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Češi nejsou
na hovězí

Jakže jsme k tomu došli? No, to by dnes a denně 
neputovala celá stáda hověziny do Němec či Rakous. 
Že tam putovala odjakživa? Pravda. Zas bychom 
mohli vzpomenout nešťastného knížete Václava, kte-
rý Jindřichu Ptáčníkovi šikoval oněch sto dvacet volů 
ročně. Povšimněme si, jak už tehdejší Bavoři bazíro-
vali na chutnějším mase. Neboť i dnešní gurmán by 
vám potvrdil, že není nad volskou pečínku. 

Dnešní gurmán... Jistě, kdože je dneska gurmá-
nem. V době separátových hamburgerů a sendvičů 
s imitací šunky. Takový Francouz, například. Klid-
ně se v poledne posadí. Na hodinku, na dvě. Aby si 
vychutnal neuvěřitelnou jemnost pečeně z tak ako-
rát vykrmeného, řekněme čtyřletého vola. A pochvá-
lil její šťavnatost, když na ukrojeném plátku uviděl 
nezbytné mramorování. Vida. Konečně už víme, proč 
se v pohádkách mluví o tučných volech. 

Jenomže zpátky k dnešku. Žádní volové už na zá-
pad neputují. S českými býky se spokojí. Ti z Bavor, 
Rakous, také Řekové. Byť dávají maso kapku hou-
ževnatější a také příliš tuku po bradě nestéká, když 
je žvýkáte. Pravda, vybírají si ty nejlepší kusy. Jeli-
kož za ně mohou připlatit. Že by čeští řezníci nebyli 
ochotni sáhnout hlouběji do kapsy? Jistě že ano. Je-
nomže ne už čeští konzumenti. Bože můj, sto osm-
desát za kilo, copak se zbláznili?! Jako že na pultu, 
v případě hovězího zadního z býka. 

Tak, tady někde začíná onen pověstný bludný 
kruh. Lepší zvířata přeplatili ti z venku. Doma, v pří-
padě mladého hovězího dobytka, často zůstává, co 
zbude… A tak se žhaví severní telefonní linky s nadě-
jí, že v Rzeczpospolita budou o nějaký ten eurocent 
levnější. A oni jsou. Akorát to masíčko není až tak 
lahůdkové. Nu což, doženeme to kravským, řekneme 
si. Aby se kšefty alespoň trochu hýbaly a maso nečer-
nalo v pultech. Dlužno dodat, že kravského zřejmě 
bude brzy přetlak. Při dnešních výkupních cenách 
mléka. 

Jsou tedy Češi na hovězí, nebo ne? Oni by byli, 
odpověděl mi jeden kverulant, ale při současných ce-
nách... Dlužno dodat, že s dvěmi krabičkami cigaret 
v hrsti. Právě koupenými ve zdejší trafice po osmde-
sáti. Nikterak jsem mu neoponoval. Vše je otázkou 
priorit. Vždyť i podle starého českého přísloví jedni 
dávají přednost holkám a jiní vdolkům.  RaR

Proč se setkáváte 
s RaR

Vážení čtenáři, nepochybně jste si stačili povšimnout 
změny, která nastala od prvního letošního vydání Řez-
nicko/uzenářských novin. Řada materiálů, článků, roz-
hovorů či textů, uvádějících jiné autory, je podepsána 
značkou RaR. Některým z vás se již podařilo tuto roz-
šifrovat a dokonce se s námi i spojit. Proto něco na 
vysvětlenou. 

Na základě dohody vydavatelství Agral s. r. o. 
a ČSZM naše společnost smluvně zajišťuje obsaho-
vou náplň ŘUN. Chtěli bychom touto cestou zmíněným 
subjektům poděkovat za účinnou pomoc a spolupráci, 
díky které se, jak alespoň doufáme a signalizují první 
ohlasy, daří noviny ještě více přiblížit potřebám oboru. 
Toto by nebylo možné bez aktivní účasti všech zaintere-
sovaných, počínaje zemědělskou prvovýrobou přes zpra-
covatele a obchodníky až po konečné spotřebitele. Za 
samozřejmé považujeme i oslovování institucí. 

Jak jste si jistě povšimli, prozatím se nám toto cel-
kem daří u větších subjektů. Rádi bychom však zapojili 
i další, jejichž potřebám mají ŘUN sloužit. To znamená 
i menší a střední výrobce, prodejce, zákazníky... Pros-
tě, rádi zaznamenáme vaše názory, představíme kvalitní 
výrobky, příjemné prodejny, služby zákazníkům. Spojit 
se s námi můžete prostřednictvím kontaktů, uvedených 
na www.rada-marketing.cz. Rádi vám pomůžeme s pří-
padnou formulací textů. 

Očekáváme proto, že již příští číslo ŘUN společně 
obohatíme o poznání, napomáhající renesanci oboru. 
Tomu, jak se ve většině shodneme, v současnosti pšen-
ka příliš nekvete. Jistě najdeme společnou řeč, aby nás 
bylo lépe slyšet. Těšíme se na spolupráci a přejeme vše 
dobré. Bohumil Rada, jednatel společnosti

bohumil@rada-marketing.cz 

 Dnes musím začít vzpomínkou, vzpomínkou na ka-
maráda, na řezníka, na kolegu, na kluka, Petra Vo-
dičku, který dokázal dosáhnout nevídaného profesního 
úspěchu, ale také na člověka, který si uměl užívat ži-
vota plnými doušky. Toto umění se mu stalo osudným 
a letos zjara tragicky zahynul při jedné ze svých oblí-
bených činností. 

 Ahoj Petře, chlape, kamaráde, kolego, čest Tvojí 
památce.

 Vedle tohoto úvodu se každé další téma zdá nicot-
ným, ale přesto se pokusím pokračovat.

 Třetí letošní číslo našich novin jsme se rozhodli již 
dávno předem věnovat problematice školství a vzdělá-
vání v řeznicko-uzenářském oboru. Po dvou minulých 
tématech primárního významu by se mohlo zdát, že 
se jedná o téma oddechové, ale jistě všichni již pozdvi-
hujete obočí nad tímto přívlastkem. Téma řeznického 
školství není tématem ani oddechovým, ani vedlejším, 
neboť se jedná o budoucnost oboru a o jeho budoucí 
odbornou úroveň.

 Na druhou stranu se vzdělávání v té podobě, kte-
rou důvěrně známe z dob studií, nutně musí změnit. 
Pravděpodobně již nikdy nebudou proudit žáci zá-

Ovšem za jistě nejzajímavější část jednání val-
né hromady lze téměř vždy označit diskusi účast-
níků. Letošek v tom nebyl rozhodně výjimkou. Na-
opak. Možná pod tíhou aktuální nelehké ekono-
mické situace na globálních trzích, která se k nám 
vedle horší dostupnosti provozních úvěrů promí-
tá též zvýšeným tlakem na efektivitu všech činnos-
tí, zapojení firem do svazu nevyjímaje, byly velmi 
živě projednávány přínosy svazové práce ve pro-
spěch členů. Z řady diskusních příspěvků tak do po-

předí vystupovala základní otázka: „Vyplatí se čle-
nům jejich zapojení do ČSZM?“ K této otázce lze 
uvést, že svaz zde působí už poměrně dlouho, té-
měř 19 let, a za tuto dobu jeho některé aktivity ze-
všedněly natolik, že mohou být mylně pokládány
za samozřejmost. Jaromír Kloud, předseda svazu, 
proto předstoupil před přítomné účastníky a ve vel-
mi neformální atmosféře na konkrétních příkladech 
doložil, že členství v našem svazu se firmám vyplatí. 
No a že z práce svazu často benefitují i firmy, které 

nejsou jeho členy? To je pravda, profesní organiza-
ce v potravinářství nemají legislativně zakotvené po-
stavení, jako tomu je například v případě lékařských 
či advokátních komor, kde je členství povinné. O to 
více ale platí, že v našem svazu je členství v daleko 
větší míře otázkou oborové cti a nezbývá jen doufat, 
že do budoucna bude členům přínosem i společen-
ská prestiž, jejíž hodnotu prakticky nelze finančně 
vyjádřit. Tuto prestiž novodobí huntýři nemají a mít 
nebudou.

Uvážíme-li, že diskuse na platformě valné hroma-
dy je přeneseně řečeno barometrem stavu našeho 
průmyslu, nesmí nás překvapit, že v nadcházejícím 
období bude poklička nad hrncem oboru pořádně 
poskakovat. Nedávný veletoč na řídících pozicích 
některých členských firem může být jen začátkem 
přicházejících změn.

Zvolení členové
dozorčí rady ČSZM

na období let 2009 až 2013
Jméno Za členskou firmu

Ing. Lukáš Maršálek Vysočina, a. s.

Ing. Zdeněk Maška
Jan Prantl,

Masný průmysl Žirovnice

Ing. Karel Uttendorf-
ský

ZŘUD - Masokombinát 
Polička, a. s.

Vyloučení členové z důvodu 
neuhrazení členských příspěvků

Za členskou firmu

XAVERgen a. s.,
provozovna Klatovy

StuBoImpex, k. s.

Za minutku s. r. o.

Wigof Čechy s. r. o.

25. valná hromada Českého svazu zpracovatelů masa

Slovo předsedy

kladních škol do studoven velmi speciálních průmys-
lových škol v té míře, aby to zabezpečilo dostatek po-
třebných odborníků. Bude nutné si plně uvědomit 
tuto změnu a připravit se na ni. Možný scénář je, že 
bude nutné odborně doškolovat střední management, 
který nastoupí se vzděláním klasickým nebo jiného 
zaměření, a dělnické profese školit alespoň ze základů 
potravinářství a hygienického minima, neboť v posled-
ní době se neučí či nestuduje na řezníka téměř nikdo. 
Tento odhad vývoje vychází ze zkušeností sousedního 
Německa, kde ročně ukončí střední mistrovskou ško-
lu v Kulmbachu 25–35 absolventů, kteří povětšinou 
již jsou vyučení a navíc s několikaletou praxí. Pros-
tým výpočtem vychází v Čechách tři až čtyři studenti 
ročně.

 V tento moment začíná být jasné, proč v EU tak fr-
čí dotace na vzdělávání. Ano, je to tak, oni se již nauči-
li s touto situací kalkulovat a vzdělávají zaměstnance, 
kteří přicházejí za prací a ne za oborem.

 Tady se nabízí nový prostor pro odborné školství, 
nenechat školení (vzdělávání) na profesionálních, ale 
neprofesních agenturách, které dokáží svou flexibili-
tou a znalostí dotačních titulů uspokojit jak stavební, 
tak masný průmysl zároveň, ale vzít otěže do svých ru-
kou a s potencionálem svých odborných znalostí začít 
budovat střední odborné školství v souladu s reálnými 
potřebami průmyslu. 

 Na závěr bych se chtěl zmínit o několika aktuali-
tách ne zcela souvisejících s předchozími řádky. 

 Ve Sbírce byla uveřejněna novelizace vyhlášky
č. 326, kterou Svaz dlouhé období tlačil k přijetí, zejmé-
na kvůli značení hmotnosti u kalibrovaných výrobků. 
Dále byl dokončen maraton jednání se Slovenskými 
kolegy, Českými drůbežáři a ministerstvy zemědělství 
obou zemí kolem tradičních specialit. To znamená, 
že čtyři tradiční výrobky mohou putovat do Bruselu 
pro udělení označení pro regionální speciality, kte-
rým bychom mohli ochránit naše trhy před konkuren-
cí nedodržující základní pravidla pro složení těchto
výrobků. 

 Tyto aktuality zde uvádím také proto, aby si ti, 
kdož celou dobu stojí mimo Svaz a využívají jeho prá-
ce i pro svou potřebu a své výsledky, zvážili svůj po-
stoj. Postoj to není rozhodně ani slušný, ani morální. 
Proti gustu…

 Je toho jistě víc, ale zase až příště. Těším se na-
shledanou s Vámi, příslušníky starobylého a hrdého 
řemesla.  Jaromír Kloud

Hlasování členů ČSZM, v popředí vlevo doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., a MVDr. Josef Kameník, CSc.
Jan Katina

Podle již poměrně zažité zvyklosti bylo letošní jednání nejvyššího orgánu ČSZM zařazeno na konec dubna. Po 
loňských volbách do představenstva přišla tentokrát na řadu volba členů dozorčí rady na období do roku 2013. 
Vedle tohoto „zlatého hřebu“ byl program jednání sestaven z dalších důležitých bodů, ze kterých bych vyzdvihnul 
především přednesení hodnotících zpráv představenstva a dozorčí rady o činnosti a hospodaření svazu v uplynulém 
období, dále úpravu svazových stanov a v neposlední řadě též vyloučení členů z ČSZM z důvodu neplnění člen-
ských povinností. Toto jsou záležitosti, které jsou valné hromadě ukládány k projednání našimi stanovami, a ač-
koliv bych si zde přál jisté zlepšení, realita je taková, že nemají vždy zcela plnou pozornost členské základny.

Předseda ČSZM Jaromír Kloud a výkonný ředitel ČSZM Jan Katina na 25. valné hromadě konané 29. dubna 2009 
ve Větrném Jeníkově

�−� Velké téma – perspektivy vzdělávání v oboru   � Šance pro české uzeniny   � Potenciál 
regionů    � Evropští veterináři jednali v Praze    � Soutěž prodejen ČSZM      Komoditní zpra-
vodajství SZIF + seriál        TORO VM a. s. – prvovýroba, zpracování i obchod v jednom
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 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

Tradiční dodavatel
koření a aditiv
pro masný průmysl
a další potravinářské 
obory 

� Koření
� Kořenicí směsi
� Aditiva
� Kombi směsi
�  Potravinářské
     technologie
Pěkný-Unimex s. r. o.
Areál Tesla Hloubětín
Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
tel.: 266 107 805
fax: 266 107 810
e-mail: prumysl@pekny-unimex.cz
www.pekny-unimex.cz
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Kdo? Čeští řezníci a uzenáři. V jakém 
globálu? No, přece se všechno globalizuje, 
unifikuje, anonymizuje… A oni vždy byli 
docela svébytní, jedineční, zkrátka čeští. 
Proto se mohli chlubit pražskou šunkou, 
párky či špekáčky. Najednou má být všech-
no jinak. Řešení v podobě eurošunek, eu-

ropárků, euro... Kdy ze všeho nejdůleži-
tějším budou nízké náklady, nízké ceny, 
spousta tun a (snad) nějaký ten zisk. Prav-
da, nikdo už nechce obhajovat vstávání ve 
tři hodiny a technologii, jejímiž vrcholy 
jsou kutr na třicet kilo díla a ruční plnič-
ka. Bude potřeba umět zvládnout všechny 

ty divy, nad kterými by staří mistři cechu 
jen nechápavě kroutili hlavou. Na straně 
druhé však snad nikdo nebude pochybo-
vat o potřebě zachování oné české tradice. 
Proto jsme za dnešní hlavní téma zvolili 
vzdělávání v oboru.

Zeptali jsme se těch, kteří pracují v sou-

časné drsné realitě. Od odborníků z praxe 
po pedagogy, vychovávající pokračovatele 
české řeznicko-uzenářské tradice. Jak oni 
hodnotí současný stav, jakou vidí perspek-
tivu. Co je potřeba učinit proto, aby tu za 
pár let nestáli pouze roboti, házející do 
kutru odměřené, odkudsi dovezené obje-

my hmoty. Pokud se ještě bude nějaký ten 
český kutr točit. Jistě by bylo naivní věřit, 
že zmizí poptávka po šunce za devadesát 
devět. I tu budou muset „umět“. Zvládnou 
však i tu opravdovou, jedinečnou? Dost už 
úvah, slovo mají ti nejpovolanější.

  RaR

Odbornou školu mistrovskou plánovala 
otevřít Zemská jednota společenstev řez-
níků a uzenářů v Praze brzy po vyhlášení 
naší samostatnosti. V roce 1920 byly za při-
spění Ústavu pro zvelebování živností a ře-
mesel v Praze organizovány první speciál-
ní odborné kurzy správného prodeje masa. 
V Brně byla založena Dobrovolná škola po-
kračovací pro učně živnosti řeznické a uze-
nářské, která sídlila v Řeznické ulici. Okolo 
roku 1932 byla dokonce snaha i o založení 
brněnské Řeznické mistrovské školy. Praž-
ská Odborná mistrovská škola řeznicko-
-uzenářská byla otevřena 1. září 1929 Na 
Perštýně. Jejím prvním ředitelem byl až 
do roku 1940 Josef Špringer, jeho násle-
dovníkem do roku 1944 Ladislav Kraus. 
Jateční praxe se učila na Ústředních jat-
kách hlavního města Prahy a praxe masné 
výroby v „Zemce“ v Karlíně. Výuka trvala 
jeden rok v rozsahu 44 hodin týdně. Vy-
soké školné 2000 Kč bylo později snížené 
na 1000 Kč. Absolvování školy bylo zakon-
čeno mistrovskou zkouškou před komisí. 
Prvních dvacet absolventů opustilo školu 
s mistrovským diplomem v roce 1930. Pod 
hlavičkou Ústavu pro zvelebování živností 
v Praze působila řada vynikajících odbor-
níků z praxe, mezi nimi například Oldřich 
Shánil (po roce 1950 technolog masného 
průmyslu, který učil technologické postu-
py českých masných výrobků v Číně, So-
větském svazu, Vietnamu nebo Rumun-
sku) či František Prokop, kteří pořádali 
po roce 1930 desítky převážně večerních 
či nedělních vzdělávacích kurzů, jejichž 
náplní byla výroba a obchodní úprava uze-
nářského zboží. Zájem o tyto akce byl vel-
ký. Podle dochovaných statistik se kurzů 
zúčastnilo přes pět set zájemců. Prostory 
pro výuku v domě U Vejvodů se staly brzy 
nedostačujícími, a proto se Odborná škola 
mistrovská pro řezníky a uzenáře stěhovala 
do učňovské pokračovací školy v Praze 2, 
Hopfenštokova ulice č. 15, dnes Navrátilo-
va 15, kde škola sídlí dodnes. 

