 
to zřejmě olivovým olejem a kořením, mezi 
která patří spousta bylin, například rozma-
rýn, a třeba také yzop se sezamem. A žád-
ný starý přepálený tuk. I hranolky na ulici 
voní. Nemluvě o kvalitě masa. 

Snad kapitolou samou o sobě je vždy 
křehké hovězí. Setkal jsem se s chlapíkem, 

který se při cestě do Izraele vždy těší právě 
na biftek. Inu, tradice je tradice. Při ces-
tě krajinou si nelze nevšimnout péče vě-
nované chovanému dobytku. Skot je vždy 
v otevřených stájích, aby byl chráněn před 
zimními plískanicemi a před letními ved-
ry. Mléčná užitkovost je příslovečná a pro 
mnohé evropské farmáře asi nedostižná. 
Ale to odborníci jistě dobře ví.

Často nabízené drůbeží maso je též kva-
litní. Lze obdržet i vepřové, je zde přece jen 
nezanedbatelné procento křesťanů i křes-
ťanských Arabů, zejména v Betlémě, též 
v Jeruzalémě nebo v Nazaretě. A samozřej-
mě je vždy v nabídce skopové. To pochází 
většinou z chovů, kterým se věnují Beduíni. 
Návštěvník si jistě také pochutná na velmi 
dobrých jogurtech, sýrech, tučných i tako-
vém, který u nás známe jako „balkánský“. 
Pro nás neznámý a českému uchu nelaho-
dící je humus, což je pasta s cizrny s pří-
měsí olivového oleje a třeba dušeného lil-
ku nebo česneku. Podává se většinou jako 
předkrm.

Další věcí, které si návštěvník všimne, 
jsou stádečka ovcí, která se pohybují na 
místech, kam by u nás nenapadlo se ani 
jít procházet. V Judské poušti se dooprav-
dy pasou. Beduíni zřejmě dobře vědí, kam 
stáda hnát. Ostatně zjara, kdy ještě vláha 
po zimních deštích nezmizí, se i tato poušť 
hodně zazelená. Přirozeně zde působí i vel-
bloudi, kteří jsou zřejmě ideálním doprav-
ním prostředkem a dnes i lákadlem turistů. 
Kromě této velmi malebné pouště, ve kte-
ré také při cestě do Jericha byl přepaden 

ten pocestný, kterého milosrdný Samaritán 
ošetřil, jsou v Izraeli velmi úrodná místa. 
Podél Jordánu a zejména pak na severu 
v Galileji a v jerišské oáze. Normální jsou 
zde tři úrody za rok, a při troše snahy mo-
hou být i čtyři. 

Zajímavé je i to, že poměrně často lze 
narazit na intenzivní chovy ryb. To zname-
ná, že rybníky nejsou tak malebné jako na-
příklad u nás. A jsou téměř vždy zasíťova-
né. Je to zcela nutné, i tak okolo sítí čekají 
volavky na svou příležitost.

Na rozdíl od řady arabských zemí v oko-
lí Středozemního moře není nutné se bát 
koupit si na ulici něco za dva na dlaň, ne-
ní třeba s sebou mít ani léky proti průjmu. 
Čistota je příkladná. A nabídka lákavá. 
Například grilovaná jeruzalémská směs do 
bagety, která obsahuje drůbeží maso a ja-
týrka, přiláká z dálky k lavičce, kde si do-
mácí či cizí návštěvník pochutnává, i volně 
žijící kočku. 

Z dalších volně žijících živočichů lze 
spatřit třeba horskou kozu, damany, špačka 
Tristramova, volavky, kormorána malého, 
čápy a různé další pro nás neznámé ptáky, 
v Jordánu sumce. Co je ale zajímavé, za ví-
ce než týden bedlivého sledování v Jeruza-
lémě, Betlémě, Nazaretě, Káně Galilejské 
a na jiných místech jsem potkal jediného 
psíčkaře. Zaujatě četl v kavárně noviny, za-
tímco pod stolem se olizovali dva pekinčí-
ci. Ještě dvakrát jsem spatřil psy, u Galilej-
ského jezera, okolo restaurace na břehu se 
potloukali dva kříženci, kteří měli na po-
hled hodně šakalího. A jeden pozdní ve-

čer v Betlémě u kontejneru s odpadem tři 
jim podobné. Zřejmě jsou psi chováni je-
dině jako „užitečné zvíře“, k hlídání domů 
anebo stádeček ovcí, které pasou v Judské 
poušti Beduíni.