V roce 1937 se začalo se stavbou školní 
uzenářské dílny, která se postupně rozšiřo-
vala až do malé výrobní jednoty a školní 
prodejny. Na řízení školy se podílelo vedle 
státních orgánů i kuratorium školy, složené 
z pracovníků Zemské jednoty společenstev 
řezníků a uzenářů a členů učitelského sbo-
ru, později Poradního sboru školy. V roce 
1944 byla škola uzavřena a otevřena byla 
v září 1945 jako Státní mistrovská škola 
řeznicko-uzenářská. Jejímu řediteli doc. 
MVDr. Josefu Götzovi se ve velmi krátké 
době podařilo uvést školu do plného pro-
vozu, ve školním roce 1946–47 na škole již 
studovalo 102 studentů. V roce 1951 došlo 
ve vazbě na socializaci živnostenských pro-
vozů a prodejen k prudkému poklesu počtu 
studentů. Doc. MVDr. Götz na vlastní žá-
dost odešel do veterinární praxe a na jeho 
místo nastoupil František Novotný – inicia-
tivní a charismatický ředitel, kterému nejen 
studenti říkali „Franta Fofr“.

Vznikající masný průmysl začal potře-
bovat odborníky. V roce 1951 proto bylo 
jednoleté mistrovské studium rozšířeno na 
dvouleté a vedle něho bylo zřízeno čtyř-
leté studium průmyslové školy s maturitní 
zkouškou. Aby byla dána možnost doplnit 
propad ve vzdělání minulých ročníků, ote-
vřelo se v roce 1954 dvouleté studium pro 
pracující (večerní studium), později i střed-

ní průmyslová škola pro pracující v tří- ne-
bo pětileté formě. V roce 1958 se ke škole 
přiřadila také učňovská škola – tříletý obor 
řezník-uzenář a dvouletý obor uzenářka. 
Střední průmyslová škola technologie ma-
sa (SPŠTM) ročně vzdělávala pro náš obor 
okolo 60 až 70 středoškolsky erudovaných 
absolventů. 

Škola každoročně pořádala praxe v na-
šich i zahraničních masných závodech 
(v Konzumech – Stralsund, Bad Dobe-
ran, Sassnitz a v masokombinátech Gera 
a Bergen – Rügen a Rodopě v Sofii). Vý-
znamnou školní společenskou akcí byl re-
prezentační ples v Obecním domě. Stal se 
nejen místem setkání absolventů, ale brzy 
i plesem masného průmyslu. V roce 1977 
nastoupil do funkce ředitele Ing. Jaromír 
Štrobl, který byl na škole řadu let učitelem 
odborných předmětů. Velmi dbal na rozví-
jení dobrých vztahů mezi školou a absol-
venty. Škola byla samozřejmě financována 
státem, ale také od samých počátků pod-
porována Spolkem absolventů a příznivců 
školy. Příslušnost k absolventům Státní mi-
strovské školy řeznicko-uzenářské, později 
Střední průmyslové školy technologie masa 
byla v našem oboru vždy ceněna. Kolegiál-
ní vztahy, vzájemná pomoc, další vzdělává-
ní a pěstování stavovské cti byly nejen sou-
částí absolventských a studentských stanov 
z padesátých let, ale zažitou praxí. Učitelé 
naší střední odborné školy se v oboru za-
psali jako výborní pedagogové a autoři řa-
dy knih jako např. dr. Götz, ing. Hladík, 
O. Kolda, ing. Martínek, F. Novotný, ing. 
Polánka, dr. Šereda, ing. Šťálík, ing. Ve-
lan, ing. Altera, ing. Alterová, ing. Štrobl, 
ing. Sojka. Jejich učebnice dodnes najde-
me v mnoha kancelářích současných pod-
niků.

V roce 1995 zaujal místo ředitele školy 
MVDr. Lubomír Rosůlek. Rozvoj soukro-
mého podnikání v tu dobu vyžadoval orga-
nizování řady rekvalifikačních kurzů. Pod 
patronací americké společnosti pro rozvoj 
družstevnictví škola zajišťovala turnusové 
vzdělávání podnikatelů v oboru ze zemí 
bývalého Sovětského svazu. V roce 2002 
došlo podle nových hygienických standar-
dů k celkové rekonstrukci dílen. Ale ani 
moderní výukové prostory nepřilákaly do 
školy stejně jako do učebního oboru řezník-
-uzenář dostatek zájemců. Nízké vytížení 
v oboru technologie masa si proto vyžáda-
lo rozšíření výuky i do jiných oborů. Ani to 
však nestačilo. V roce 2007 proto došlo ke 
sloučení Střední průmyslové školy techno-
logie masa se Střední průmyslovou školou 
potravinářských technologií. Naplnění ale-
spoň jedné třídy, byť s minimálním počtem 
studentů, je stále větším problémem.

VÝUKA A VÝZKUM MASA
NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

S novými vědeckými poznatky v mi-
krobiologii, epizotologii, epidemiologii 
a dalších oborech, které významně ovliv-
nily šíření nákaz mezi lidmi, vyplynuly ná-
sledně požadavky na hledání nejen příčin 
a cest onemocnění, ale také na preventiv-
ní opatření v chovech jatečných zvířat, 
porážení, manipulaci s masem, vedlejšími 
surovinami jatek a v masné výrobě. Sta-
ly se významným stimulem k řešení do 
té doby zcela nevyhovujících nákazových 
a hygienických parametrů městských jatek 

Z HISTORIE VZDĚLÁVÁNÍ 

V Y S O K Á  Ú R O V E Ň  S T Ř E D N Í C H  A  V Y S O K Ý C H  Š K O L

ředitel Výzkumného ústavu masného prů-
myslu v Brně a zakladatel Ústavu pro vy-
šetřování potravin v Praze a krátce vedou-
cí katedry prof. MVDr. Antonín Mikulík, 
CSc. 

Založením Fakulty veterinární hygieny 
a ekologie se Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno ještě více profilovala v po-
travinářských oborech. Byl vytvořen Ústav 
hygieny a technologie masa, jehož vedou-
cím se stal doc. MVDr. Vladimír Pažout, 
CSc., následně po převzetí Výzkumného 
ústavu masného průmyslu MVDr. Jaro-
slav Vrchlabský, CSc., MVDr. Pavel Polák, 
CSc., a prof. MVDr. Iva Steinhauserová, 
CSc. 

Současný výzkum v oblasti hygieny ma-
sa je zaměřen na sledování vybraných pato-
genů kontaminujících maso, rizika přenosů 
a přežívání při zpracování potravin novými 
technologiemi, hledání způsobů preven-
tivních opatření k zamezení onemocnění 
konzumentů potravin. Vedle řady specia-
lizovaných laboratoří má Ústav hygie ny 
a technologie masa k dispozici přímo 
v areálu univerzity také jatky a uzenářskou 
dílnu. Tyto provozy umožňují vedle výuky 
i experimentální práce rizikového charak-
teru, např. s patogenními mikroorganismy. 
Ústav se prezentuje dlouholetým organizo-
váním konferencí s tradičním názvem Len-
feldovy a Höklovy dny. 

Současná výuka hygieny a technologie 
produkce a zpracování masa je zařazena 
do všech forem studia – veterinárních lé-
kařů pracujících v oboru hygiena potravin, 
všeobecných veterinárních lékařů, absol-
ventů bakalářského a navazujícího magis-
terského studijního programu Bezpečnost 
a kvalita potravin. Ročně ji absolvuje přes 
300 studentů, kteří se specializují na za-
jišťování zdraví zvířat, technologii výroby 
potravin především živočišného původu 
a zajištění bezpečnosti potravin. Fakulta 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární 
farmaceutické univerzity Brno je naší nej-
větší vysokoškolskou základnou pro potra-
vinářské obory zpracovávající především 
suroviny živočišného původu.

Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze je dlouhodobě zaměřena přede-
vším na výuku technické chemie. Zaháje-
ní výzkumu a výuky technologie potravin, 
především konzervárenské technologie sti-
muloval ve čtyřicátých letech Ing. dr. Vladi-
mír Kyzlink, v té době vedoucí výzkumné-
ho oddělení firmy Biochema a. s. (Fruta) 
v Modřicích u Brna. Jeho snahy vyústily 
v roce 1947 ve zřízení Ústavu ovocnické 
a zelinářské technologie na Vysoké škole 

zemědělské v Brně. Roku 1953 byl tento 
ústav převeden na v roce 1952 zřízenou 
Fakultu potravinářské technologie VŠCHT 
v Praze jako Oddělení konzervace potravin 
katedry kvasné technologie a konzerváren-
ství, jehož dlouhodobým vedoucím byl od 
roku 1957 prof. Ing. dr. Vladimír Kyzlink, 
DrSc., Dr.h.c. Koncepce později nové ka-
tedry byla rozšířena z dosud převažujícího 
zaměření na rostlinné materiály, zejména 
ovoce a zeleninu, i na zpracování produktů 
živočišného původu (mimo mléka – Ústav 
technologie mléka a tuků) a na obecnou 
problematiku konzervace neúdržných po-
travin. Technologie potravin živočišné-
ho původu garantoval prof. Ing. Stanislav 
Klein, CSc., externími učiteli byli MVDr. 
Josef Götz, MVDr. Jaromír Lát, CSc., 
a prof. A. A. Sokolov z moskevské Vyso-
ké školy masného a mlékárenského prů-
myslu. Od roku 1983 garantuje technologii 
masa prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Výzkum 
se zaměřuje především na změny vlastností 
masa při jeho technologickém zpracování. 
Oddělení je součástí Ústavu konzervace po-
travin a technologie masa, který vede prof. 
Ing. Michal Voldřich, CSc. Absolventi této 
vysoké školy s titulem inženýr jsou připra-
veni především pro řízení technologických 
procesů výroby a laboratorních analýz po-
travin rostlinného i živočišného původu.

Na Vysoké škole zemědělské v Brně byl 
výzkum masa prováděn v období let 1952–
1968 na její veterinární fakultě (Vysoké 
škole veterinární). Po jejím opětovném osa-
mostatnění se technologie produkce masa 
a částečně i zpracování masa stalo náplní 
výuky a výzkumu Ústavu technologie po-
travin. Jeho rozvoj je spojen především 
s nástupem prof. Ing. Ivo Ingra, DrSc., 
který do té doby pracoval na Výzkum-
ném ústavu veterinárního lékařství a v Ji-
homoravském průmyslu masném. Stal se 
významnou osobností v oboru produkce 
jatečných zvířat a zpracování masa, byl dě-
kanem Agronomické fakulty, dlouholetým 
předsedou redakční rady časopisu Maso, je 
zakladatelem Semináře o jakosti potravin 
a potravinových surovin, Semináře o údrž-
nosti masa, masných výrobků a lahůdek na 
Skalském Dvoře. V současné době se vý-
zkum na Ústavu technologie potravin, ve-
deném prof. MVDr. Ing. Tomášem Kompr-
dou, CSc., na Mendelově univerzitě Brno 
profiluje do sledování vlastností drůbežího 
masa. Absolventi této univerzity s titulem 
inženýr jsou profilováni do oblasti produk-
ce potravin a potravinových surovin a cho-
vu zvířat v zemědělství.

Ladislav Steinhauser 

a výstavbě nových. To, že jedny z prvních 
moderních jatek byly postaveny v Lyonu, 
není náhodou. Vždyť právě zde byl soustře-
děn od roku 1762 první zvěrolékařský vý-
zkum. Péče o zdraví zvířat, jeho kontrola 
před poražením, pitvy orgánů, které daly 
základ veterinární prohlídce jatečných těl, 
kontrola čistoty práce jako základní článek 
preventivních sanitačních opatření a tech-
nika zvládnutí výroby chladu – to vše vedlo 
ke zvyšování bezpečnosti masa, následně 
i k jeho delší údržnosti a dalšímu posilo-
vání výzkumu a zavádění vědecko-technic-
kých novinek do praxe. Klíčovou roli zde 
především na přelomu 19. a 20. století se-
hrával narůstající význam veterinárního vý-
zkumu zaměřeného na produkci bezpečné-
ho a zdravotně nezávadného masa.

Na nově budovaných jatkách byl stan-
dardně zaváděn státní veterinární dozor 
a diagnostické laboratoře, což vyžadovalo 
stále více vzdělaných prohlížitelů a veteri-
nárních lékařů. Čechy a Morava jako sou-
část Rakouska Uherska měly své výzkum-
né a vzdělávací zázemí na Tierärttzliche 
Hochshule – zvěrolékařské škole ve Vídni 
založené v roce 1767, od roku 1784 také 
na pražské univerzitě. Studium humánní 
a veterinární medicíny bylo těsně propo-
jeno. Požadavky na zřízení specializované 
vysoké školy veterinární na území českých 
zemí však nebyly nikdy vyslyšeny. Po vzni-
ku samostatné Československé republiky
28. října 1918 se z Vídně vrátili čeští stu-
denti Vysoké školy zvěrolékařské a spolu 
s profesory působícími na Karlově univer-
zitě prosadili již 12. prosince 1918 přijetí 
zákona Národním shromážděním o založe-

ní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Prv-
ním rektorem se stal prof. MVDr. et MU-
Dr. Edward Babák. Mezi nově vzniklými 
ústavy byl i Ústav pro hygienu masa, mléka 
a potravin vůbec. Jeho prvním přednostou 
byl prof. MVDr. Jan Lenfeld. Dal ústavu 
jasnou koncepci výuky a jako jeden z prv-
ních v Evropě dal impulz k výuce techno-
logie výroby potravin. Krédem výuky ve-
terinárních lékařů v Brně se stala zásada 
– výkon a dozor nad výrobou potravin mů-
že kvalitně provádět jen ten, kdo dobře zná 
technologii výroby v celém řetězci. Později 
byla tato cesta výstižně vymezena – Od vid-
lí až po vidličku. 

Významným představitelem oboru byl 
po válce doc. MVDr. et RNDr. Jan Hökl, 
který si byl vědom důležitosti předávání 
vědeckých poznatků do praxe, což získal 
především za svého působení na Biologic-
kém ústavu firmy Baťa ve Zlíně. Nejen jako 
přednosta ústavu rozvíjel nové pojetí tech-
nologie potravin, především zpracování 
masa na průmyslových základech, a pro-
sazoval ho jako základní princip zajištění 
ochrany zdraví obyvatel. Svojí úzkou vaz-
bou na praxi a příkladnou publikační čin-
ností byl jedním z nejvýznamnějších postav 
československé veterinární medicíny. Byl 
jmenován laureátem státní ceny in memo-
riam. Na jeho cestu navázal prof. MVDr. 
Zdeněk Matyáš, CSc., vedoucí Ústavu hy-
gieny a technologie potravin, který praco-
val jako vedoucí oddělení hygieny potravin 
Světové zdravotnické organizace (WHO) 
při OSN v Ženevě. Po svém návratu zalo-
žil Centrum hygieny potravinových řetězců 
na VŠV Brno, které je dnes nosným prv-
kem Vědeckého výboru pro potraviny. Dá-
le prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, 
CSc., dlouholetý vedoucí Katedry hygieny 
a technologie potravin Vysoké školy vete-
rinární v Brně, MVDr. Jaromír Lát, CSc., 

BUDOU TU I PO DESETI LETECH,
nebo se ztratí v globálu?



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

V oboru zpracování masa je v současnos-
ti situace v přípravě mládeže na své povolání 
více než kritická. Vyučení řezníci a uzenáři 
se generačně ze závodů vytrácejí, nahrazo-
váni jsou zpravidla lidmi, kteří nemají k na-
šemu náročnému řemeslu jakýkoliv vztah. 
Často se jedná o zahraniční dělníky s mi-
zernými hygienickými návyky. Nevděčným 
úkolem vedoucích pracovníků, nejčastěji 
mistrů, bývá zapracovat tyto lidi většinou 
při plném provozu, na zvládnutí jedné nebo 
dvou technologických operací. Dovolím si 
tvrdit, že tento postup je v souvislosti s tzv. 
potravinovou bezpečností velmi riskantní. 

Odborné znalosti a potřebné dovednos-
ti pracovníků v oboru musí být na vysoké 
úrovni, a to jak v souvislosti se zmíněnou 
potravinovou bezpečností, tak připravenos-
tí pro zvládání pracovní variability, kterou 
přinášejí časté změny běžných výrobních 
procesů. Samozřejmě, že vlivem zvýšeného 
stupně mechanizace, zjednodušování tech-
nologických postupů a používání předpři-
pravených obalů a pomocných materiálů 
dochází i k výskytu pracovních míst, které 
nemusí být obsazovány vysoce kvalifikova-
nými odborníky. V tomto případě se však 
jedná pouze o omezený podíl technologic-
kých procesů.

Neutěšená situace v našem učňovském 
školství není příliš stará. Byla vyvolána 
nezvládnutím transformace našeho hos-
podářství, včetně školství, po změně spo-
lečenského systému koncem minulého sto-
letí. Jednalo se jednoznačně o podcenění 
potřeb vzdělaných odborníků pro výrobní 
činnosti v jednotlivých oborech. V té době 
byly společností podporovány velmi disku-

tabilní obory zakončené maturitou, které 
se často schovávaly za klamná, ale kouzel-
ná slůvka, jako je např. managment a ekolo-
gie. Vzniklé situaci se ochotně přizpůsobily 
některé střední školy, které bojovaly o svoji 
existenci, a to zejména snížením nároků na 
kvalitu a připravenost uchazečů o studium. 
Vznikaly také soukromé školy, jako produkt 
byznysu. Vyskytly se i případy, kdy střední 
odborné učiliště bylo nuceno vyloučit z pro-
spěchových důvodů žáka, kterého obratem 
přijala střední škola a nechala ho bez pro-
blému vystudovat včetně „úspěšného“ ab-
solvování maturitní zkoušky.

V populaci vždy existovala a existuje i ny-
ní skupina mladých lidí vynikajících manu-
ální zručností, u kterých se dá vyvolat po-
zitivní vztah k masné profesi. Tato skupina 
je schopna zvládnout potřebnou odbornou 
teorii, včetně dobré úrovně všeobecně vzdě-
lávacích předmětů. Těm nejlepším je nutné 
umožnit prostřednictvím nástavbového stu-
dia absolvování maturitní zkoušky, případ-
ně pokračování studia na vysoké škole.

Současným chaosem v řízení odborného 
školství, vyvolaným nesprávnou interpretací 
systémů vzdělávání a podceňováním odbor-
né fyzické práce, dochází ve svém důsledku 
k tomu, že jen malý podíl absolventů střed-
ních škol pracuje v oboru, který vystudovali. 
Někteří národohospodáři se dokonce vyja-
dřují tak, že je zcela normální nějaký obor 
vystudovat a pak dělat něco jiného. Říkají 
tomu pracovní flexibilita. Špatné uplatňová-
ní takto připravených absolventů pak je nut-
né napravovat dotovanými prostředky do 
náhradního řešení, např. formou řízených 
rekvalifikací. Stát v tomto případě pak ne-
se náklady spojené s přípravou na povolání 

dvakrát. Jednou na primární studium a po-
druhé na vynucenou rekvalifikaci. Přesto, 
že je současným establishmentem stále po-
ukazováno na společenský princip nabídky 
a poptávky, v případě školství je tomu nao-
pak. Poptávka po celé řadě absolventů, ze-
jména odborných učilišť, není naplňována.

Největší rozdíl v myšlení staré a současné 
generace mladých lidí v souvislostí s přípra-
vou na povolání je zřejmě v tom, že dnes 
mladým lidem chybí snaha o vyniknutí 
v profesi, což bylo v minulosti motorem po 
hmotném zajištění existence. Vinu na tom 
má i systém organizace přípravy na povolání 
a zřejmě také současně praktikovaná mzdo-
vá politika v některých organizacích. Nastá-
vá doba, kdy bude nutné se nepříznivou situ-
ací v zájmu zachování potřebné odbornosti, 
zejména v potravinářství, zabývat. 

Systém odborného učňovského školství 
byl v minulosti a je bohužel dodnes velmi 
chaotický. Organizace původních tzv. pokra-
čovacích škol se neustále měnila. V polovi-
ně 20. století se jednalo o jeden nebo dva 
dny výuky v týdnu. V padesátých letech byla 
např. povinná docházka ještě před skonče-
ním učební doby doplňována delším soustře-
děním žáků závěrečných třetích ročníků.

V období po zestátnění soukromých živ-
ností v roce 1948 založila nástupnická or-
ganizace – Masný průmysl, novou formu 
učňovského školství, tzv. Závodní učňov-
ské školy. Výhodou těchto organizací bylo 
přímé napojení na výrobní závody nebo na 
speciální učňovské dílny. O teoretickou pří-
pravu se staral stát, o výchovu a praktické 
dovednosti pak podniky, případně závody 
masného průmyslu. Při školách byly zřizo-
vány internáty s cílem zvyšovat společen-

skou a fyzickou úroveň dorostu. Příznačné 
pro toto období bylo, že značnou část učňů 
tvořily dívky, které se učily oboru uzenář-
ka, zatímco hoši se učili oboru řezník a uze-
nář. Učební doba dívek byla zkrácena opro-
ti chlapcům o rok, na dva roky. Obecně se 
vědělo, že dívky byly schopné se připravit 
na práci u stolů za jeden rok, delší výuka 
byla však zdůvodňována nutností získat po-
třebnou fyzickou vyspělost pro dosti namá-
havou pracovní činnost.

Od roku 1991 řídil úspěšně učňovské 
školství v zemědělském a potravinářském 
odvětví Institut výchovy a vzdělávání Minis-
terstva zemědělství ČR. Na útlumu tohoto 
systému odborné výchovy potravinářů má 
velkou vinu bývalý ministr zemědělství Jan 
Fencl, který se k potravinářům a jejich škol-
ství choval z nepochopitelných důvodů vel-
mi přezíravě. Po ustavení nových územních 
celků přešla tato činnost na jednotlivé kraje 
a od té doby se datuje v oboru zpracování 
masa upadající úroveň přípravy potravinář-
ské mládeže na povolání. Kraje řídí své ško-
ly bez ohledu na specifika potravinářských 
odvětví s neúměrným tlakem na ekonomic-
kou prosperitu. Velkou chybou bylo v té sou-
vislosti zpřetrhání vazeb učilišť na velké po-
travinářské závody, v našem případě bývalé 
masokombináty. Došlo tak k zániku mnoha 
většinou dobře vybavených dílen. 

Osobně se domnívám, že je do budoucna 
nutné vrátit se k přímým vazbám státních 
i soukromých odborných učilišť a škol na 
velké výrobní závody, vhodnou propagací 
zlepšit povědomí o našem tradičním a vý-
znamném řeznicko-uzenářském oboru a vy-
tvářet lepší podmínky také na jednotlivých 
pracovištích ve smyslu kultury a hygieny 

práce. Bylo by vhodné podchytit nově se ob-
jevující zájem zúčastněných státních orgánů 
o výuku potravinářského dorostu a aktivně 
se v rámci stavovských organizací zúčastnit 
prací na potřebné rekonstrukci systému uč-
ňovského školství. 

Dovolím si připomenout, že v minulos-
ti pracovalo v dobrých závodech masného 
průmyslu 50 až 60 % vyučených řezníků 
a uzenářů z celkového stavu zaměstnanců, 
a to v době, kdy organizace si zajišťovala 
svými pracovníky výkup jatečných zvířat, 
obchodní činnost, dopravu, údržbu a ostat-
ní související činnosti sama.

Protože nedostatek odborně vyškolených 
– vyučených pracovníků začíná být váž-
ným problémem v řadě zejména průmyslo-
vých organizací, začínají se objevovat úvahy 
o nutném vyrovnání bilance na trhu práce 
i na úrovni některých státních orgánů. Proto 
by bylo vhodné iniciovat v rámci samospráv-
ných orgánů k této problematice odbornou 
diskuzi s představiteli zodpovídajících mi-
nisterstev. Dovedu si představit i zorgani-
zování celostátní konference, z jejíž závěrů 
by bylo vypracováno doporučení pro vládu. 
Organizátorem této akce by měla být zřejmě 
Potravinářská komora ČR. Dobrá publicita 
této problematiky v celostátních sdělovacích 
prostředcích by jistě také zanechala ve spo-
lečnosti pozitivní stopu. 

Domnívám se, že je nutné zastavit rizika 
ve výrobě potravinářských výrobků, která 
přinášejí mizerně zaučení, často zahraniční 
pracovníci bez potřebných odborných zna-
lostí a osobních hygienických návyků. To 
ovšem předpokládá příslušnou iniciativu 
a dobré organizátorské schopnosti.

Josef Radoš 

ZASAĎME SE O OBNOVENÍ OSVĚDČENÉHO SYSTÉMU UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Ing. Marie 
Kousalíková, 

náměstkyně primátora
hlavního města

Prahy
�  Česko se může pochlubit řeznicko-uzenářskou tradicí 

(blíží se např. 700. uznání zásluh Janem z Lucembur-
ku a řezníci se chystají k oslavám). Bohužel, v posled-
ní době můžeme ale sledovat ustupující slávu tohoto 
oboru. Můžete se prosím k tomu vyjádřit?
Souhlasím s Vámi, že nejen v tomto, ale i ve většině 

ostatních řemeslných oborech mají české země historic-
ky bohatou tradici. Umíme spojit svůj osobitý přístup 
s moderními technologiemi, stavíme na historicky pev-
ných základech propracovanosti učňovského školství. 
Je opravdu těžké jednoznačně odpovědět na dotaz, proč 
zaznamenáváme tak výrazný pokles zájmu o tyto obory. 
Osobně si myslím, že základní chybou bylo necitlivé od-
dělení podnikatelské sféry od školských zařízení, která 
zajišťovala na přímou poptávku jednu z oblastí lidských 
zdrojů. Tady se nám podařilo podle mého vylít pověst-
nou vanu i s dítětem. Následkem je mj. zvyšující se roz-
por mezi odbornou výchovou a výrobní praxí. Ovšem 
svou roli nepochybně hrají i další faktory: útlum celých 
odvětví a profesí pod tlakem vnější konkurence posílený 
v dnešní době ekonomickou stagnací a také malý zájem 
o řemeslné profese – což se může jevit (a v tom s Vámi 
opět souhlasím) – jako ústup z tradice a slávy.
�  Kromě zmíněné ustupující popularity učňovského 

školství se v řemeslech projevuje i zapojování nekvali-
fikovaných tzv. „zaučených“ pracovníků. Co s tím?
Problém klesajícího počtu žáků ve Vašem, ale opět 

prakticky i ve všech ostatních oborech pozorujeme 
dlouhodobě i v Praze. Pro Vaší informaci obor 29-56-
H/001 Řezník - uzenář se vyučuje v Praze v jediném 
Středním odborném učilišti potravinářském, tedy býva-
lém učilišti Masokombinátu Písnice. I v tomto učilišti 
je ale do prvních ročníků nabíráno přes veškerou snahu 
tak málo žáků, že nestačí ani na vytvoření jedné celé 
třídy (2005 – 11 žáků; 2006 – 15 žáků; 2007 – 10 žáků; 
2009 – 18 žáků). 

Ptáte se, co s tím. Protože jsme si tohoto problému vě-
domi, připravili jsme v Praze rozsáhlý dlouhodobý pro-
jekt podpory učňovského školství pod názvem Řemeslo 
žije! Měli bychom tak dosáhnout toho, že žáci vystupují-
cí ze základní školy budou na základě svých skutečných 
předpokladů volit ze všech možností, které dnes střední 
školy nabízejí, tedy včetně oborů s výučním listem. Cíl 
projektu je v podstatě jediný – dostat zpět učňovské škol-
ství mezi uznávané, troufnu si říct, i neopovrhované dru-
hy vzdělání. Probudit mezi žáky i jejich rodiči ztracený 
zájem o obory s výučním listem a získat zpátky určitý kre-
dit dobrého řemeslníka. Ve všech těchto směrech by nám 
mohla právě pomoci i odborná média a my to budem jen 
a jen vítat.
�  Začíná se objevovat ztráta identity českého uzenář-

ství, vyúsťující v řešení, nabízející tzv. „europárek“. 
Vidíte nějaký způsob, jak zachovat v naší zemi regi-

onální specifickou výrobu, myslím po stránce profes-
ní odbornosti?
Samozřejmě i potravinářský průmysl a potravinář-

ství vůbec prošlo se vstupem do EU změnami v mnoha 
směrech a mnohému jsme se museli podřídit. Týká se 
to především přísných hygienických pravidel, norem, 
ale nemyslím, že je šťastné, přijímat vše bez zachování 
nějakých tradičních postupů, receptur a určitých tajem-
ství. Jako neodborník ve Vaší profesi Vám rozhodně ne-
můžu dostatečně konkrétně navrhnout přímé kroky ve-
doucí zpět ke staré dobré české klobáse. Ale právě na 
masné a uzenářské výrobky věřte, že nedám dopustit, 
a všichni víme, že naše produkty patří mezi ty chuťově 
nejvyhledávanější. Co se týče metodiky, ve školách je
třeba maximálně podporovat odbornou úroveň ze-
jména praktického vyučování za účasti odborní-
ků z praxe přímo ve výuce i při zkouškách, klást dů-
raz na praxi žáků a v neposlední řadě také čerpat 
zkušenosti u nás i v zahraničí. Samozřejmě se zatím 
ne vše daří, ale projekt Řemeslo žije nám by měl po-
moct řemeslu získat zpět pověstný český „fištrón“. 
�  Existuje nějaká kompaktní „vize“, jak navrátit tomu-

to oboru punc mistrovství a jedinečnosti?
Myslím, že odpověď na tyto otázky jsem zodpověděla 

již výše. Třeba by navíc bylo dobré iniciovat diskusi odbor-
níků z Vašeho oboru nebo potravinářských oborů vůbec. 
V Praze takové diskuse připravujeme i v jiných oblastech 
a rozhodně bychom se nebránili ani tomuto zaměření… 
Moc bych nám všem přála návrat do dob, kdy mělo ře-
meslo zlaté dno.  

MVDr.
Josef Kameník, 

generální ředitel, 
KMOTR - Masna 

Kroměříž a. s. 
�  Disponuje v současné době Vaše společnost dostat-

kem odborně připravených zaměstnanců, kvalifiko-
vaných v oborech zpracování masa? Pokud se vysky-
tují problémy, v jakých profesích? Jaké jsou jejich 
příčiny? 
Naše společnost KMOTR - Masna Kroměříž a. s. 

v současnosti má dostatek odborně vzdělaných a pro-
školených pracovníků. Velká část zaměstnanců je vy-
učená v oboru zpracování masa, tito lidé pracují na 
výrobních dílnách (míchárna, narážkárna, příprava 
produktů pro expedici, balírna výrobků). Prakticky ve-
směs se jedná o pracovníky, kteří jsou u nás zaměstná-
ni již deset a více let. Pomalu se dostávají do středního 
věku. Noví mladí lidé po vyučení v oboru nepřicházejí. 
Zatím nám nechybí a ještě asi pár let nebudou. Pra-
covní kolektiv je u nás docela stabilní. Ale s ubíhají-
cím časem budeme muset kádr pracovníků vyučených 
v oboru začít obměňovat. Potom se obávám, že nasta-
ne situace, kdy nebude kam se obrátit. Lidé vyučení 
v oboru zpracování masa tu nebudou, pokud ano, tak 
budou zaměstnáni ve specifických profesích (poražeč, 
bourač masa).

�  Jak Vaše společnost hodnotí systém vzdělávání v obo-
ru? Vyhodnoťte slabá a silná místa.
Vzdělávání v oboru: není problém s vysokoškolsky 

vzdělanými lidmi. Těch je stále víc a víc. Vznikají do-
konce nové školy, příp. stávající univerzity vymýšlejí no-
vé obory. Jiná situace je na nižších stupních – tradiční 
pražská průmyslovka se potýká s nedostatkem zájmu 
o studium, na druhé straně vznikají netradiční smě-
ry na jiných středních školách, které se tváří, že také 
umějí vychovávat mladé pracovníky pro náš obor. No 
a úplně kritická situace je v odborném učňovském škol-
ství. Bohužel zájem o tento obor není. A pokud nebude 
poptávka ze strany patnáctiletých, tak učňovské školy 
nemají smysl – bez učňů nemá učňovská škola důvod 
k existenci. 
�  Využíváte, či byste chtěli využívat vzdělávacích pro-

gramů, podporovaných v rámci programů EU? Ja-
kým způsobem? 
Vzdělávací programy vyhlašované v rámci podpory 

EU využíváme již pár let (jazyková vzdělávání), letos 
tato oblast dostala zcela novou dimenzi a samozřejmě 
se budeme snažit uplatnit i zde. 

Ing. Petra Varačková, 
vedoucí personálních 

vztahů,
Maso Planá, a. s.

�  Disponuje v současné době Vaše společnost dostat-
kem odborně připravených zaměstnanců, kvalifiko-
vaných v oborech zpracování masa? Pokud se vysky-
tují problémy, v jakých profesích? Jaké jsou jejich 
příčiny?
Jsme společnost, která zaměstnává přes 80 % za-

městnanců v dělnických profesích, a proto nás nejvíce 
tíží již více let nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
našeho stěžejního oboru řezník-uzenář. V minulosti by-
ly problémy i s obsazením pozic technického zaměře-
ní, např. elektrikář, ale v důsledku ekonomické krize 
jsme tento problém eliminovali.

Ukazuje se, že hlavní příčinou nedostatečného zá-
jmu veřejnosti o učňovské školství je především nasta-
vení vzdělávacího systému. Dnes cílem každého žáka 
nebo rodiče je dosažení alespoň maturitní zkoušky, ale 
často této úrovni středoškolského vzdělání neodpovída-
jí studijní výsledky žáka a nepřikládá se důraz na uplat-
nění na trhu práce. V současnosti je snaha tuto situaci 
řešit zavedením státní maturitní zkoušky, ale přesto ško-
ly pořád zůstanou závislé na dotacích, jejichž výše se 
odvíjí od počtu žáků a formy ukončení studia.

Příčinou velkého poklesu zájmu o obory v potravi-
nářském průmyslu je zejména všeobecně nižší mzdová 
úroveň oproti fyzické náročnosti než v jiných oborech.
�  Jak Vaše společnost hodnotí systém vzdělávání v obo-

ru? Slabá, silná místa.
Vzdělávací systém v oboru řezník-uzenář je vcelku 

nastaven optimálně, ale možná poslední ročník před 
zakončením učebního oboru by mohl být ještě více za-
měřen na praxi, aby potencionální odborníci byli ještě 
více připraveni na svou profesi. 

Školy a potencionální zaměstnavatelé by měli spolu-
pracovat na zatraktivnění těchto ne příliš populárních 
oborů, především zvýšením informovanosti o potravi-
nářském průmyslu v regionu atd., protože mnohdy ve-
řejnost má zkreslené představy o zpracovávání surovin 
a výrobě potravin. Většina žáků a rodičů dá stále raději 
přednost atraktivnímu oboru před jistotou uplatnění 
na trhu práce, kam právě učební obor řezník-uzenář se 
100% jistotou pracovního uplatnění patří.
�  Využíváte vzdělávací programy v rámci programů 

EU? Jakým způsobem?
V současné době jsme využili jeden ze vzdělávacích 

programů v rámci podpory EU, kde je řešeno vzdělává-
ní zaměstnanců. Protože situace v učňovském školství 
není příliš optimistická, rozhodli jsme se v minulém 
roce zahájit podporu zájmu o obor poskytováním sti-
pendií. Přivítali bychom jakoukoliv podporu v rámci 
EU ať už dotací (příspěvkem) na poskytovaná stipen-
dia, nebo finančním zvýhodněním subjektů, kteří po-
skytují praxi učňům.
�  V současné době je kladen důraz na výrobky regionál-

ního (tradičního) charakteru. Jaká je Vaše představa 
o získávání odbornosti v tomto směru, pokud v něm 
spatřujete nějaký význam?
Přínosem do budoucna pro získání potřebné odbor-

nosti v potravinářském průmyslu je v našem regionu 
zahájení činnosti detašovaného pracoviště VŠCHT 
Praha v Táboře – obor technologie potravin. 