Jistě to o něčem svědčí. Izraelci i Arabi 
žijí ve větších rodinách a družněji než my 
v Evropě. Netrpí pocitem osamění, nejsou 
zřejmě tak individualističtí jako my. Daň 
za nezávislost a zažívanou individualitu, že 
není člověk nikomu ničím povinován, však 

s sebou pravděpodobně nese i pocit jisté 
prázdnoty, kterou je třeba naplnit. 

Vrátím-li se k volně žijícím kočkám, asi 
leckoho překvapí jejich malá plachost. Ke 
každému přibíhají, předou a nejsou odhá-
něny. Jsou až na výjimky v dobrém stavu, je 
o ně evidentně pečováno. Možná jsou Izra-
elcům sympatické svou svobodomyslností, 
což si myslím, že je i jednou z jejich hlav-
ních vlastností…

Josef Duben

(Spšpt) – Stejně jako každý rok, tak i letos proběhl maturitní ples Střední prů-
myslové školy potravinářských technologií v Praze, s kterou se před dvěma roky 
sloučila bývalá Střední průmyslová škola technologie masa. Slavnostní večer pro-
běhl ve čtvrtek 22. ledna 2009 v Kongresovém centru. Náročné přípravy plesu při-
nesly hezký výsledek. Stali jsme se velkou školou s velkým počtem studentů. Ples 
byl zahájen uvítáním rodičů, studentů, absolventů a sponzorů našich jednotlivých 
studijních oborů. Samozřejmě nemohla chybět imatrikulace prvních ročníků, kte-
rých v různých odvětvích potravinářského průmyslu nastupovalo hned pět. 

Proč to v Izraeli voní

„MATURÁK“ – událost,
na kterou se nezapomíná

Následovalo elegantní předtančení 
a pak začali na taneční parket proudit 
hrdinové večera – studenti a studentky 
osmi maturujících ročníků denního, 
nástavbového i dálkového studia. Cel-
kem 120 čekatelů na složení zkoušky 
z dospělosti přijímalo od svých tříd-
ních barevné šerpy a květiny. Ředitel 
školy Ing. Chmelař pozdravil z pódia 
hosty a to už se na slavnostně oděné 
studenty a studentky v nádherných ple-
sových róbách snášel shůry déšť mincí 
pro štěstí. Někdy i jako barevné listí se 
pomalu snášel do připravených plachet 
poukaz na úspěch při maturitě té vyšší 

hodnoty. Po sólu pro maturanty dosta-
li i ostatní hosté příležitost dokázat, že 
se na tanečním parketě cítí jako doma.

Plesový rej trval až do půlnoci. Pro-
fesoři a profesorky se jistě rádi setka-
li s velkým množstvím absolventů naší 
školy, kteří si zase přišli rádi zavzpo-
mínat na svá mladší léta. Věříme, že 
i v budoucích letech naše škola nepo-
ruší svou tradici v pořádání těchto slav-
nostních večerů, na kterých vždy dojde 
k tolika milým setkáním studentů, rodi-
čů, absolventů a pracovníků v daném 
oboru úspěšně rozvíjejícího se potravi-
nářského průmyslu.

A K T U Á L N Ě

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 

·  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.

ESSA, spol. s r.o. ESSA, spol. s r.o. 
centrální expedice expedice
Okružní 34 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 1
370 01 České Budějovice Tel.: 461 631 845
Tel.: 387 412 481 Fax: 461 616 920
Fax: 387 412 481

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

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

Vaše chuť je tady!

taste unlimited...
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Masopust je složeninou slov maso 
a půst. Je to překlad italského 
karneval, pochází z latinského ca-

ro maso + vale sbohem, a souvisí s italským 
carnem levare – církevním přikázáním, kte-
ré říká, že po Popeleční středě se nebude 
jíst maso. U nás bujarý masopust, fašank 
a maškarní bál v Rio de Janeiro nebo v Be-
nátkách karnevaly. Po Popeleční středě te-
dy následuje období, které my, řezníci, moc 
rádi nemáme. Když se ale podíváme do ex-
pedic, kolik masa a masných výrobků se 
denně sní, asi už půst nebereme tak vážně. 
Ale co je u nás, nemusí být ve světě. 