Richard Hrdina, 
ředitel,

Jatky Český Brod
Jatky v Českém Brodě nemají masnou výrobu, 

a proto je stávající počet kvalifikovaných pracovníků 
dostačující. Nepopírám, že bych na expedici masa rád 
viděl vyučené řezníky, otázkou však zůstává, z čeho 
je zaplatit. Naše obchodní marže jsou každým rokem 
menší, a proto tam, kde není nutné mít kvalifikované 
pracovníky, pracují zaučení.

Na bourárně máme pouze vyučené řezníky, pro kte-
ré je nejlepším vzděláváním dlouhodobá praxe. Na po-
rážce na odborných pozicích je tomu podobně. Učební 
obor řezník a uzenář se jako mnoho ostatních řemesel 
dlouhodobě potýká s nedostatkem učňů. Na druhou 
stranu, našlo by v dnešní době uplatnění takové množ-
ství absolventů, které každoročně opouštělo odborná 
učiliště? Podívejme se, kolik na svou dobu moderních 
podniků v posledních deseti letech zaniklo, a bohužel, 
některé to ještě čeká.

Dle mého názoru není dnešní výroba o schopnos-
tech a odborných znalostech pánů míchačů, jak to-
mu bylo před lety, ale o striktním dodržování daných 
technologických postupů a norem. V mnoha velkých 
i menších podnicích pracují v míchárnách zaučení pra-
covníci a mnohde i jiných národností, na které dohlíží 
odborný technolog. A i tací dokáží vyrobit KLASU.

Za čas a laskavé odpovědi děkuje
 Bohumil Rada.

V Ý C H O V A  U Č Ň O V S K É H O  D O R O S T U  M U S Í  B Ý T  P R V O Ř A D Ý M  Ú K O L E M
P R O  V E D O U C Í  P R A C O V N Í K Y  M A S N É H O  O B O R U



5Z  D O M O VA

Nejspíš vás napadne se zeptat, kdože 
jsou ti hluší. V prvním letošním čísle ŘUN 
si mnozí oslovení pověděli své. Přesněji ře-
čeno své vyjádření, proč je tomu tak, jak 
tomu je. Což by se dalo pochopit. Nešťast-
nost podpisu pod nespravedlivou smlou-
vou o přistoupení k EU (míněno ve věci 
obětování českého zemědělství) už nikdo 
neoddiskutuje. Zbývají proto pouze doha-
dy, kdo že byl zticha víc a kdo míň. Ono 
by totiž bylo chybou připustit si, že odhady 
zainteresovaných na nepodstatnost ústup-
ku se ukázaly fatální chybou. 

Politikům se nelze divit. Ti mají před 
volbami do Sněmovní. Přiznat omylnost 
by znamenalo propadnout se v očích voli-
čů do pozice outsidera. V zemi, kde všichni 
(a nejenom politici) rozumějí všemu. Prav-
da, až na výjimky. Kdy například neomale-
ný moderátor nachytá ikonu zelených na 
neznalosti biomasy. Lapálie? No, nevím. 
Představte si, jak se u pana Krause uvolňu-
je nějaký šéf od řezníků a začne kličkovat 

při položení otázky, co je to vepřová půl-
ka.

To víte, politici, namítnete nejspíš. Je 
živí slovní ekvilibristika. Proč biflovat ně-
jakou biomasu, když zítra nás mají spasit 
větrníky. Poněkud více zarážejícím je klič-
kování těch, které živí ona prasata. A da-
ňoví poplatníci, abychom si to pověděli na 
rovinu. Bez dotací by zkrachovalo nejenom 
české, ale i evropské zemědělství. Přitom 
by stačilo málo. Nadzvednout ochranář-
skou pokličku nad EU. Ne, nežádáme její 
nadzdvihnutí. Netoužíme po likvidaci čes-
kých sedláků, zkáze české kulturní krajiny. 
Dokonce se snažíme podat pomocnou ru-
ku. Jak jistě seznal pozorný čtenář ŘUN. 
Regionální masné výrobky, zřetelnější 
označování masa a masných výrobků zemí 
původu, Czech pork show... 

V posledním čísle na toto téma deba-
tovala legislativa, Potravinářská komora, 
zpracovatelé, obchodníci, spotřebitelé... 
Prvovýroba nikoliv. Jak jste mohli vynechat 

partnera, když ne nejdůležitějšího, určitě 
problémem nejvíce dotčeného? Nevyne-
chali. Dokonce opakovaně zasílali pozvání 
k debatě, otázky, pokoušeli se o rozhovor. 
Marně. Prvovýroba mlčí. S hluchými ko-
munikovat neumíme, neznajíce znakovou 
řeč. Snad dokážeme alespoň naznačovat. 
Že bez zájmu o komunikaci, znovu připo-
mínáme předchozí číslo listu, není naděje 
na domluvu. V této zemi se zřejmě domlou-
vat nejenom neumíme, ale ani nechceme. 

Tímto je téma vyčerpáno. Konec chovu 
prasat v Čechách IV se zřejmě v příštím 
čísle neobjeví. Ano, bude chybět happy-
end, tolik typický pro televizní seriály a ur-
čitě i očekávaný čtenáři ŘUN. Každý půjde 
svou cestou. Sedláci patrně před Strakovu 
akademii demonstrovat za zvýšení dotací. 
Řezníci vyrazí na západ nakupovat levněj-
ší vepřové. Spotřebitelé do hypermarketů 
pro špekáčky za čtyřicet devět. A všichni 
navzájem se budeme posílat k foniatrovi. 
 RaR 

Konec chovu prasat v Čechách III – seriál o rozhovoru hluchých

Zůstaneme
na povrchu?

Na povrchu problému. Taková otázka se 
nabízí po přečtení rozsáhlého spektra od-
povědí, vážících se k hlavnímu tématu před-
chozího čísla ŘUN. Pokusme se proto neje-
nom o shrnutí, ale též o určité kontury vize 
budoucí úspěšnosti. 

ČESKÝ ZÁKAZNÍK
ŽÁDÁ ČESKÉ UZENINY

Toto je jedním z nesporných faktů, kon-
statovaných nejenom publikovanými od-
pověďmi dotazovaných odborníků. Ve stej-
ném duchu vyznívá reakce na minulé číslo 
ŘUN. Jistě stojí za povšimnutí, že takto ho-
voří i zástupci nadnárodních obchodních 
řetězců, kterým je mnohdy vyčítáno nadr-
žování produkci z mateřských zemí (ony 
asi ty důvody dovozu masa budou relevant-
ní). Dokonce se nabízí vysvětlení, že oni ví 
lépe nežli někteří čeští prodejci, co si žádají 
čeští spotřebitelé. V každém případě však 
můžeme vidět pevný záchytný bod v nejisté 

realitě českého zemědělsko-potravinářské-
ho komplexu. České uzeniny.

VYMEZENÍ SE JE PODMÍNKOU
Ani toto konstatování mnozí výrobci 

neslyší rádi. Jenomže právě v současném 
krizovém období se vymezení jeví zcela fa-
tálním. Vymez se, nebo půjdeš z kola ven. 
Zvláště nešťastnou se ukazuje snaha o ja-
kousi prostřednost v kvalitě a ceně. S ná-
slednou manipulací s těmito parametry 
oběma směry. Rozumějme u položky, uvá-
děné na trh pod jedním názvem. Na jedné 
straně tu bude velkoobjemová výroba lev-
nější verze výrobku. Ta bude o ceně, tudíž 
i o levnějších vstupech, produktivitě. Nebo-
li o tunách, desítkách, stovkách tun. Nepo-
chybně však v konstantních parametrech. 
Naproti tomu tu je, a nepochybně i bude 
posilovat onen protipól, kdy spotřebitel je 
si ochoten připlatit. Nikoliv za řečičky, ný-
brž za to, co mu nabízí „životní zážitek“, 
abychom použili stupnici z oblasti marke-
tingového hodnocení. Nikoliv pouze na 
obalu, samozřejmě. Obě vymezení jsou 
cestou, obě mají potenciál.

ZÁSADNÍ MOMENT – DŮVĚRA
Kdo získá důvěru spotřebitelů, vyhraje. 

Ať už je to výrobce, prodejce, či instituce. 
V době, kdy v téhle zemi málokdo věří má-
lokomu. Proto ta otázka v podtitulku. Z od-
povědí právě nevyzařuje ochota po úplném 
a srozumitelném informování o složení vý-
robků. Prý současné stačí. Že bychom se 
obávali srozumitelného vyjevení, z čeho je 
složený onen párek za třicet devět? Dob-

rá. Zkusme to říci o tom za sto třicet. Je-
nomže… No, docela výstižně se zmiňuje 
pan Kameník. Exaktními zjištěními vyso-
koškolského pracoviště v Brně. Nejspíš si 
to v Kmotru mohou dovolit. Jinak si nikdo 
nechce pálit prsty? 

KDYŽ NE VÝROBCE, TAK KDO…
…bude vynášet rezultát. Neboli důvěry-

hodnou zprávu pro zákazníka. Když ne 
o produktu levnějším, tak alespoň o tom 
echt kvalitním. Problémem Klasy, či ji-
ných udělených ocenění, není prvopláno-
vý úmysl ocenit nekvalitu. Problémem je 
nedůslednost takových projektů. Chybí 
následná systematická kontrola, odnímání 
ocenění těm, kteří se zachovali neseriózně. 
Proti duchu propozic, jsou-li jasně stano-
veny. 

REGIONÁLNÍ VÝROBEK 
PŘEDMĚTEM PODPORY EU

Z odpovědí dotazovaných vyplývá do-
sti nejednotný názor na tuto kategorii vý-
robků. Kupodivu ji dobře vnímají prodej-

ci. Jestli ono to nebude, a tuto myšlenku 
považujte za pouhou spekulaci, určitou 
neinformovaností. Ponoříme-li se do téma-
tu hlouběji, zjistíme, že šanci pro regionál-
ní výrobu a její podporu mají všichni. Od 
místního uzenáře po masokombinát, na-
vazující na krajovou tradici. Není pochyb 
o tom, že tuto příležitost někdo brzy ucho-
pí (my, myšleno marketingová společnost 
autora článku, se tímto zabýváme již něko-
lik let, takže víme, co říkáme). A využije 
k vymezení se. Nejenom mezi výrobci, ale 
i mezi obchodníky. 

ČESKÉ UZENINY – ŠANCE TRVÁ
Předjímali jsme v předchozím vydání 

novin a nyní bylo potvrzeno. Bude záležet 
jenom a jenom na těch, kterým se nabízí. 
Rádi uvítáme individuální i společné akti-
vity, dál budeme vyhledávat a zveřejňovat 
vše posilující pozice tohoto produktu. Pro-
to uvítáme tipy na výrobce i výrobky, spo-
lupracující prodejce i hodnocení spotřebi-
telů.

Bohumil Rada 

ŠANCE PRO ČESKÉ UZENINY

NÁKUP UZENIN
Respondentů celkem 56

rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

Kupujete pravidelně uzeniny? 27 17 8 4
Rozumíte inf. o složení uzenin uváděným na obalu? 4 12 25 15
Věříte inf. o složení uzenin, uváděným na obalu? 10 22 19 8
Chybí vám inf. o výr. prodávaných v obslužném úseku? 10 29 11 6
Dáváte při koupi uzenin přednost konkrétnímu výrobci? 12 20 16 8
Dáváte při nákupu uzenin přednost nízké ceně? 8 16 23 9
Dáváte při nákupu uzenin přednost českým výrobkům? 22 31 3 0
Uvítali byste označení symbolem státní vlajky? 17 31 6 2

Průzkum byl provedený v květnu 
2009 v Českých Budějovicích. Oslove-
no bylo 62 náhodně vybraných respon-
dentů, 6 z nich se nevyjádřilo k otáz-
kám. Paradoxem je jistá kolize mezi 
poměrem odpovědí na otázky 2 a 3, kdy 
podstatná část dotazovaných sice nero-
zumí informacím o výrobku, ale přesto 
jim věří. Další zjištění nepotřebují ko-
mentář. RaR

Průzkum mezi konečnými spotřebiteli

Vážení čtenáři. Přišlo nám milou povinností oznámit Vám velice pří-
jemnou zprávu. Podařilo se nám získat ke spolupráci známého žurna-
listu J. Potůčka. Kdo by neznal jeho zasvěcené články, uveřejňované 
v renomovaných periodikách, jakými jsou FARMING, LABRANZA 
či SELSKOE CHOZJAISTVO. On se vždy uměl objevit tam, kde šlo 
o něco nového, něco progresivního, něco s hlubokým posláním. Proto 
se nám rozzářily oči, když po zaklepání otevřel dveře naší budějovické 
redakce. Zatímco výše jmenované listy jej musely ke spolupráci přemlou-
vat a vzájemně se přeplácet, nám se nabídnul sám. Za první článek do-
konce nežádal honorář. 

CO NABÍZET
V ČASE KRIZE
s nadějí na úspěch

Skoro by to chtělo otazník na konci. I tak by se odpovědi na takovou 
otázku lišily často až diametrálně. Ono totiž moc záleží na výběru dota-
zovaného. Nejenom podle role na trhu (sedlák, řezník, obchodník, spo-

třebitel). Také uvnitř skupin se mnohdy setkáváme s názory velice pro-
tichůdnými. Jestli ono to nebude tou hysterií. Rozdmýchávanou také 
námi, novináři. Přiznejme si, že lépe se prodávají noviny píšící o městě 
v plamenech nežli zmiňující shořelou kůlnu na periferii. 

Zlehčuji vážnost situace, že? Lidé přece přestali kupovat párky 
a když, tak nanejvýš za třicet devět. Bůček neprodáme nad padesát, 
lkají obchodníci, chytajíce se za hlavu při pohledu na jatecký ceník. 
A vůbec, ještě deset procent skonta, nebo adié. Slova nákupčího řetěz-
ce dopadají stejně nemilosrdně jako katova sekyra. Obchodní manažér 
masny zezelená ve tváři jako zkažená šunka a vrávoravým krokem za-
míří ke dveřím. Jo, a nezapomeňte na těch padesát tisíc za zalistování 
debrecínky ultra discount. Cestou do fabriky se mu přece jenom trochu 
vrací zdravější barva. Ale pouze do chvíle, než na bráně potká sedláky, 
právě oznamující další ultimátum. Buďto připlatíte pětikorunu, nebo 
máte utrum. V tu chvíli má chuť dovézt sedláka k nákupčímu. Nemů-
že, jelikož by se ti dva shodli na nezpůsobilosti zpracovatelově k činění 
zázraků. 

No, tak se zeptejte zákazníků, říkáte. Dobrá rada nad zlato. Ono 
moc záleží na tom, jak a koho se zeptáte. Anebo vám snad většina lidí 
na otázku, zda se jim ceny nezdají vysokými, odpoví, že ne?! Byť by mě-
li pod nosem krabicové mléko za šest devadesát a lovečák za sedmdesát 
devět. Koho se tedy zeptat? Čísel. Čísla přece nelžou. Pokud by vám 
ovšem do nich dali nahlédnout. Ti obchodníci. Pokles prodeje potravin 
je celkově zanedbatelný, konstatovala by ta numera. Ani ve struktuře 
nenastal onen hystericky vykřikovaný dramatický zvrat. Kdo kupoval 
imitaci párků, kupuje ji dál. Kdo byl ochotný připlatit na slušný špeká-
ček, připlatí si zas.

Kde je tedy zakopaný pes? Krize nekrize, obchodů pořád přibývá. 
Kácí se další stromy v parcích, likvidují dětská hřiště, vykupují parcely. 
Takový diskont vám smontují za dva měsíce. Včetně tabulí, zvoucích 
k nákupu za neuvěřitelné zaváděcí ceny. Mnohé řetězce jely v červe-
ných i za konjunktury. Bodejť by jim čísla zčernala v krizi, když síť 
obchodů napořád houstne. A tak se vymýšlí regálné, listovné, leaflet-
né... Vlastně je to fuk, jak se tomu mámení peněz říká. Hlavně když se 
sypou korunky. Pojmy se mění jen podle potřeby vyhnout se moudru 
„ochranného“ zákona. 

Co s tím? No, nejspíš by bylo nejlepším vrátit se zpátky k prodeji 
v době revoluce. Třeba na ruský způsob. To v „děrevni“ naložili kravku, 

kterou pak odvezli na moskevské předměstí. Někam do boční ulice, kde 
ji bylo možno „ubit“. Na místě samém pak prodávat „mjaso vysšego ka-
čestva“. Že už by to nešlo? Hm, kvůli Bruselu. Tak ji dáme do salámů. 
Vlastně nedáme. Salám z masa je drahý. Víte co, tak tu českou strače-
nu necháme českým sedlákům. A dovezeme lacinější zebu. Stejně nám 
nabízejí jenom to, čím pohrdne Rakušák. Přitom takový zebu obsahuje 
minimum tuku a je tutově bio. V polopouštích Sahelu se totiž nehnojí, 
o nepoužívání pesticidů nemluvě. Tamní domorodé řezníky přeplatíme 
snáze nežli ty z pod Alp. 

Vidíte, přátelé, není to zas až tak obtížné. Poradit si i v době krize. 
A když si neumíte poradit sami, poradíme vám my, kteří známe svět. 
Neklesejte na duchu. Pokud nám zebu vyfoukne Mugabe, víme o laci-
ných pilinách. Věhlas českých uzenin padnout nenecháme. 