Dnes nás na zeměkouli žije téměř šest 
a půl miliardy. Z toho se odhaduje 2,1 
miliardy křesťanů, 1,3 miliardy muslimů 
(sunnité 90 %, šiíté 130 mil.), 600 milionů 
buddhistů, 100 milionů taoistů, 60 milionů 
šintoistů a okolo 15 milionů židů. Křesťan-
ská církev není jednotná. Po uznání v roce 
311 se Milánským dekretem vydaným cí-
sařem Constantinem I. v roce 1054 rozště-
pila na pravoslavnou a římskokatolickou. 
Ale vedle mohutného západoevropského 
protestantství či anglikánské církve existu-
je také náš proud husitství či nejstarší křes-
ťanství arménské, koptské nebo syrské. 
I proto mají křesťanské svátky různou po-
dobu. Pojďme si je připomenout!

Křesťanský liturgický rok začíná adven-
tem – čtyřtýdenním očekáváním narození 
Spasitele. Adventní doba byla původně čty-
řicetidenním půstem mezi 11. listopadem 
a 6. lednem, přičemž postními dny nebyly 
soboty a neděle. Římskokatolický advent 
začíná první nedělí mezi 27. listopadem 
a 3. prosincem a končí západem slunce 
Štědrého večera. Liturgický rok pravoslav-
né církve však začíná 1. září, tedy ne adven-
tem, který je šestitýdenní a trvá od 15. lis-
topadu do 24. prosince a ctí období půstu 
až do 6. ledna, kdy východní křesťané slaví 
Ježíšovo narození. To již v katolických ze-
mích slaví svátek Tří králů – Zjevení Páně, 
Epifanie. V Irsku mu říkají „malé Vánoce“ 
a v Itálii přichází stařena Befana, která roz-
náší dětem vánoční dárky. Děti pravoslav-
ných rodičů ale dostaly dárky na Nový rok 
– přivezl je Děda Mráz. To již západní křes-
ťané rozdali dárky na Svatého Mikuláše 
a především v předvečer svátku Narození 
Páně. Vánoce jsou oslavou narození Ježíše 
Krista, a s ním spojené sváteční dny v kos-
telích i doma. Skončil jimi půst, který byl 
ve středověku opravdu dodržován, v Ang-
lii dokonce pod hrozbou hrdelního trestu, 
a tak se lidé po Vánocích konečně pořádně 
najedí. Samozřejmě po posledním postním 
jídle vánočního večera. „Rybami nasytil Je-
žíš ty, kteří ho následovali“ – odtud tedy 
ryba a tradiční kapr střední Evropy. Čes-
ký smažený kapr se však dlouhou historií 
nepyšní. Je receptem Dobromily Rettigové 
z roku 1924 a bramborový salát byl do té 
doby znám jako ruský. Ve Skandinávii po-
dávají tresku, Angličané vaří svůj puding 
z mletého masa, cibule a ovoce, Francou-
zi si libují v foie gras, ústřicích a drůbeži, 
Američané v obrovské krůtě. Pečená drů-

bež se totiž už od dob Martina Luthera po-
dávala v zemích, kde se půst příliš nesvě-
til. Na stolech voněla pečená kuřata, husy, 
kachny, dokonce i labutě a pávi a od 16. 
století byl okázalou raritou i novosvětský 
krocan. Vánoce jsou počátkem období ho-
dování. Od Tří králů po popeleční středu 
probíhala vždy společenská setkání, plesy 
a jídlem se prohýbaly stoly – vždyť bylo 
i období domácích zabíjaček. Oslavy končí 
třemi bláznivými dny fašankem, masopus-
tem či karnevalem. Lidé se jimi loučí s ob-
dobím hojnosti a vstupují do velikonoční-
ho půstu.

Půst souvisí s nadějí na očistění duše 
člověka zřeknutím se světských požitků 
a rozkoší. K nim dobré jídlo a chutné ma-
so na talíři jistě patří. Motivem půstů bylo 
jistě také očistění těla – omezení přejídání 
a změna stereotypů každodenního stravo-
vání. Víte, že obžerství bylo jedním ze sed-
mi hříchů? Je dokonale zhmotněné v jedné 
ze čtrnácti soch ctností a neřestí barokní-
ho sochaře Matyáše Bernarda Brauna ve 
špitálu východočeského Kuksu. Půst, post-
ní období, odříkání či askeze jsou součás-
tí většiny náboženství. Je cestou k hlub-
šímu poznávání nejen v hinduismu mezi 
brahmány či jogíny, mezi buddhistickými 
mnichy nebo poutníky. Muslimové světí 
půst saum (sawm) během svého devátého 
měsíce – Ramadánu. Saum jedním z pěti 
pilířů islámu. Během Ramadánu obdržel 
prorok Mohamed první Boží zjevení. Od 
východu slunce do jeho západu se zdraví 
dospělí muslimové zdržují nejen jídla a pi-
tí, ale i kouření, žvýkání a sexu. Ramadán 
je rotujícím svátkem, který se řídí lunárním 
kalendářem, a proto se posouvá vůči naše-
mu kalendáři každoročně o 11 dní zpět. Ži-

dé ctí Půst 10. tevetu – začátek obléhání 
Jeruzaléma, Půst 17. tamuzu – prolomení 
jeruzalémských hradeb, Půst Gedajlův – 
ztráta samostatnosti Judska. Ale sobotní 
Šabat půstem není, zakazuje židům pou-
ze pracovat a ortodoxním i vařit. Společ-
né sváteční jídlo je však nedílnou součástí 
Šabatu. 

Křesťanský předvelikonoční půst je čty-
řicetidenní – bez nedělí, neboť Ježíš šel do 
Jeruzaléma 40 dní a jeden den v týdnu od-
počíval. V dnešní době je půst v křesťan-
ství chápán jako pokání a intenzívní du-
chovní příprava na důležité svátky. Dříve 
však v jeho průběhu nejedli maso a vejce. 
I dnes je tato tradice v některých rodinách 
dodržována. Půst začíná Popeleční středou 
a končí Velikonocemi, od kterých se časo-
vě odvíjí. Velikonoce jsou svátkem pohyb-
livým – slaví se první neděli po prvním jar-
ním úplňku. Vyjde-li první úplněk přímo 
na neděli, slaví se o týden později. Oslavy 
Velikonoc – velikonoční pašije (Pascha) se 
konaly ve stejnou dobu jako židovský svá-
tek Pesach „Svátek nekvašných chlebů“. Ži-
dé opustili otroctví v Egyptě tak rychle, že 
jim nestačilo vykvasit těsto k pečení chleba 
a vzali si na cestu pražené moučné placky 
rozdělané ve vodě – macesy. Prvním nikaj-
ským koncilem z roku 325 se nesmí konat 
křesťanské pašije před židovským svátkem 
Pesach ani spolu s ním. Pravoslavné veliko-
noce jsou určeny juliánským kalendářem, 
a tak jsou oproti našim západním posunu-
ty ještě o další týden. Květná neděle, kdy 
Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, zahajuje ve-
likonoční oslavy gradující další neděli Bo-
žím hodem velikonočním – Zmrtvýchvstá-
ním Ježíše Krista – největším křesťanským 
svátkem roku.

Kapra na křesťanském svátečním stole 
vystřídal beránek. Tradičním jídlem veliko-
nočního oběda je pečené jehně nebo kůz-
le a tam, kde si je nemohli dovolit, pekli 
beránka z mouky. Beránek je jistě i sym-
bolem jara, ale především připomínkou 
Ježíše obětovaného za spásu křesťanů. Be-
ránek je ale také důležitým symbolem pro 
židy i muslimy. Abrahám byl ochoten obě-
tovat Bohu syna Izáka, který ho zaměnil za 
beránka. Izák je uznáván jako praotec Ži-
dů a Abrahámův druhý syn Izmael, jehož 
matkou byla služka Hagar, je prapředkem 
Arabů. Muslimové postupují rituál oběto-
vání beránky v Minā v Saudské Arábii na 
konci hajj (hadž) – pouti do Mekky. Tento 
obřad, který je součástí největšího muslim-
ského svátku Īd al-Adhā (Eid al-Adha nebo 
Īd al-Qurbān či Īd al-Kabīr anebo v Turecku 
Kurban Bayram) ctí a konají muslimové po 
celém světě. Oběť beránka je také součástí 
oslav židovského svátku Pesach. Jak jsme 
si podobní!

A kde se u nás vzala tradice velikonoč-
ních vajíček? Na Boží hod velikonoční ma-
jí křesťané podávat svým bližním v koste-
le posvěcený pokrm. Vajíčka, která jsou 
„nejstaršími biokonzervami“, jsou k tomu 
i z hlediska manipulace přece ideální. Jsou 
také symbolem života a během půstu se 
nesměla jíst. Půst tak měl i ryze praktické 
dopady – přiměl hospodáře, aby ponechal 
vajíčka pod slepicí. Byl to přece nutný krok 
k tomu, aby se po první jarní trávě batolila 
žlutá kuřátka. Náboženská symbolika ne-
byla odtržena od běžného života. Je škoda, 
že na ni v každodenním spěchu zapomí-
náme.

Ladislav Steinhauser

Slavili jste 
masopust?