J. Potůček
potucky@centrum.cz 

POZNÁMKA:
Některé názory autora článku se nemusejí shodovat s názory redak-

ce. Vyplývají zřejmě z jeho dlouhodobého pobytu v orientu a poznání 
nekorektního prostředí tamních bazarů.  RaR
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Nepochybně představuje značný potenci-
ál pro české potravinářství. Za předpokla-
du spolupráce se zemědělskou prvovýrobou 
i pro české zemědělství. Proto jí ŘUN pravi-
delně věnují pozornost. I dnes si můžete pře-
číst o snažení regionálních agrárních komor 
(RAK), tentokrát ve Středočeském a Jiho-

českém kraji. RAK se staly prvními vlaštov-
kami poctivého přístupu k tématu. Na jejich 
práci je znát, že mají blízko k výrobcům. 
Navíc pak opravdové zaujetí pro věc. Což se 
v současné době, plné povrchnosti a forma-
lismu, jeví malým zázrakem. S potěšením 
též otiskujeme stanovisko Potravinářské ko-

mory. I ta disponuje regionálními pracoviš-
ti. Nyní dojde k pověstnému lámání chleba. 
Budeme-li upřímní, půjde nejenom o poměr 
kompetencí mezi Prahou a regiony. Také 
(a to až v první řadě) o poměr v rozdělování 
finančních prostředků. 

Zkušenosti hovoří jednoznačně. Formál-

ní podpora úspěchy nepřináší. Je potřeba si 
prošlapat podrážky bot na cestách za regi-
onálními výrobci, naslouchat jejich hlasu, 
poznat jejich produkt, pomáhat mu s vyme-
zením, ušít mu podporu na míru. Právě vy-
mezování se prostřednictvím regionálních či 
místních výrobků jsme zvolili za hlavní téma 

příštího vydání listu. Uvítáme proto vaše tipy 
na takové výrobky a výrobce, prodejce, názo-
ry spotřebitelů. Na jiném místě listu najde-
te kontakty na nás. Rádi je zveřejníme, rádi 
pomůžeme zviditelnit českou regionální pro-
dukci. Od docela malého uzenářství po velký 
masokombinát ctící českou tradici. RaR

Květy poctivé práce
Počátkem června rozkvétají jihočeské 

louky. Spoustou kopretin, zvonků, vstavačů 
a vůbec všech kytiček, svědčících o zdravé 
krajině. Právě tak pestře v první červnové 
sobotě vykvetlo českobudějovické výstaviš-
tě. Díky úsilí Regionální agrární komory 
a pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje 
se podařilo soustředit opravdový výkvět re-
gionální potravinářské produkce.

Jak nás informovala 
ředitelka RAK Hana 
Hricová, do soutěže se 
přihlásilo 32 výrobců. 
Počet prezentovaných 
výrobků pak překročil 
stovku. Jelikož jsme 

vás s projektem Chutná hezky, jihočesky 
seznámili již v předchozích vydáních listu, 
půjdeme rovnou k výsledkům. 

Ne že bychom chtěli pominout ostatní 
nádheru, bez které by jihočeská kytice ne-
byla opravdu jihočeskou. Přišel o hodně, 
kdo neochutnal regionální chléb či peči-
vo, jihočeský med, sýry, čistě přírodní šťá-
vy z pošumavského ovoce.

Povinováni informovat především uze-
náře přinášíme bližší informace právě 
o této kategorii. 

Již tradičně se prezentuje největším po-
čtem firem i výrobků. Uzenářské speciality 
představovaly téměř jednu třetinu ze vzor-
ků, které musela porota ochutnat. Neměla 
snadný úkol. Rukopis jihočeského uzenář-
ského mistrovství se nezapřel. Přesto muse-
la učinit ono „nepopulární“ rozhodnutí. Ze 

vší té jedinečnosti vybrat tři, následně sta-
novit jejich pořadí. Komuže pak hejtman 
Jiří Zimola předal ceny na pomyslných 
stupních vítězů?
1.  místo ZŘUD-Masokombinát Písek CZ, 

a. s., za fermentovaný výrobek OTAV-
SKÁ KLOBÁSA

2.  místo ZEFA Volary s. r. o. za trvanlivý 
salám ŠUMAVÁK

3.  místo MASO Planá a. s. za fermentova-
ný výrobek CHORIZO KLOBÁSA

Zvláštní cenu poroty získal:
MAUZ s. r. o., České Budějovice, za vý-

robek Játrová paštika s mandlemi

Právo užívat označení „Nominace
na Chutná hezky, jihočesky“:

–  Jaroslav Kocar, Hospříz, za výrobek 
Chorizzo klobása

–  Ing. Václav Kozel ZOOINFORMA Hlu-
boká nad Vltavou za výrobek Vídeňské 
párky NATUR

–  KOOPRODUKT a. s., Lišov, za výrobek 
Lišovské špekáčky

–  Vimperská masna a. s. za výrobek Man-
dolína 

–  Uzeniny Vrábče s. r. o. za výrobek Klo-
bása čabajského typu

Měli jsme možnost sledovat tu mraven-
čí práci na budějovickém výstavišti. Od 
samého začátku, kdy přicházeli soutěžite-
lé a vybalovali svoje poklady. Aranžování, 
fotografování, popisování, hodnocení... Sa-
motné vyhlášení bylo již pouhou třešnič-
kou na dortu, jak skromně poznamenala 
paní ředitelka Hricová. Proto rádi vyřizu-
jeme její poděkování všem, kterým nebylo 
dáno vystoupit na pódium. Jak soutěžite-
lům, tak partě spolupracovníků. 

I ŘUN tímto děkují za příležitost „být 
u toho“. Rádi vás v příštím čísle novin blí-
že seznámíme s těmi, od kterých to Chutná 
hezky, jihočesky. 

Bohumil Rada

V souvislosti s posilováním regionální 
identity výrobců potravin a propagací regi-
onálních výrobků se Potravinářská komora 
rozhodla navrhnout projekt tzv. RegioKlasy 
(zatím pracovní název), tedy známky kvali-
ty udělované regionálním výrobkům, které 
vyhoví podmínkám pro její udělení.

Projekt rozhodně není stavěn na zelené 
louce. Již několik let probíhají v jednotlivých 
regionech pod různými názvy soutěže o nej-
lepší výrobek regionu – kraje, která organi-
zují místní pobočky Agrární komory nebo 

hejtmanství. Snahou Potravinářské komory 
ČR je navázat na tyto prospěšné aktivity, ale 
především je posílit, a umožnit tak důrazněj-
ší a širší propagaci oceněných regionálních 
výrobků. Právě k tomuto účelu slouží obec-
né a specifické podmínky udělení značky 
RegioKlasa, které budou pro všechny regio-
ny společné, a vytvoří tak základ pro shodné 
posuzování výrobků. Protože jde ale o znač-
ku, která postihuje právě regionální tradice 
a zvyklosti, je tento fakt zohledněn v třetí 
části podmínek udělení značky – v tzv. regi-
onálních pravidlech. Ty nesmí být v rozpo-

ru s obecnými a specifickými pravidly, ale 
musí postihovat žádoucí „regionální“ speci-
fické vlastnosti výrobků, například se vyrábí 
výhradně v určitém kraji nebo se vyrábí uni-
kátním způsobem apod. Splnění všech kva-
litativních kritérií by ověřovala a hodnotila 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
ve spolupráci se Státní veterinární správou 
(na úrovni krajských středisek).

Své výrobky by mohli přihlašovat potra-
vinářští výrobci bez rozdílu velikosti – tedy 
jak malí, tak velcí výrobci. Jsme přesvědče-
ni, že i u velkých výrobců lze najít regionál-

ní specialitu, která si zaslouží větší propaga-
ci i mimo území, kde je vyráběna.

Podle současných předpokladů by znač-
ku RegioKlasa uděloval výrobcům vždy 
hejtman příslušného kraje, potravinářské 
výrobky by posuzovala odborná rada ve slo-
žení zástupce PK ČR, zástupce Krajského 
úřadu, zástupce AK ČR, krajské SVS, kraj-
ské SZPI. Pokud jde o finanční prostředky, 
měly by být získány z rozpočtu MZe nebo 
z rozpočtu krajů, eventuálně sloučením pro-
středků z obou těchto zdrojů. Administrace 
agendy a správa financí by měla spadat pod 

Potravinářskou komoru ČR. Potravinářská 
komora ČR je přesvědčena, že značka Re-
gioKlasa významně pomůže domácím vý-
robcům s propagací jejich specializovaných 
produktů, které jinak zůstávají pro většinu 
spotřebitelské veřejnosti neznámé. Vzhle-
dem k tomu, že součástí agendy projektu 
RegioKlasa je zřizování a propagace sítě 
prodejních míst výrobků RegioKlasa spo-
lečně s výrobky KLASA, lze předpokládat, 
že marketingový záměr propagace regionál-
ních výrobků bude beze zbytku naplněn.

PK ČR

Potravinářský výrobek Středočeského 
kraje – podobně jako v jiných krajích také 
ve středních Čechách jsme se jako Regio-
nální komora Středočeského kraje snažili 
o vznik soutěže regionálních potravinář-
ských výrobků. Jen nám déle trvalo, než 
jsme s nápadem prorazili a sehnali dosta-
tek financí takovou soutěž uspořádat. Pra-
covala jsem na akci cca 2 roky a tiše závi-
děla ostatním krajům, kde byly minimálně 
o 2 roky napřed. Časová byla i náročnost 
získat pro soutěžení samotné regionální 
výrobce. A také zvážit, kde ji vyhlašovat 
a kdy, při jaké příležitosti, aby měla dosta-
tečný zájem ze strany veřejnosti – potažmo 
spotřebitelů, a je také velmi náročná na sa-
motnou organizaci.

Soutěž má svá přísná pravidla. Vyhlašu-
je se na podzim, na Středočeských dožín-
kách – na podzimní výstavě „Zemědělec“ 
a vyhodnocuje na jaře při výstavě „Země-
dělec“ v Lysé nad Labem. Místo bylo zvo-
leno s ohledem na návštěvnost těchto vý-
stav, která je tradičně velmi vysoká. Přísná 
pravidla soutěže byla stanovena ve spolu-
práci s Českou zemědělskou a potravinář-
skou inspekcí, odborná hodnotící komise 
je 11členná, přičemž každý člen komise 
musel složit senzorické a chuťové zkouš-
ky a získat oprávnění kvalitu potravin po-
suzovat. Nebylo to také nijak jednoduché. 
Samozřejmou podmínkou je, že výrobce 
musí mít sídlo své výrobny ve Středočes-
kém kraji.

Máme za sebou úspěšné 2 ročníky 
a chystáme se na vyhlášení ročníku III. 
Tím, že oba předcházející ročníky jsme 

zvládli dobře a byly úspěšné, s nadsáz-
kou můžeme říci, že jsme založili tradici 
hodnocení „Potravinářských výrobků ve 
Středočeském kraji“ a je vytvořen nejlepší 
předpoklad v soutěži dále pokračovat. Co 
je velice pozitivní, přístup samotných vý-
robců, které už nemusíme pracně vyhledá-
vat a přesvědčovat o významu akce, ale je-
jich samotná iniciativa a zájem i dokonce 
inovovat a přihlašovat další výrobky. 

Soutěž má 7 kategorií a kategorie mas-
ných výrobků je velmi zajímavá a silně 
obsazená. Na výrobcích se hodnotí sen-
zoricky chuť, vzhled, vůně apod. Dále 
pak použitá surovina a způsob výroby – 
technologie a zpracování. Význam hraje 
i design výrobku, jeho označení, vzhled, 
ochrana obalu před poškozením atd. Hod-
notí se i inovativnost ve zpracování, tzn. 
originalita, a tradice výrobku. Právě zpra-
covatelé masa jsou výrobci uzenin a uze-
nářských lahůdek a v hodnocení je velmi 
náročné někoho nepoškodit. Musím po-
chválit jejich přístup a kvalitu. 

Vítězem v roce 2008 v masné katego-
rii se stalo Řeznictví a uzenářství U Do-
lejších s. r. o. se sídlem v Davli, Na ná-
městí 97, se 3 výrobky. Medvědí zauzenou 
paštikou, šunkovou tlačenkou a davelskou 
maceškou. V konkurenci ostatních výrob-
ců se stalo toto řeznictví i vítězem v I. ro-
ce naší soutěže, a to v roce 2007. Bylo to 
s masnou lahůdkou „Taliány“. Vážíme si 
všech přihlášených a také jejich výrobky 
jsou velmi chutné a inovativní, ale k firmě 
U Dolejších si dovolím se vrátit a zmínit 
její historii. Ona navazuje na více než sto-
letou rodinnou tradici výroby uzenin. Ta 

začala ještě před rokem 1900, kdy v domě 
na náměstí v Davli vybudoval zakladatel 
Antonín Dolejší řeznicko-uzenářskou díl-
nu. Živnost pak přebral syn František 
a dokázal ji po celou dobu 2. světové vál-
ky udržet. V 50. letech min. stol. mu byla 
výrobna státem zabavena a prodejna pře-
šla pod státní družstvo Jednota. Ale síla 
rodiny a tradice se udržela. Ke znovuote-
vření výrobny a prodejny došlo v r. 1991, 
kdy František Dolejší (nar. 1966) s vysoko-
školským diplomem z VŠV z katedry hygie-
ny potravin spolu s rodinnými příslušníky 
a zapálenými spolupracovníky navázal na 
tradici a postupně vybudoval prosperující 
firmu. Výrobna se přestěhovala do moder-
ního provozu evropských parametrů, kde 
se vyrábějí uzeniny dnes v širokém sorti-
mentu a vysoké kvalitě a skutečně z masa 
nejmodernějšími technologiemi. A právě 
pro tu výjimečnou chuť, kterou výrobkům 
dává jakostní surovina – kvalitní maso – 
v té spatřuje odborná komise onu „středo-
českou“ jedinečnost.

Zavedení soutěže o nejlepší „Potravi-
nářský výrobek Středočeského kraje“ je 
časově i finančně náročná aktivita a Regi-
onální agrární komora by na ni nestačila. 
Proto se obrátila na Krajské informační 
středisko – KIS Středočeského kraje, které 
pomáhá s organizací a také realizací, a na 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
Životní prostředí a zemědělství, s žádostí 
o finanční zajištění. Chci jim touto cestou 
poděkovat. Společně jsme zvládli minulé 
2 ročníky a očekávám, že dobrá a aktivní 
spolupráce bude nadále pokračovat. Podě-
kování si zaslouží i vedení Výstaviště v Ly-

sé nad Labem, kde od první myšlenky ta-
kovou soutěž vyhlašovat a vyhodnocovat 
jsme našli velké pochopení a výstavní pro-
story pro stánky vyhodnocených výrobců. 
Výstaviště nám navíc pomáhá zajišťovat le-
tákovou i mediální propagaci soutěže. 

Regionální produkci bychom chtěli dále 
zviditelňovat. Máme zpracovaný projekt, 
kde bychom chtěli jednak prokonzultovat 
otázky marketingu s kraji, kde je již del-
ší tradice s pořádáním soutěží. Dále najít 
spolupráci s Potravinářskou komorou, or-
ganizacemi na ochranu spotřebitelů, pří-
padně marketingovým oddělením SZIF, 
a také podrobně zmapovat potravinářskou 
výrobu ve Středočeském kraji a s výrobci 
navázat kontakt. Vytvořit jakýsi „Atlas po-
travinářské výroby ve Středočeském kra-
ji“ a formou podpůrných nástrojů – např. 
letáčků – informovat a oslovovat spotře-
bitele, z jakých surovin se v kraji vyrábí 
potraviny a kde mají na výrobcích hledat 
původ a složení potravin. Na rozdíl od mo-
hutných reklamních kampaní obchodních 
řetězců. Pochopitelně se takové záměry 
neobejdou bez finančního zajištění, které 
musíme hledat. Sami prvovýrobci a zpra-
covatelé jedou na doraz a nejsou ochráně-
ni před nekalými praktikami obchodních 
řetězců, které hledí na cenu a ne na kva-
litu. 

Regionální výrobky se prosadí samy 
svou kvalitou, svou chuťovou jedinečnos-
tí, ale výrobci to nedokáží v silné konku-
renci OŘ sami. Musíme být nápomocni 
v osvětě jak ke spotřebiteli, tak k mládeži, 
dětem, neboť mnohdy nevědí, jak vypadá 
neoloupaná brambora, nebo, že mléko dojí 

kráva. My nemáme krajské město, a proto 
bychom chtěli k propagaci využívat alter-
nativní akce ve Středočeském kraji – např. 
Mělnické vinobraní, Hořovický cibulový 
jarmark, Karlštejnské vinobraní nebo vy-
tvořit zcela novou tradici v Kutné Hoře. 
Nápadů je hodně, ale bylo by to několika-
násobně finančně a organizačně náročněj-
ší a vyžádalo by si to zřejmě minimálně 
jednoho člověka na průběžnou práci. Za-
jistit i propagaci na tak velkých výstavách, 
jako je Země Živitelka (už se rýsuje) a ce-
lostátně zavedená a respektovaná výstava 
SALIMA.

Svým kolegům, kteří mi v kraji pomá-
hají, ale i soutěžitelům bych ráda vzkáza-
la, že si své postavení na trhu musíme od-
pracovat. Pokud budeme tuto práci dělat 
společně, cíleně se prosadíme v konkuren-
ci nekalých praktik velkých OŘ kvalitou 
svých výrobků, kterou zajištuje kvalitní su-
rovina a kvalitní technologie zpracování. 
Doufám, že spotřebitelská veřejnost už ta-
ké reaguje na tok informací, které přináší 
téměř denně negativní zprávy o výrobcích 
z pultů zahraničních řetězců, které na na-
šem trhu působí. A doporučuji spotřebite-
lům při nákupu dát si tu práci a zajímat 
se o složení výrobku, trvanlivosti a zemi 
původu. Podpoříte tím své zdraví, zdraví 
svých rodin, a pokud to budou potraviny 
z naší produkce, zamezíte tím i snižování 
rozměru zemědělské produkce České re-
publiky.

Ing. Dagmar Mocová
ředitelka Regionální agrární komory

Středočeského kraje

Podpora regionálních potravin Středočeského kraje

Regionální produkce

Chutná hezky, jihočesky

Soustředění poroty 

Ing. Hana Hricová

Budoucnost regionálních výrobků je v RegioKlase

Lenka Kvaltýnová, vedoucí marketingu 
ZŘUD-Masokombinát Písek CZ, a. s.

Naděžda Faladová, marketingový 
specia lista Maso Planá, a. s.

Ludmila Bušková, ředitelka potra-
vinářské výroby a obchodu, Zdeněk
Kuneš, vedoucí provozu jatek ZEFA
Volary s. r. o.