Turnov (Semilsko) (li) – V Turnově 
na Semilsku koncem března otevřeli 
specializovanou prodejnu regionálních 
produktů z Českého ráje. Zatím bylo 
možné tyto výrobky koupit jen v léčeb-
ně Radostín u Sychrova. Zákazníci na-
jdou v nové prodejně především potra-
vinářské výrobky firem, které získaly 

značku Regionální produkt Český ráj. 
Své zboží tam budou nabízet prověře-
ní místní výrobci, jako je Mlékárna 
Příšovice, Jatky Lomnice, Moštov-
na Lažany nebo Bioovoce a zelenina
Verich, řekl předseda Sdružení Čes-
ký ráj a turnovský místostarosta Aleš 
Hozdecký. 

 Obchůdek vznikl rekonstrukcí pro-
dejny v Turnově Trávnicích v blízkosti 
centra patnáctitisícového města. „Bude 
nabízet široký sortiment vždy čerstvých 
a kvalitních lahůdek a potravin z Čes-
kého ráje za podnikové ceny,“ pozna-
menal Hozdecký. Značkový obchod je 
dalším krokem k propagaci místní pro-

dukce. Loni na podzim už sdružení vy-
dalo katalog, který představuje všech
26 výrobců, kteří zatím podmínky pro 
udělení značky splnili. Katalog slouží 
i jako inspirace k výletům. 

 S nápadem podpořit místní výrobce 
vlastní značkou přišlo před dvěma lety 
Sdružení Český ráj a Poradenské cen-

trum venkov. O značku může požádat 
kterýkoliv výrobce, jehož sídlo je v Čes-
kém ráji. Ocenění platí dva roky, potom 
je třeba certifikát obnovit. Zájem výrob-
ců o něj stále roste. „Výrobce již prak-
ticky neoslovujeme, sami se o značku 
hlásí,“ poznamenala Jitka Stránská ze 
Sdružení Český ráj. 

V Turnově otevřou prodejnu s regionálními výrobky z Českého ráje 

Firma Váhala a spol. s r. o. má své fi-
remní prodejny i dnes, a přes všechny mož-
nosti moderních technologií prodejen má 
každá své kouzlo a svého ducha a zákazník 
odchází s příjemným pocitem a zážitkem 
z nakupování. Tuto možnost nabízí Váhalo-
vi zákazníkům napříč Českou republikou. 
Prodejny najde zákazník v Brně-Žideni-
cích, na Ponavě a v Bohunicích, v Praze ve 
Voctářově ulici, Hradci Králové, Valašském 
Meziříčí a samozřejmě v Hustopečích nad 
Bečvou. Na jedné z prodejen v Brně-Žide-
nicích může být zákazník mile překvapen 
a zaskočen vůní ohřívaných masných spe-
cialit. Prodejna je vybavena teplým pultem 
a nabízí tyto speciality k zakoupení a kon-
zumaci přímo v prodejně.

Ve firemních prodejnách je na výběr více 
než ze 100 druhů masných a 40 lahůdkář-
ských výrobků. Kde špičce v sortimentu fir-
my VÁHALA patří TOP VÁHALOVY vý-
robky, např. Originál Váhalova šunka, Váha-
lova slanina a Váhalova klobása. V nabídce 
najdete také produkty vyrobené podle tra-
dičních receptur – například paštiky, top vý-
robkem této řady je pečená Váhalova pašti-
ka. Na druhé straně jsou tu také ukázky mo-
derních životních trendů – biovýrobky, které 
budou uvedeny na český trh v dubnu 2009. 
Pro nejmenší zákazníky jsou připraveny pro-
dukty řady Bambini. Chutnají nejen dětem, 
ale také velkým gurmánům. Téměř všechny 
výrobky jsou vyráběny jako bezlepkové. 

Vlastní výrobky firmy tvoří přibližně 95 %
nabízených produktů, pro doplnění nabíd-
ky jsou zde v prodeji také sýry a další vý-
robky, které se vzájemně doplňují s masný-
mi specialitami.

Pro zpestření nabídky se na firemních 
prodejnách konají tematické týdny, kdy 
jsou promovány konkrétní skupiny produk-
tů. Například Zabíjačkové hody, Týden se 
sendvičovými výrobky, Týden pečených vý-
robků nebo Týden s Klasa výrobky. Každé 
čtvrtletí se pořádají soutěže pro děti a do-
spělé o zajímavé ceny. 