Karel Karda, jednatel společnosti MAUZ, 
při prezentaci
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Ačkoliv by se dalo očekávat spatřová-
ní příčin současné krize v celém potra-
vinářském sektoru, od prvovýroby přes 
zpracování po obchod, v celospolečen-

ském rozměru, začínají se projevovat 
snahy nalézání nepřítele v partnerovi. 
Dovolujeme si proto nabídnout disku-
zi k tomuto tématu. Podnětem budiž 

stanovisko SOCR, zejména pak jeho 
nezvykle ostrý tón. Předmětná vyjádře-
ní pro tisk proto zveřejňujeme v plném 
rozsahu. Rádi zveřejníme stanoviska 

dalších zainteresovaných, rádi tomuto 
tématu věnujeme prostor v příštím čísle 
ŘUN. Přivítáme hledání shody na pří-
činách a řešení této krize. Bolí-li mne 

každé ráno hlava, příčinou není pro-
zpěvující si manželka a řešením další 
Paralen. Zřejmě by pomohlo objektivní 
stanovení diagnózy... RaR

Reakce na tiskovou 
zprávu PK ČR

ze dne 20. dubna
PRAHA, 21. dubna

Představitelé maloobchodních sítí sdru-
žených ve Svazu obchodu a cestovního ru-
chu (SOCR ČR) vnímají tiskovou zprávu 
Potravinářské komory ČR ze dne 20. dub-
na 2009, která prognózuje likvidaci tuzem-
ských výrobců potravin a tuzemských ze-
mědělců ze strany obchodních řetězů, jako 
šíření poplašné zprávy mezi laickou i odbor-
nou veřejností. 

Uvedená zpráva obsahuje nepřesné, za-
vádějící a manipulační informace a pod-
le názoru SOCR ČR je jejím skutečným 
důvodem vytvořit lobbistický tlak na po-
litické rozhodnutí k přijetí zákona o zne-
užívání významné tržní síly, jehož návrh 
je v současné době připraven k projednání 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Představitelé SOCR ČR v této souvislosti 
opakovaně upozorňují, že tato snaha mů-
že vést v praxi k růstu cen potravinářských 
výrobků prostřednictvím zvýšení zisků vý-
robců potravinářského zboží. Z mnohačet-
ných jednání mezi představiteli SOCR ČR 
a konkrétními potravinářskými podniky 
kromě toho vyplývá, že iniciativu Potravi-
nářské komory ČR směřující k přijetí zá-
kona regulující obchodní řetězce v ČR ani 
zdaleka nesdílejí všichni dodavatelé po-
travin do obchodních sítí. Podle názoru
SOCR ČR je tak uvedená iniciativa faktic-
ky odtržena od skutečné obchodní reality.

Představitelé maloobchodních sítí sdru-
žených v SOCR ČR se důrazně ohrazují 
proti nařčení, že zisky z prodeje potravin 
v ČR jsou systémově vyváděny do zahrani-
čí. Finanční prostředky, a to často ve vět-
ším objemu, než ve kterém jsou z prodeje 
zboží v ČR vygenerovány, investují společ-
nosti do dalšího rozvoje maloobchodu v té-
to zemi. Svaz v této souvislosti také upozor-
ňuje, že v současné době pracuje v oblasti 
maloobchodu v ČR více než 350 000 lidí 
a pouze daňové odvody za zaměstnance či-

ní ročně desítky miliard korun do státního 
rozpočtu. Příjmy tuzemského státního roz-
počtu ve výši dalších desítek miliard tvoří 
i odváděné daně ze zisku a zejména daně 
z přidané hodnoty. Maloobchodní řetězce 
se tak v podstatné míře podílejí na vytvá-
ření zdrojů na zabezpečení sociálních pro-
gramů pro obyvatele ČR.

Představitelé SOCR ČR odmítají i neu-
stále se opakující tvrzení o výši marží malo-
obchodu a snahu na nevěrohodných datech 
prokázat, že na prodejích potravin vydělá-
vají maloobchodní sítě značné finanční 
prostředky. Z oficiálních informací České-
ho statistického úřadu za rok 2008 napří-
klad vyplývá, že průměrná marže v malo-
obchodu v ČR činila v loňském roce 22,6 
procenta a oproti předchozímu roku se 
mírně snížila (o 0,2 procenta). To je zcela 
v rozporu s tvrzením Potravinářské komory 
ČR, která uvádí marže ve výši 50, 100 a do-
konce i 300 procent. Za naprosto zavádějící 
považuje SOCR ČR i příklady výrobků, je-
jichž spotřebitelské ceny podle názoru Po-
travinářské komory ČR nekopírují pokles 
farmářských cen nebo cen výrobců potra-
vin. Právě v mlékárenských produktech je 
prokazatelné na množství výrobků, napří-
klad u másla nebo mléka, že spotřebitelské 
ceny meziročně klesly zhruba o 50 procent, 
tedy ještě více, než je uváděný 40procentní 
pokles cen mléka placených zemědělcům.

Podrobnější rozbor neoprávněných ob-
vinění, jejichž terčem je dlouhodobě tu-
zemský maloobchod, představí vedení SO-
CR ČR na připravované tiskové konferenci 
za účasti nezávislých odborníků, kterou 
SOCR ČR uspořádá v nejbližších dnech. 
O jejím termínu a náplni bude SOCR ČR 
novinářskou veřejnost informovat.

Nejnovější návrh na 
regulaci obchodních sítí

může vést ke krachu 
menších výrobců potravin
PRAHA, 6. května 2009

Za zcela asociální považuje vedení Sva-
zu obchodu a cestovního ruchu (SOCR 

ČR) pozměňovací návrh poslance ČSSD 
Ladislava Skopala k návrhu zákona o vý-
znamné tržní síle a jejím zneužití, který 
parlament tento týden propustil do po-
sledního, třetího čtení. Uvedený zákon to-
tiž podle názoru SOCR ČR zakládá riziko 
zvýšení cen potravin na českém trhu a dále 
riziko poklesu podílu dodávek zboží od tu-
zemských výrobců potravin do obchodních 
sítí. Pokud by se tak stalo, byly by důsledky 
přijetí uvedeného návrhu zcela opačné, než 
jak jsou prezentovány laické veřejnosti.

Základním důvodem pro tento scénář, 
který není v zájmu obchodních sítí sdru-
žených v SOCR ČR, je skutečnost, že po-
změňovací návrh jde zcela evidentně nad 
rámec obdobných zákonů v zemích EU. To 
staví zejména kapitálově méně vybavené 
domácí výrobce potravin do diskriminač-
ní pozice, neboť vytvoření standardních 
obchodních vztahů s nimi představuje pro 
obchodníky vyšší riziko sankcí ze strany 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS), než by tomu bylo při dodávkách 
se zahraničními výrobci. To může v praxi 
vést k omezení dodávek ze strany tuzem-
ských výrobců potravin. Uvedený vývoj 
lze předpokládat na základě zahraničních 
zkušeností, kde byly regulace dodavatelsko-
odběratelských vztahů zavedeny, zcela ak-
tuálně na základě zkušeností ze sousední-
ho Slovenska. Obchodní řetězce sdružené 
v SOCR ČR přitom nemohou takovému 
vývoji plnohodnotně zabránit. K omezení 
dodávek od tuzemských výrobců mohou 
přikročit jako první jiné obchodní sítě, kte-
ré nejsou členy SOCR ČR, zejména z řad 
diskontních řetězců.

Jednostranný přenos rizik vyplývající 
z obchodních rozhodnutí na obchodní sí-
tě a regulace počtu dodavatelů do těchto 
sítí představuje podle názoru SOCR ČR 
potenciál k růstu cen potravin díky omeze-
ní konkurenčního prostředí. Také v tomto 

případě se lze opřít o zahraniční zkušenos-
ti, které již před několika lety shrnul ve své 
analýze možností regulace obchodních sítí 
sám ÚOHS.

V této souvislosti SOCR ČR upozorňuje 
na skutečnost, že předložený pozměňovací 
návrh poslance Ladislava Skopala neobsa-
huje souhlasné stanovisko ÚOHS, ačkoli 
jde o orgán, který by měl zneužívání trž-
ní síly podle návrhu kontrolovat. ÚOHS 
ve svém stanovisku například konstatuje, 
že návrh „je řádově konkrétnější, než je 
v ostatních státech EU obvyklé“. Mimo ji-
né proto, že (podle původní verze pozmě-
ňovacího návrhu) by bylo předmětem sank-
cí podle ÚOHS v zásadě každé narušení 
hospodářské soutěže, což si mimo jiné vy-
žádá rozsáhlou novou agendu a zvýšení po-
čtu zaměstnanců ÚOHS.

SOCR ČR dále konstatuje, že předlože-
ný pozměňovací návrh neobsahuje analýzu 
dopadů RIA, žádné usnesení odborných 
parlamentních výborů a fakticky nebyl ani 
v parlamentu projednán. Diskuse se vedla 
pouze o původním návrhu zákona, avšak 
pozměňovací návrh z něj činí zcela jinou 
zákonnou předlohu, která zásadně naru-
šuje smluvní volnost v ČR jako jedno ze 
základních obchodních práv. Pokud by 
byl takový zákon přijat, budou se členové
SOCR ČR bránit proti omezování svých 
práv na evropské úrovni.

Příklady mýtů 
o obchodních

řetězcích
Není pravda, že všechny obchodní ře-

tězce jsou členy jedné zájmové organizace 
– SOCR ČR. Mezi členy SOCR ČR patří 
pouze zhruba polovina se sítí, působících 
na tuzemském trhu, přičemž členem SOCR 
ČR není žádný diskontní řetězec.

Není pravda, že řetězce v ČR mají 
enormní zisky. Důkazem jsou hospodářské 
výsledky za uplynulé roky, podle nichž do-
kázala vytvořit zisk jen asi polovina v ČR 
působících sítí. Dalším důkazem je odchod 
několika subjektů z tuzemského trhu.

Není pravda, že případný zisk z prode-

je zboží odchází z ČR do zahraničí. Jako 
podniky působící na tuzemském trhu musí 
řetězce v ČR odvádět veškeré daně, včet-
ně daní za své zaměstnance, a to v řádech 
desítek miliard korun ročně. Pokud přesto 
vytvářejí zisk, jsou tyto prostředky investo-
vány do zkvalitnění služeb pro spotřebitele, 
budování nových prodejen či na podporu 
veřejně prospěšných aktivit.

Není pravda, že marže znamená totéž co 
zisk. Zatímco marže je v zásadě rozdíl mezi 
cenou, za kterou obchodník zboží nakou-
pí a cenou, za kterou jej prodá, skutečný 
zisk obchodníka je až rozdíl, který zůstane 
po odečtení všech nákladů. Součástí mar-
že jsou tak výdaje na pronájem budov a po-
zemků, ceny energií, platy zaměstnanců či 
propagační akce, jejichž cílem je ale podpo-
ra prodeje výrobků od našich dodavatelů.

Není pravda, že poplatky za propagaci 
potravinářských výrobků končí v kapsách 
obchodníků. Tyto prostředky pomáhají 
zvýšit odbyt dodaných výrobků a naopak 
tedy zvýšit zisk nebo alespoň prodej pro-
dukce od našich dodavatelů. O účinnosti 
propagačních nástrojů vede dlouhodobé 
statistiky tuzemská a nezávislá společnost 
INCOMA a GFK Praha. Z jejich dat vyplý-
vá, že objem prodejů se na základě propa-
gačních akcí zvyšuje o desítky procent.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je 
nezávislé zájmové sdružení zaměstnavatelů 
a podnikatelů obchodu a cestovního ruchu, 
sociálním partnerem a členem tripartity ČR. 
Zastupuje svazy, asociace, velké obchodní 
řetězce, spotřební družstva, obchodní alian-
ce, franchisingové sítě, malé a střední fir-
my obchodu, pohostinství, cestovního ruchu 
a souvisejících služeb. SOCR ČR je členem 
EuroCommerce – Evropského svazu obcho-
du a členem UGAL – Evropského sdružení 
skupin samostatných obchodníků.

Ing. Zdeněk Juračka,
prezident SOCR ČR,

GSM: +420 602 501 425
Petr Vyhnálek,

viceprezident SOCR ČR
pro obchod,

GSM: +420 724 655 707

BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY

Ne že bych se cítil být vlastníkem paten-
tu na rozum. Jenom jsem nějaké ty roky 
obchodoval. No, když ne desítky miliard, 
určitě miliardy představoval obrat, k ně-
muž jsem svým podpisem stvrzoval ob-
chodní podmínky. Tudíž snad mohu tvrdit, 
že o tom něco vím a snad i smím něco říci 
k probíhající polemice. 

Smlouvání
Obchod byl vždy o smlouvání. Pokud 

chce někdo tvrdit opak, není obchodník. 
A měl by tudíž mlčet, je-li řeč o této bran-
ži velkých herců. Jádro pudla totiž bude 
v onom smlouvání. Na samotném slově 
není nic hanlivého. Vždyť výsledkem je 
smlouva, a kdo z nás v životě nějakou tu 
smlouvu neuzavřel. Určitě záleží na formě. 
Mnozí z nás navštívili orientální bazary. 
Tamní obchodníci vycházejí z pro Evropa-
na (kdysi) nepřípustné filozofie, kdy lež je 

regulérním nástrojem a spolu s podvodem 
představují obchodní mistrovství. My ho-
voříme o civilizovaných pravidlech, sdru-
žených do jakéhosi morálního obchodnic-
kého kodexu. Podotýkám, že hovoříme, jak 
výše uvedeno. Neboť si netroufám použít 
termínu dodržujeme. 

Sleva
Vraťme se však ke smlouvání. Vždycky 

bývalo o ceně nějakého konkrétního zbo-
ží. Čtyři bobří kůže za tenhle pěstní klín 
jsou moc. Pravil už pračlověk (vlastně pra-
obchodník) Janeček. Dal bych dvě. Nako-
nec si plácli na třech. Tak se zrodila sle-
va. Časem stačily dvě, když se pak začalo 
obchodovat ve velkém a Janečkova tlupa 
vzala těch klínů deset. Neboli vznikla sle-
va množstevní. Proti čemuž nebyly námit-
ky po tisíce let a nebyly by snad ani dnes, 
pokud by ty klíny byly z poctivého pazour-
ku a kůže doopravdy z bobra (zelení pro-
minou).

Listovné 
Poctivost slevy spočívá v průhlednosti. 

Vezměme to polopatě, pro ty, co nejsou 
obchodníky. Jedno procento z milionu 
představuje deset tisíc. Za milion dodal vel-
kovýrobce tuctových (snad ještě) sýrů. Jed-
no procento z padesáti tisíc je pouhá pě-
tistovka. Týká se hypotetického Františka 
Nováka, regionálního výrobce poctivých 
kozích sýrů. Proč bych měl tratit na něja-
kém Novákovi, řekne si nákupčí obchodu. 
Smluvením pouhé slevy. Musel by jít na 
dvacet procent, abych byl na svých... Bu-
deme proto vybírat za položku. Ať dodáš, 
kolik dodáš, zaplať předem. A tak vzniklo 
listovné. Velkovýrobci jen tak tak přežívají, 
malí hynou. Podobnou taškařicí je regálné 
a podobně. 

Leafletné
Nic proti leafletům. Pokud sleva na akč-

ní zboží sleduje společný zájem. Zviditelnit 
konkrétní zboží, konkrétního stálého doda-

vatele, a zvýšit tak zájem o ně. Nejenom 
v akci. Nýbrž i po ní, kdy se mu vložené pro-
středky vrátí. Jenomže by tu nesměli chy-
bět filutové. Proč vybrat poplatek za leaf-
let od jednoho výrobce špekáčků, když 
nám zaplatí tři. Včetně těch, kteří jinak ne-
dodávají. V bláhové naději, že za vstřícnost 
budou časem zalistováni. Ti navíc dodají 
zboží tak mizerné, že zájem o špekáčky po 
akci nejenom nenaroste, nýbrž mnohé zá-
kazníky odradí. Nevadí, příště oslovíme ji-
ného, vždyť výrobců špekáčků je spousta.

Etika
Hloupý a staromódní pojem, že? Vždyť 

heslem dne je žít a přežít. Jak jinak by mohl
obchodník vykřikovat, jak krásné ceny 
kozích sýrů nachystal zákazníkovi, když 
všechno musel zaplatit onen František No-
vák. Žijeme v zemi, kde vše má vyřešit nevi-
ditelná ruka trhu. Přesto se právem pokou-
šíme vymýšlet zákony, jak tu ruku klepnout 
přes prsty, pokud nám nepoctivě sahá do 

kapsy. Asi by to mělo být právě o té etice.
A umění posoudit, kde končí hranice sluš-
nosti. Tvrdá jednání o slevách v přímé 
úměře patří k trhu naprosto nepochybně, 
včetně množstevních. Listovné, regálné, za 
otevření dveří... No, to už by měli umět po-
soudit vybraní odborníci, kterým ještě cosi 
říká onen pojem etika. 

I svoboda má své hranice
Nechci se pouštět do úvah, kde končí 

svoboda jedněch a začíná svoboda dru-
hých. Jenom se nějak neumím srovnat 
s absolutní volností v obchodování. Čímž 
nechci burcovat k návratu do středověku 
a nějakému mílovému právu. I když to 
spouštění nepoctivců z Karlova mostu do 
Vltavy také mělo cosi do sebe. Momentál-
ně prožíváme interregnum. O to víc buď-
me zvědaví na řešení, která zakomponují 
do svých volebních programů ti, kteří po 
svaté Kateřině zasednou ve Sněmovní, aby 
pokračovali v pilování zákona o regálném.