Prostřednictvím vlastní prodejny je udr-
žován přímý kontakt se zákazníkem, ať už 

VÁHALA – Osvědčená kvalita od roku 1933
Poprvé si mohl zákazník nakoupit u Váhalů již v roce 1933, tehdy pan 

Robert Váhala založil svou první prodejnu v Hustopečích nad Bečvou. Zde 
nabízel čerstvé maso a masné výrobky, především paštiky. Tenkrát byla 
příprava masa k prodeji daleko složitější než v dnešní době. Muselo se 
připravit jen tolik zboží, kolik se mohlo během dne prodat, protože nebyla 
možnost vlastního chlazení. 

k získání jejich názorů na kvalitu, chuť či 
skladbu sortimentu, ale dává také možnost 
budovat vzájemné vztahy – výrobce firmy 
Váhala a loajálního zákazníka. 

Přáním majitelů i zaměstnanců společ-
nosti je, aby každý zákazník v prodejně našel 
to, co hledá, co očekává, možná něco navíc. 

Například tence nakrájenou šunku, ojedině-
lou specialitu, kterou najde pouze u Váhalů.

Pan Robert Váhala měl už v roce 1933 
ve své prodejně cedulku s nápisem

„Jste-li spokojeni, řekněte to jiným, ne-
jste-li spokojeni, řekněte to nám“.

Barbora Denková, marketing manager 
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Kmotr
je když…

…máte chuť na opravdu dobrý trvanlivý salám. Kmo-
tr je totiž – alespoň v produkci trvanlivých fermentova-
ných salámů – jejich největším výrobcem v tuzemsku. 
Akciová společnost KMOTR – Masna Kroměříž a. s.
se sídlem v Kroměříži patří mezi přední producenty 
trvanlivých masných výrobků v České republice. Fir-
ma s více než padesátiletou tradicí dnes zaměstnává 
140 lidí.

K velmi oblíbeným salámům snad u všech – kro-
mě vegetariánů a nemluvňat – patří Poličan, Papri-
káš, Herkules a Lovecký salám. Výrobky, známé na 
českém trhu řadu let, po celou dlouhou dobu zazna-
menávají vysokou prodejnost. Ovšem v sortimentu 
společnosti KMOTR nechybí ani výrobky relativně 
nové, například salámy obohacené probiotickou kul-
turou Saturn se zeleným pepřem, Baron v textilním 
střevě nebo výrobky v biokvalitě. Ze skupiny trvan-
livých tepelně opracovaných salámů je na prvním 
místě výrobek Vysočina, atraktivní je – a nejen svou 
podobou – rovněž Bermudský trojúhelník.

Kvalita všech produktů značky KMOTR
je zajištěna dodržováním dvou hlavních zásad. Prv-
ní zásadou je nákup vybrané suroviny, tj. masa a ko-
ření, druhou potom zpracování suroviny na finální 
výrobky. Rozhodující surovinou pro produkty znač-
ky KMOTR je vepřové libové maso a sádlo, v menší 
míře i maso hovězí. Vepřové maso pochází jednak 
z české produkce, jednak z importů z vybraných ja-
tek v rámci EU (Německo, Dánsko, Holandsko). 
Hovězí maso je vesměs českého původu. Dodaná 
surovina musí splňovat předepsaná kritéria, při je-
jich nedodržení se ihned vrací zpět dodavateli. Zá-
sady jsou zakotveny v systému managementu jakos-
ti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Společnost splnila 
kritéria pro udělení tohoto systému již v roce 2004. 
V tom stejném roce proběhla i certifikace systému 
HACCP. Od roku 2006 je společnost držitelem cer-
tifikátu IFS.

Vysoká kvalita výrobků značky KMOTR byla již 
mnohokrát prokázána na mezinárodních soutěžích 
v rámci EU. Pravidelně získává společnost ocenění 
na soutěžích v rakouském Welsu, v roce 2006 dvě 
zlaté medaile. Úspěchem byly i tři stříbrné a jedna 
bronzová medaile v roce 2005 při testování němec-
kým systémem DLG (Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft E.V.). V roce 2007 získaly výrobky 
Zeus a Hádes ocenění spotřebitelů Nejlepší novin-
ka roku a za dlouholetý přínos masnému průmyslu 
v roce 2008 získala společnost ocenění Křišťálová 
sekyrka. Značku kvality Klasa nesou výrobky Zeus 
a Hádes.

Společnost zaujímá na českém trhu přibližně pat-
náctiprocentní podíl v oblasti trvanlivých masných 
produktů. Od roku 2004 rovněž úspěšně vyváží do 
zemí EU (Slovensko, Polsko). 

A jaká je historie masného 
průmyslu v Kroměříži?

 Trvanlivé masné výrobky se začaly v Kroměříži 
produkovat koncem 70. let. Masný průmysl Kro-
měříž – v té době závod Jihomoravského průmys-
lu masného – byl v České republice druhý podnik, 
kde byla zahájena výroba salámu Poličan. Masná 
výroba v té době byla rozdělena na dvě části. Prv-
ní část – tradiční výroba zahrnovala sortiment měk-
kých salámů, drobných masných výrobků, uzených 
mas, specialit a vařených produktů. Druhé části – 
výrobě trvanlivých salámů – se v Kroměříži dařilo, 
a proto byla koncem 80. let zahájena výstavba nové 
několikapodlažní výrobní haly (v dnešní době je po 
rekonstrukci v této budově nejen výroba, ale i kance-
láře a část expedice). V roce 1990 vznikl samostat-
ný státní podnik, ke kterému patřily i jatky v Kro-
měříži a v Prostějově. V roce 1996 skončila Masna 
Kroměříž a. s. svou činnost na jatkách v Kroměříži 
a v roce 1998 i v Prostějově. Stavy objektů a složi-
té majetkoprávní vztahy nedovolovaly smysluplnou 
rekonstrukci. V Kroměříži se však dále rozšiřovaly 
kapacity pro trvanlivé salámy a postupem času byla 
zastavována produkce některých skupin produktů, 
např. uzená masa, speciality a vařené produkty. Na-
konec byla v roce 2002 ukončena výroba i ostatních 
řad měkkých uzenin a společnost se specializovala 
pouze na výrobu trvanlivých salámů. Měkké salámy 
ale z nabízeného sortimentu úplně nezmizely, neboť 
jsou získávány formou spolupráce s různými výrobci 
uzenin. V roce 2001 byla představena nová značka 
pro trvanlivé salámy KMOTR, která vznikla spoje-
ním dvou slov Kroměříž a trvanlivé a která byla o tři 
roky později zakomponována také do názvu společ-
nosti. V letech 2003 a 2004 proběhla v souvislosti se 
vstupem České republiky do Evropské unie rozsáh-
lá a finančně náročná rekonstrukce všech výrobních 
prostor a expedice. 

Od roku 2006 je společnost KMOTR – Masna 
Kroměříž a. s. součást skupiny Českomoravský uze-
nářský holding, a. s., spolu s masokombináty Vyso-
čina, a. s., a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

Jana Maršálková
manažerka marketingu 
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Někdo se možná pousměje, se slovy, to 
už je dávno za námi. Nejspíš tehdejší for-
málnosti takového klání. Soutěžilo se hlav-
ně proto, že se soutěžit muselo. Podle toho 
vypadal přístup soutěžících. Ostatně, proč 
se také tumlovat, když přetlakovým zbožím 
v tehdejších prodejnách Maso-uzeniny byla 
akorát hořčice. 

No a najednou zase soutěžíme. V časech 

vzkvétajícího tržního hospodářství, kdy 
dělat cokoliv nej… se považuje za samo-
zřejmost. Nebo by považováno být mělo? 
Vždyť i oné hořčice musíme umět nabíd-
nout alespoň pět druhů a výčet mas, páreč-
ků a salámů by nebyl nepodobný telefonní-
mu seznamu. Jenom je umět prodat...

A jsme u jádra pudla. Když někdo soutě-
ží, kouká si neuříznout ostudu. Nebo neusek-

nout, pokud pracuje s výsekovým masem. 
Přihlášení do soutěže je tak trochu bičem na 
sebe sama. Příhodným bičem, když čekáte 
porotu, složenou z lidí od fochu. Přece to 
u nás nebude vypadat jako někde v univer-
magu. Načež se bílí, vyrábějí poutače, sorti-
ment obohacuje o bio a probio, prodavačky 
se učí nabídce méně tučných šunek... 

Rozrůstá se nejenom nabídka. Také po-

čty zákazníků. Vždyť letáček s akční na-
bídkou dostali až do domu, v prodejně si 
mohou dopřát horkou dršťkovou i úsměv 
personálu. Dokážou si takovou spokoje-
nost nechat pro sebe? Jistě, že ne. Rádi se 
jí blýsknou před přáteli a známými, svého 
řezníka doporučí i kolegům v práci. 