ZÁKON PROTI REGÁLNÉMU

Bohumil Rada

Tiskové zprávy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

ZÁSTUPNÉ PROBLÉMY
aneb symptomy nejsoucí příčinami choroby

Znamená 
liberalizace likvidaci 

potravinářského 
průmyslu

v České republice?
Jdete si, nalákáni letákem, koupit do ob-

chodního řetězce jogurty za výhodné ceny? 
Pak vězte, že avizované ceny pro vás, jako 
pro spotřebitele vůbec být výhodné nemusí. 
Zatímco farmářská cena mléka klesla za po-
slední rok o více než 40 % a cena placená 
odběratelem (tedy obchodními řetězci) po-
travinářům za zpracovaný výrobek klesla ví-
ceméně o stejný podíl, cena například jogur-

tů v regále se prakticky nezměnila vůbec. 
Kde je tedy proklamovaná cenová vstřícnost 
řetězců směrem ke spotřebiteli, jestliže zisk 
obchodníka z prodejní ceny činí 50–100 %. 
Přičemž existují položky, například bílé pe-
čivo, kdy zisk prodávajícího z prodejní ceny 
dosahuje 200 až 300 %.

Nebo je libo jiný příklad, například z ob-
lasti masného průmyslu? Mortadela z dovo-
zu stojí řekněme 200 Kč za kilo, naprosto 
shodný druh masného výrobku (typu gothaj-
ského salámu), leč české výroby zakoupíte za 
75 Kč za kilo. Jeho výrobce ovšem od štěd-
rého odběratele obdrží pouze 36 Kč za kilo.

Ptáte se, kam jdou zisky z těchto vý-
hodných transakcí? Odpověď je nadmíru

jednoduchá – do mateřských centrál ob-
chodních řetězců, které se rozhodně
nenacházejí na území České republiky. Tak-
že nejen že je klamán zákazník příslibem 
nadmíru výhodných cen a potravinářský 
průmysl a zemědělci je ožebračován až ne-
stydatě nízkými výkupními cenami, ale v ko-
nečném důsledku přichází o miliardy na da-
ních také český stát.

Celá situace má ovšem i další vážné dů-
sledky. Systematickým tlakem na ceny do-
chází k postupné, leč účinné likvidaci čes-

kých potravinářských výrobců a českých 
zemědělců. Tento zmenšující se prostor 
uplatnění české produkce tak logicky sni-
žuje konkurenceschopnost českého potravi-
nářského sektoru i českých zemědělců. A je 
potřeba si uvědomit, že například v případě 
likvidace chovu dojných krav je šance na je-
ho obnovu prakticky minimální. Co to zna-
mená? Úbytek pracovních míst v zeměděl-
ství i v potravinářství, ale také v průmyslu 
na tento sektor navazujícím – výrobci oba-
lů, chemických přípravků, logistika apod. 
Vzhledem k tomu, že podíl pracovních míst 
v těchto sektorech dosahuje až 14 % na cel-
kovém pracovním trhu, je jakékoliv snižová-
ní počtu pracovníků velmi nebezpečné. 

Pokud tedy nedojde k urychlené nápra-

vě těchto pokřivených vztahů, může rázem 
zmizet český potravinářský a zpracovatel-
ský průmysl ze sektorové mapy a zároveň 
se radikálně sníží rozměr českého zeměděl-
ství. V konečném důsledku pak může rázem 
stoupnout nezaměstnanost v republice na 
dvojciferné číslo a stát bude marně shánět 
prostředky na podpory. Neexistence české 
potravinářské výroby pak jednoznačně zna-
mená dovozové potraviny za patřičně vysoké 
ceny. A to je realita, která se týká každého 
z nás.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí

tel.: 296 411 184, 602 704 859
e-mail: vecerova@foodnet.cz

Internet: http://www.foodnet.cz

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR – 20. dubna 2009



8 Z  D O M O VA

Byla to významná událost jak pro Státní veterinár-
ní správu ČR, tak i pro šéfy veterinárních služeb člen-
ských zemí EU. Tzv. neformální jednání nejvyšších 
veterinárních autorit členských zemí EU se konalo ve 
dnech 13.–16. 4. 2009. Pořádala je Státní veterinární 
správa ČR. Jelikož šlo o pracovní jednání, to znamená 
o přípravu strategie na další období a o přípravu někte-
rých materiálů, které budou dále projednávány, nebyly 
z tohoto jednání nějaké tzv. „výstupy“. Nicméně lze 
říci, že se jednalo o věcech závažných a výsledky bu-
dou známy v průběhu dalších týdnů, popřípadě měsíců. 
Určitě lze ale potvrdit, že Státní veterinární správa ČR 
odvedla dobrou práci.

Z programu lze zmínit zejména následující témata: 
Strategie zdraví zvířat 2007–2013; dále téma vztahů 
se třetími zeměmi, kdy významným bodem byl vývoj 
situace s Ruskou federací; vyšetřování na trichinellu 
a akreditace laboratoří na toto vyšetření. O závěrech 
z Konference k politice kvality zemědělských produk-
tů, která se konala v Praze 12.–13. března, referova-
li zástupci Státní veterinární správy ČR. Jednalo se 
o přípravě voleb navržených kandidátů za EU do OIE 
(Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat se sídlem 
v Paříži) a do EUFMD (Evropská komise pro kont-
rolu slintavky a kulhavky). Dalším zajímavým bodem 
bylo řešení finančních příspěvků EU na zdravotní pro-
gramy u zvířat na rok 2010. Důraz byl kladen též na 
posílení zdravotního dozoru a posílení kontrolních 
mechanismů zemí z oblasti okolo Středozemního mo-
ře. Právě z těchto oblastí hrozí zavlečení některých 
nebezpečných nákaz zvířat.

Za Českou republiku Státní veterinární správa ČR 
prezentovala Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o hygienických pravidlech pro vedlejší pro-
dukty živočišného původu, které nejsou určeny pro 
lidskou spotřebu. Samozřejmě do programu vstoupili 
i jednotliví účastníci, například na žádost Dánska by-
la projednána speciální garance na salmonelu u ma-
sa brojlerů a vajec v souladu s článkem 8 nařízení 
853/2004.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní ve-
terinární správy ČR, je výborné, že byl velmi dobře 
hodnocen český „Návrh nařízení Evropského parla-

mentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde 
o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu“. Tuto záležitost lze sto-
procentně považovat za úspěch naší veterinární diplo-
macie. Přijetí tohoto nařízení bylo a je prioritou Čes-
ké republiky v období jejího předsednictví. Uvedený 
kompromisní návrh nařízení vyjasní a sjednotí přístup 
k nakládání s vedlejšími živočišnými produkty, zjed-
noduší a sníží administrativní zatížení při současném 
zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat. V potaz bylo brá-
no i hledisko případných ekonomických dopadů. Pro-
jednávání tohoto návrhu v Pracovní skupině Rady EU 
bylo za našeho předsednictví ukončeno, následně jej 
projednal COREPER. Projednání v Evropském parla-
mentu se očekává v 17. týdnu tohoto roku. Pokud bu-
de tento návrh přijat, stane se nesporně jedním z úspě-
chů českého předsednictví. 

Na pražském setkání šéfů veterinárních služeb bylo 
všemi členskými státy, Sekretariátem Rady i Komisí 
kladně hodnoceno úsilí, které ČR v této oblasti vyvi-
nula, a příprava tohoto předpisu byla vyhodnocena ja-
ko vynikající příklad spolupráce „TRIO-PRESS“, tj. tří 
předsednických zemí, které po sobě následují, v tom-
to případě Francie, ČR a Švédska. Takovéto uznání 
opravdu potěšilo.

Pokud jde o vztahy se třetími zeměmi, v současné 
době členské státy EU zajímá především situace v ze-
mích Ruské federace. Milan Malena, ústřední ředitel 
SVS ČR, informoval své kolegy o jednání tzv. kulatého 
stolu mezi zástupci Evropské komise a zástupci Rus-
ké federace, které se uskutečnilo pod patronací Stát-
ní veterinární správy ČR v Praze ve dnech 25. 26. 3. 
2009 v rámci ČR PRES. Tohoto jednání se účastnili 
kromě veterinárních špiček Ruské federace i zástupci 
Evropské komise. Tématem byly „Podmínky exportu 
mléka, mléčných výrobků a červeného masa z EU do 
RF“. Závěry z pražského jednání šéfů veterinárních 
služeb jsou tyto, že EU bude usilovat o další vyjedná-
vání, tak aby došlo k pozitivnímu posunu při exportu 
zmíněných komodit do Ruské federace. Jde tedy o to, 
že další jednání musí zřejmě probíhat na vyšší, tj. poli-
tické úrovni, a to například v rámci jednání G 8.

Setkání šéfů veterinárních služeb EU mělo kromě 
pracovních jednání i neformální část. Na slavnost-

Kváč přichází do Agrofertu z postu obchodní-
ho ředitele MP Krásno, kde působil od roku 2003. 
V minulosti například dva roky působil v Agroban-
ce, pět let podnikal v oblasti obchodu. Stoklasa se 
nově stal místopředsedou představenstva a finanč-
ním ředitelem firmy Agropol Group, kterou Agro-
fert začátkem dubna koupil. 

Společnost Maso Planá, která patří mezi největ-
ší tuzemské masokombináty, zvýšila v roce 2007 
tržby o 36 procent na 2,35 miliardy korun. Koste-
lecké uzeniny v roce 2006 za prodej zboží, vlastních 
výrobků a služeb utržily 3,68 miliardy korun a roč-

ní hospodaření ukončily se ztrátou 169 milionů ko-
run. Agrofert loni na podzim oznámil, že plánuje 
spojit své masokombináty do jediné firmy, jež se 
stane výrazným lídrem trhu. Fúze se má dotknout 
Kosteleckých uzenin, Masa Planá i pobočky Masna 
Studená. Důvodem je snaha snížit náklady na výro-
bu, nákup surovin, prodej zboží i řízení. Fúzi, s níž 
se začalo loni, plánuje holding dokončit letos. 

Agrofert Holding je nejvýznamnější skupinou 
tuzemského zemědělství a potravinářství, do hol-
dingu patří také podniky chemické výroby. Ve 225 
firmách pracuje zhruba 25 000 lidí.

Evropští veterináři jednali v dubnu v Praze

Opustil nás kolega, 
kamarád, dobrý člověk 

…

Petr Vodička
předseda představenstva 

a generální ředitel 
společnosti Made,
člen představenstva 

ČSZM 

... jeho dílo i charisma 
žije s námi dál. 

Praha (li) – Podniky Kostelecké uzeniny a Maso Planá patřící skupině Agrofert Andreje Babiše od května 
řídí Pavel Kváč (40). V Kosteleckých uzeninách nahradil ve funkci generálního ředitele Jana Stoklasu, ve 
funkci výkonného ředitele Masa Planá vystřídal Emila Kaspera. Zároveň se stal místopředsedou představen-
stev obou podniků.

Kostelecké uzeniny
a Maso Planá

vede Pavel Kváč 

Přední odborník oboru zpracování masa
Eduard Kazda pětasedmdesátiletý

Kdo z řezníků a uzenářů, ale i z řady pra-
covníků jiných potravinářských oborů či ze-
mědělství by neznal pohlednou a usměvavou 
tvář našeho milého jubilanta Eduarda Kazdy. 
Cokoliv pozitivního se v dlouhé historii řeznic-
ko-uzenářského oboru řešilo, nikdy se to ne-
obešlo bez přímé nebo nepřímé spolupráce, či 
alespoň podpory našeho kolegy a přítele Edy. 
Bylo to dáno jeho velkou láskou k oboru a ta-
ké odbornými znalostmi a zkušenostmi, které 
posbíral během své úspěšné profesní cesty po 
jednotlivých společenských a hospodářských 
stupních. Byl výborným řemeslníkem, absol-
ventem Střední průmyslové školy technologie 
masa a zejména dobrým ředitelem závodu, 
později i podniku. Nový závod bývalého Vý-
chodočeského průmyslu masného, Masokom-
binát Česká Skalice, se stal pod jeho vedením 
již během zkušebního provozu jedním z před-
ních závodů celého oboru. 

Po znovuotevření cesty k soukromému 
podnikání Eda nelenil a pustil se s vervou do 
obnovení rodinného řeznicko-uzenářského

podniku v Úpici, založeného v roce 1926. 
Velkými pomocnicemi mu v této činnosti by-
ly jeho dcery. Tradiční produkci celého sorti-
mentu výsekových mas a klasických uzenář-
ských výrobků rozšířil o náročnou výrobu 
trvanlivých fermentovaných výrobků, včetně 
sušených mas. Trvanlivé výrobky, jako např. 
Čabajka, Sněžka, Milano, Lovecký, Kazdův 
Poličan, Herkules a další, si získaly v krátké 
době mnoho odběratelů v celé České repub-
lice. Rodinný podnik s názvem Maso Kazda 
Úpice s. r. o. je též nositelem řady různých 
licencí a ocenění.

Milý Edo, představenstvo Českého svazu 
zpracovatelů masa, včetně Tvých bývalých 
i současných kolegů a spolupracovníků, Ti 
přeje do dalších let mnoho zdraví a dalších 
úspěchů v podnikání i rodinném životě. Naše 
společné přání je, aby se z Tvé tváře nikdy ne-
vytratil Tvůj typický, optimistický úsměv, kte-
rým nám při našich setkáních přinášíš dobrou 
pohodu.  ČSZM

Pan Eduard Kazda s oceněním Křišťálová sekyrka v roce 2004

Praha – Prezident české Agrární komory Jan 
Veleba se podruhé za sebou stal vicepreziden-
tem evropské nevládní agrární organizace COPA 
(Committee of Professional Agricultural Organi-
sations in the EU). Do funkce byl zvolen na zase-
dání jejího prezidia v Bruselu.

COPA, která sdružuje kolem 60 nevládních 
agrárních organizací ze zemí Evropské unie 
a 36 organizací z ostatních evropských států, ja-
ko je Island, Norsko či Turecko, má šest vicepre-
zidentů. Jediným zástupcem nových členských 
států EU je nově Veleba, v posledních dvou le-
tech tyto země reprezentovali dva vicepreziden-
ti. Mandát je dvouletý s možností prodloužení 
o další dva roky. 

Na jednání dne 23. 4. 2009 byl zvolen rov-
něž nový prezident COPA. Stal se jím předseda
Irské asociace farmářů (IFA) Padraig Walshe. 

Eugenie Línková

Veleba byl znovu zvolen 
viceprezidentem organizace COPA 

ní večeři přednesl úvodní projev náměstek ministra 
zemědělství Stanislav Kozák, který představil úkoly 
jednání. A v rámci neformální části setkání účastní-
ci například navštívili zámek Konopiště, seznámili se 
s úrovní chovatelské práce na hřebčíně Favory, mě-
li možnost posoudit účinnost státního veterinárního 
dozoru zde i v oblasti myslivosti, v péči o volně žijící 
zvěř. Mohli se sami přesvědčit o tom, co konstatovaly 
dosud všechny mise z orgánů EU, že náš státní veteri-
nární dozor je účinný, důvěryhodný a plně srovnatel-
ný s vyspělými zeměmi EU.

Snad lze na závěr konstatovat, že podle všech účast-

níků i zástupců stálého zastoupení lze považovat se-
tkání „nevyšších evropských veterinářů“ v Praze za 
velký úspěch a za úspěch naší veterinární diplomacie. 
Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární sprá-
vy ČR, vyjádřil uspokojení, že SVS ČR byla schop-
na zorganizovat takovouto významnou akci a že jsme 
mohli prezentovat svou práci v rámci předsednictví, 
a to jak státního veterinárního dozoru, tak i naší po-
hostinnosti. Nebylo to jednoduché a je možné uvést, 
že nejde o poslední „veterinární akci“ evropského vý-
znamu v rámci našeho předsednictví.

Josef Duben
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Ani v tomto čísle jsme nemohli opomenout představit 
některého z účastníků. Tentokrát jde o rodinu Dolej-
ších a její více jak stoletou historii podnikání v Davli. 
Dejme proto slovo MVDr. Ivoně Dolejší.

Zakladatelem úspěšné značky rodinné firmy Dolejší 
byl Jaroslav Dolejší. Byl synem hostinského z Pikovic. 
V Davli si otevřel prodejnu v roce 1901. Po čtyřech 
letech v roce 1905 si postavil vlastní dům na náměstí 
v Davli s řeznickou prodejnou, která je na této adrese 
i dnes.

Po roce 1969 se prodejna přestěhovala do nového 
nákupního střediska Jednota.

Ke znovuobnovení výroby a otevření prodejny do-
šlo v roce 1991. K tomu přispěla celá rodina a spolu-
pracovníci.

Všechna rozhodnutí o investicích, včetně těch do 
certifikačních procesů, se ukázala jako správná, a za-
řadila firmu mezi prosperující společnosti s kvalitním 
produktem.

Pro dosažení vyšší kvality a bezpečnosti výrobků 
a taky pro splnění nových legislativních požadavků ze 

strany EU se výroba v roce 1993 přesunula do nově 
vybudovaného provozu v Davli Na Javorce. Rekon-
strukce se nevyhnula ani prodejně v Davli, a díky ní 
se rozšířila prodejní plocha a zvětšil komfort pro zá-
kazníky.

Řídíme se heslem, že kvalita zaručuje spokoje-
nost zákazníků. Naším reklamním sloganem je proto:
„Naše kvalita, Vaše spokojenost“.

Vlastní prodejny máme dvě, jednu v Davli a dru-
hou v nedalekých Štěchovicích. Zde mají zákazníci 
možnost nakupovat celý široký sortiment vlastní vý-

roby. Od tradičních špekáčků (jsme trampská oblast), 
vyhlášenou sekanou a taliány přes Pražskou šunku od 
kosti až po uzená masa a trvanlivé salámy. V prodej-
nách máme 95 % vlastních výrobků. Řada z nich má 
ocenění Klasa a také titul Výrobek Středočeského kra-
je.

Snažíme se jít originální cestou, obohatit trh novin-
kami, současně však zachovat tradiční výrobky.

A především víme, že když budeme mít spokojené 
zákazníky, budeme spokojeni i my.

MVDr. Ivona Dolejší

1. TRENDY VE VÝROBĚ ŠUNEK
 A UZENÝCH MAS

Šunkový program má v sortimentu převážná většina 
výrobců. V posledních letech spotřebitelé šunky vyhle-
dávají stále častěji a výroba šunkového programu je pro 
výrobce stále významnější.

Šunkové výrobky jsou vzhledem k nízkému obsahu 
tuku součástí nového trendu stravování.