Takže už známe důvod soutěžení. O ví-
tězích jsme nemluvili, první místo je totiž 

takovou třešničkou na dortu. Milou, potě-
šující, ale třešničkou. Opravdovými vítězi 
jsou totiž všichni ti, kteří v rámci soutěžení 
vymustrovali prodejny k větší spokojenosti 
zákazníků. Což se určitě vyplácí. Jak uka-
zují marketingové výzkumy, zákazník toho-
to sortimentu stále více vyhledává místní 
prodejce, kteří umí nabídnout víc nežli je-
nom akční cenu hypermarketu. RaR

Soutěž řeznicko-uzenářských prodejen
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Maso je cenná komodita a logistika čerstvě
poražených produktů musí fungovat s nekom -
pro misní dokonalostí. Bourání, porcování,
zpracování a distribuce musí probíhat profe -

sionálně, rychle a hygienicky.
Na personál i na stroje jsou kladeny
vysoké požadavky a je tedy nezbytné
používat zařízení, na které se lze

stoprocentně spolehnout.
Bubnové motory Interroll tyto požadavky

splňují. Nabízíme:
• rychlou dodávku a snadnou montáž,

• hygienické konstrukční provedení 
z nerezavějící oceli,

• zcela uzavřené provedení, do kterého
nemohou proniknout znečišťující látky zvenčí,

• zařízení vhodné pro vysokotlaké čištění 
a čištění parou

• zařízení bezpečné pro použití v potravi -
nářství s krytím IP66/67,

• pozáruční servis a podpora,
• dlouhou životnost díky prvotřídní kvalitě,
• pogumování pro potravinářský průmysl

(certifikace FDA).
• provedení i pro modulární plastové pásy

B U B N O V É  M O T O R Y  I N T E R R O L L

INTERROLL
CORPORATE

ART
�

W
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TE RRO
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Interroll CZ, s.r.o. · Na Řádku 7/3172 · CZ - 690 02 Břeclav
Telefon +420 519 330 210 · cz - sales@interroll.com · www.interroll.com 

O KROK 
PŘED OSTATNÍMI!
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Sídlo společnosti: 
Strakonická 510, 150 00 Praha 5

Kancelář: 
Nuselská 53, 140 00 Praha 4

Tel.:  241 741 693, 241 741 711
Fax: 241 741 698

E-mail: media@mediarepre.cz

Nabízí široký sortiment
potravinářských obalů a přípravků: 

� Umělá střeva
 � celulózová
 � fibrousová
 � plastová
� Kolagenní střeva
� Celulózové přířezy
� Mikrotenové přířezy
� Papír pod mletá masa
� Perforované BOPP fólie
� Uzenářské síťky, textilie s nánosem koření
� Vakuové sáčky
� Smrštitelné sáčky pro vakuové balení
� Voskované textilie
�  Plechovky (na šunky, paštiky, masa 

ve vlastní šťávě, lunchmeat)
� Rýžová mouka
� Přípravky na ošetření povrchů výrobků

V případě Vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte
na uvedené adrese naší kanceláře.

�    prodejní pulty – nerezové, čistitelné tekoucí 
vodou, systém nerezových stupňů, děličů, 
misek na maso a tácků 

�    teplé a bufetové úseky
�    nerezové chladicí a mrazicí skříně
�    chladicí a mrazicí panelové boxy,

závěsné zařízení na maso
�    nerezové stoly, skříně, regály
�    chlazené výlohy
�    výrobníky ledu 
�    speciální osvětlení interiérů – BÄRO
�    příznivé ceny

Nová generace nerezového vybavení pro Vaše prodejny

HORKAN KLIMA s. r. o., Nádražní 401, 250 64 Hovorčovice, Praha - východ, tel: 283 061 593, 283 061 595, fax: 283 061 590
E-mail: obchod@horkan.cz,     horkan@horkan.cz,    http:// www.horkan.cz

Teplý úsek se zápultím.

Chladicí vitrína OTTAWA na maso v délkách 1500, 2000
nebo 2500 mm, možnost atypového provedení.

Chladicí vitrína OTTAWA na uzeniny s posuvnými trny v delkách 
1500, 2000 nebo 2500 mm, možnost atypového provedení.

Nová generace prodejních pultů
APOLLO / THETIS.

Č E S K Ý  V Ý R O B C E  N E R E Z O V Ý C H  C H L A D I C Í C H  Z A Ř Í Z E N Í

Firma HORKAN KLIMA s. r. o.
Vám představuje novou řadu celonerezových chladicích skříní

a nástěnných vitrín OTTAWA pro nabídku a prodej veškerého sortimentu
včetně masa, uzenin, sýrů, lahůdek apod.

Nabízíme Vám kompletní dodávku zařízení prodejen.
Chladicí skříň OTTAWA na sýry,
uzeniny a lahůdky
v délkách 1350 a 1975 mm,
možnost atypového provedení 

Stolní chladicí vitrína
HALIFAX ECO
s izolačními dvojskly 