Výroba šunkových výrobků a uzených mas je pro 
výrobce velmi rentabilní. Přidaná hodnota je výrazně 
vyšší než při výrobě měkkých sekaných výrobků.

Jak má vypadat výrobek, který nese v názvu slovo 
ŠUNKA, stanovuje vyhláška č. 264/2003 Sb. Tato vy-
hláška říká mimo jiné, že šunka nejvyšší jakosti musí 
obsahovat nejméně 16 % čisté svalové bílkoviny, šunka 
výběrová min. 13 % a šunka standardní min. 10 % čisté 
svalové bílkoviny.

Jedním z nových trendů při výrobě šunek i uzených 
mas je technologie MIM (Meat in Meat, nebo-li Maso 
do masa).

Technologie MIM je založena na nástřiku velmi 
jemně rozmělněného masa do svalových částí.

Tím se zvyšuje přirozeným způsobem obsah bílko-
viny v konečném výrobku. Díky tomu může být šunka 
s vysokým nástřikem zařazena do vyšší jakostní třídy.

Technologii MIM lze použít i tak, že místo rozměl-
něného masa se použije jemně mletá kůžová emulze, 
která při nástřiku do celosvalových částí umožňuje 
zlevňovat výrobky. Tento výrobní postup je žádoucí 
zejména při cenovém tlaku na výrobky určené do ře-
tězců.

Při výrobě šunky nejvyšší kvality legislativa zakazu-
je použití vlákniny, ačkoliv její použití v potravinách 
je prokazatelně přínosné pro trávicí trakt dětí i do-
spělých, a naše strava obsahuje obecně nedostatečné 
množství vlákniny. Proto by např. Dětská šunka vlákni-
nu obsahovat mohla a měla.

Použití vlákniny v šunkách je vhodné proto, že se 
jedná o přídatnou látku, která je zdraví prospěšná, ne-
boť chrání trávicí trakt a podporuje jeho správnou čin-
nost. Je to surovina levná, bezalergenní, má neutrál-
ní chuť a barvu a umožňuje snížit množství ostatních 
„éček“.

Není to však přísada samospasitelná, má i své ne-
výhody. Dobře vodu pojí, ale při vnějším tlaku (např. 
vakuovém balení) ji zase uvolňuje. Je proto nutné sou-
časné použití dalších hydrokoloidů či škrobu, které vo-
du pevně a trvale pojmou.

Za zmínku stojí rovněž použití transglutaminázy při 
výrobě šunek na bázi enzymů, které výborně pojí kous-
ky masa v jednolitý celek. Je to varianta bezfosfáto-
vá, s minimálním počtem E-čísel, zcela bezalergenní. 

Nevýhodou je cena, tato varianta je drahá, a proto se 
používá jen u vybraných výrobků ve vyšším cenovém 
segmentu.

2. NÁSTŘIKOVÉ
A MASÍROVACÍ LÁKY

Dnešní výroba šunek a uzených mas je nemyslitelná 
bez použití nástřikového či masírovacího láku.

Jedná se o směsi fosfátů, karagenanů, antioxidantů, 
škrobů, případně sójové či živočišné bílkoviny, někdy 
s obsahem vlákniny. Přípravky určené k vyšším nástři-
kům pak obsahují i povolená barviva.

Nástřikové a masírovací láky je vhodné sestavit 
na míru dle potřeb výrobce a dle strojního vybavení, 
které má k dispozici. Jen tak mohou výrobci dosáh-
nout nejoptimálnějších výtěžností a funkčních vlast-
ností produktu. Rozhodující je chuť, vzhled a barva, 
pevnost a krájitelnost produktů a v neposlední řadě 
trvanlivost.

Správné sestavení láku je obzvláště důležité při vý-
robě uzených mas, kde kromě pevnosti a chuti hraje 
rozhodující roli minimalizace ztrát při vaření a uzení, 
tzv. výtěžnost.

Výtěžnost je skutečný přírůstek hmotnosti po uvaře-
ní, vyuzení a vychlazení výrobku. Např. při použití 100 
kg vstupní suroviny (vepřová kýta či krkovice) a při po-
užitém nástřiku 50 % je 150 kg výrobku po nastříknutí, 
ale 138 kg výsledného hotového výrobku. Hovoříme 
o výtěžnosti 38 %. 

3. NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY
PŘI VÝROBĚ ŠUNKY
A UZENÉHO MASA

Výrobci se při každodenní práci setkávají s řadou 
problémů, které se vyskytují při výrobě uzených mas 
a šunkového programu.

Vzhledem ke svému složení je masírovací a nástři-
kový lák potravinou, která není určena k přímé kon-
zumaci, ale stává se součástí jiného potravinářského 
výrobku.

Po umíchání láku v něm začínají probíhat chemické 
procesy, které ohraničují trvanlivost takového potravi-
nového přídavku. Po dvou dnech nemá hotový lák již 
stejné funkční vlastnosti jako čerstvě umíchaný, a pro-
to může jeho používání vést k funkčním nedostatkům 
v chuti, barvě a trvanlivosti konečného výrobku.

Proto by měl lák být připravován vždy čerstvý, těsně 
před použitím. 

Zmíním zde nejčastěji řešené otázky, se kterými 
se v rámci technologické podpory u zákazníků setká-
vám.

a)  Elementárním problémem, který se často vyskytuje, 
je nedodržení potřebného obsahu soli ve výrobku.
Ke stabilizaci produktu a zajištění vaznosti vody, 

k aktivaci bílkoviny a garanci trvanlivosti a chuti je za-
potřebí dávkovat sůl ve výši min. 2 % na konečný vý-
robek. 

Nízké dávkování soli (např. jen 1,5 %) se projevuje 
nevýraznou chutí a nestabilní barvou. Takový výrobek 
se i rychleji kazí.

Při výrobě uzených mas způsobuje příliš nízký ob-
sah soli vyšší ztráty, protože bílkovina v mase se ne-
dostatečně aktivuje a nepojme potřebné množství vo-
dy, u výroby šunek může vést i k usazování gelu pod 
obalem.

Sůl je nejjednodušší a nejpřirozenější konzervant. 
Jeho nedostatek má vliv na zvýšenou tvorbu mikrobio-
logie.

ŠUNKY A UZENÁ MASA

Soutěž prodejen ČSZM
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Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

Cílem není „přesolovat produkty“, ale zajistit po-
třebný obsah soli ve výrobku.

Snižováním chybovosti při výrobě pomáháme našim 
zákazníkům zabezpečovat stabilní výrobu.

Proto uvádíme na všechny etikety přesný roz-
pis na výrobu láku s uvedením všech potřebných
složek.

b) Problémy s mikrobiologíí při nástřiku
Ideální stav je připravovat lák při co nejnižší teplotě 

(+2 °C), neboť při přečerpávání láku a nástřiku vzniká 
teplo a tím nežádoucí mikrobiologická aktivita. Při po-
užití teplého láku či opakovaně používaného láku mo-
hou vzniknout známé bubliny v šunkách a v uzeném 
mase. Tyto bubliny má na svědomí nadměrný výskyt 
bakterií, které spotřebují bílkovinu obsaženou v mase, 
čímž se vytvoří bubliny (nepěkné otvory v celistvosti 
masa). 

Nežádoucí bakterie se mohou nástřikem dostat do 
masa i v případě nedodržení správné výrobní praxe 
(např. nedostatečně propláchnuté nástřikové jehly). 
Četný výskyt tohoto problému je po pondělních výro-
bách (po víkendovém odstavení strojů při nedostateč-
né páteční a pondělní sanitaci).

c) zelenání šunkových výrobků

Při zelenání produktu je nutno hledat příčinu v pří-
liš vysokém obsahu kyselin ve výrobku.

K zamezení tohoto jevu je třeba klást důraz na po-
užití čerstvé suroviny a dodržování správné výrobní 
praxe. 

Pokud se při výrobě šunkových výrobků používá ků-
žová emulze, je nezbytné, aby měla neutrální pH.

Nástřikové jehly u injektorů je nutno pravidelně 
kontrolovat, používat jen čisté, neucpané jehly, aby 
nedocházelo ke kontaminaci zbytkového láku s čers-
tvým.

Teoreticky může dojít i k předávkování antioxidan-
tů (stabilizátoru barvy). Většina výrobců však používá 
hotové směsi na přípravu nástřikového láku, proto se 
poslední příčina zelenání produktu vyskytuje zřídka.

Technologický servis, který našim zákazníkům po-
skytujeme, zahrnuje i analýzu problémů při výrobě 
šunek a uzených mas a poradenství při odstraňování 
těchto problémů. Naši zákazníci se na nás s důvěrou 
obracejí a ve většině případů příčinu definujeme a pro-
blém dořešíme.

Přeji všem výrobcům do přicházejících teplých mě-
síců roku co nejméně starostí s výrobou uzených mas 
a šunkového programu.

Andreas Reuter
hlavní technolog společnosti IDC-FOOD
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Integrovaná střední škola – Centrum odborné 
přípravy z Valašského Meziříčí uspořádala na 
konci března dvoudenní mezinárodní soutěž od-
borných dovedností oboru řezník - uzenář. Jedna-
lo se o třetí přehlídku odborných dovedností v his-
torii a stejně jako obě předešlé hostila týmy ze 
všech koutů České republiky a Slovenska.

„Měli jsme tu čest přivítat devět špičkových druž-
stev,“ uvedl vedoucí učitel odborného výcviku Milan 
Románek a doplnil, že své dovednosti zde předvedli 
žáci z Chomutova, Brna, Poličky, Nitry, Kežmaro-
ku a Nového Bydžova. Zručnost mladých řezníků 
a uzenářů po oba dny bedlivě sledovala hodnotitel-
ská komise, kterou tvořil předseda Ing. Josef Jan-
dásek, Ph.D., z firmy Trumf a členové z Masného
průmyslu Krásno a státní veterinární správy. „Po 
slavnostním zahájení si soutěžící vylosovali praco-
viště a přistoupili k praktické části soutěže,“ infor-
moval Milan Románek, který byl také potěšen disku-
zí o oboru, která proběhla v průběhu soutěže. Druhý 
den byla na programu prezentace výrobků, která po-
rotcům málem zamotala hlavu. Odborná porota na-
konec rozhodla, že tlačenku, játrové zboží a výrobky 
z mletého masa připravila nejlépe SŠ potravinářská 
a služeb z Brna. Za tento výkon získala 239 bodů. 
Druhé místo obsadila SŠ technická a řemesel Nový 
Bydžov s 215 body. Bronz zůstal doma – žáci Raja 
a Onderka z ISŠ – COP získali 213 bodů. Snahu sou-
těžících hodnotila také laická komise z řad návštěv-

Řeznická soutěž

níků přehlídky. Té chutnaly nejvíc výrobky SOŠ 
z Nitry. Diplom pro nejlepší tlačenku si odvezla SŠ 
potravinářská a služeb z Brna. „Diplom za nejatrak-

tivnější výrobek si z Valašského Meziříčí odvezla 
SOŠ a SOU Polička,“ uzavřel Milan Románek.

Ing. Vostatková, ČSZM 

Přijel nás navštívit bratranec z Kanady, nebyl tu 
od revoluce. Tedy, té sametové, abych nemystifiko-
val. Tehdy se objevil po létech v emigraci a moc se 
těšil na starou vlast. Poněkud ho zklamala. Nediv 
se, vysvětlil jsem mu tenkrát těch pár kousíčků ma-
sa v guláši, když jsme se posadili v restauraci. Ještě 
jedou podle socialistických norem. Což potvrzoval 
i emblém RaJ na jídelním lístku. Budeš koukat, až 
to zprivatizujeme. Neřekl na to nic. Jenom se smut-
ně podíval na sklenici piva, ve které chyběl asi tak 
jeden palec do míry. Říkám palec, protože on se na-
učil vnímat svět v anglických mírách. Když jsme pak 
na zahradě opékali špekáčky, přece jenom se jeho 
tvář rozjasnila. Chutnaly mu, pročež snědl hned tři. 
I když prý by neměl, když chce být hard a při po-
myšlení na ten cholesterol… Taky jsme ještě párkrát 
zašli na pivo. Rychle si zvyknul na ten palec pod čár-
ku, pochopiv, že za tak málo peněz nemůže čekat 
zázraky. 

Tak už jste je zprivatizovali? Prohodil, když jsme 
se letos opět vítali na Ruzyni a vyrazili slunečným 
odpolednem z letiště. Nechápal jsem. No, pře-
ce ty restaurace. Máš ale paměť, řekl jsem si v du-
chu a také odtušil, že má chuť zastavit na jedno. 
Emblém RaJ už na jídelním lístku neměli. Dokon-
ce i toho masa bylo v gulášku víc. To víte, on si 
hned potřeboval spravit chuť, když v letadle serví-
rovali ty fádní rostbífy. Nějaká divná chuť. Zvednul
oči od talíře. Pochop, u nás teď všichni šetří. Mra-
žená surovina z rezerv pro případ války vyjde na po-
lovic. Znechuceně odsunul nedojedenou porci. Faj-
novka jeden. Pivo zůstalo u porevoluční míry jeden 
inch pod čárku. Zato cena se zvedla. Mnohonásob-
ně. Podotknul bratranec. Že si ale pamatuje, v tak 
pokročilém věku! 

Totéž osvědčil při posezení u zahradního grilu. 
Cestou ho totiž nenapadlo nic nerozumnějšího, než-
li se zastavit v hypermarketu. A koupit něco na bar-
becue, jak oni říkají opékání. Když prý přišlo tak 

brzké jaro. Maso se mi naštěstí podařilo mu rozmlu-
vit. Sáhnul tedy po špekáčcích, které jsou prý pro 
něho symbolem Česka. A mne pojala zlá předtucha. 
Byly akční, za čtyřicet devět devadesát. Pivo vybral 

plzeňské, i v případě whisky sáhnul po důvěrně zná-
mé značce. 

Všechno se zdálo být all right. Uvítání s rodinou, 
dárky, nějaký ten kanadský žertík. Potom jsme sed-
li ke grilu. Jeho nos začal větřit, z jeho tváře se vy-
trácela pohoda. A to jsme sotva začali s barbecue. 
Zlá předtucha se naplnila. Ani trochu nevoněly, ty 
opékající se akční špekáčky. Vlastně spíš... No, ne-
budeme přece pejorativní. Animal tallow. Prohodil 
bratranec k manželce. To víte, on už za ta léta ně-
které české výrazy pozapomněl. Vidouc její nechápa-
vou tvář, dodal. Fire burned. Víc už vysvětlit nestačil. 
Vybuchnul totiž první ze špekáčků za čtyřicet devět 
devadesát a veškerá radost z výhodné koupě i vlahé-
ho podvečera byla rázem ta tam. Zbylé granáty jsme 
rychle strčili do popelnice a šli si převléknout lojem 
potřísněná trika. 

Ke grilování už jsme ho nedostali. I hospodám se 
po zbytek pobytu vyhýbal. Pročež manželka pojala 
podezření, že se stává abstinentem a vegetariánem. 
Naštěstí se nám podařilo mu tuhle nešťastnou myš-
lenku vyhnat z hlavy. Domácí vepřovou s knedlíkem 
a zelím, slivovicí i Budvarem. Už se zdálo, že všech-
no skončí OK. Nedostat ten nešťastný nápad. Zajde-
me na svačinku. Povídám mu, už zase v Praze. Do 
odletu zbývaly čtyři hodiny. Poroučím dvakrát párek. 
Jenom tak, na stojáka. S rohlíkem a hořčicí. Zas ten 
škaredý kukuč, když ukousnul. Vždyť je to normální 
europárek. Vysvětluji mu, že takto sjednocujeme uze-
ninu v celé Evropě. V tom případě goodbye Evropo. 
Procedil mezi zuby, když odložil uzeninu i rohlík. 

Bůh ví, jak to myslel. Na letišti se sice loučil srdeč-
ně. O nějakém těšení se na příští cestu do staré vlasti 
však nepadla jediná zmínka.

 RaR

EUROPÁREK

V Řeznicko/uzenářských novi-
nách č. 2/2009 ze dne 14. dubna 
2009 jsme otiskli článek s názvem 
„Perla Zlínska“. Bohužel v tabulce 
o oceněných firmách a výrobcích 
došlo k chybě u firmy VOMA, s. r. o.,
Uherský Brod, za což jsme se omlu-
vili osobně jednateli panu Mirosla-
vu Mahdalíkovi. A omluvu vyslovu-
jeme ještě touto cestou.

A tak přetiskujeme tento článek se 
správnou tabulkou.

PERLA ZLÍNSKA
Vážení čtenáři. Dovoluji si vám 

nabídnout krátké shrnutí regionální 
soutěže Perla Zlínska, kterou pořá-
dáme ve spolupráci se Zlínským kra-
jem, Univerzitou T. Bati, SZPI Brno 
a KHS Zlín.

Tyto výše uvedené organizace 
jsou našimi partnery, kteří mají zá-
jem o propagaci regionálních výrob-
ků. Garantem nad celou akcí je OAK 
Zlín, ale hlavní finanční příspěvek je 
od Zlínského kraje v rámci projek-
tu.

 Okresní agrární komora Zlín vy-
hlásila regionální vyhodnocení nej-
lepších potravinových výrobků ve 
Zlínském kraji již po čtvrté. Do 
soutěže se zapojují výrobci tří hlav-
ních potravinových kategorií – ma-
so, mléko a pečivo. Přihlášené vzor-
ky vyhodnocuje komise, která peč-
livě vybere na základě stanovených 
kritérií z přihlášených vzorků 15 vý-
robků, které pak dostanou cenu Perla

Zlínska + (rok) a certifikát. Lo-
go Perla Zlínska je zaregistrova-
ná značka, která takto umožňuje 
oceněným prezentovat se na veřej-
nosti tímto jedinečným oceněním.
V rámci vyhlašování nejlepších vý-
robků je připravena pro veřejnost 
ochutnávka s možností podílet se na 
veřejné anketě.

 Pro letoší ročník jsme do třech 
hlavní kategorií přiřadili další katego-
rii – pro med, a to z důvodu, že kva-
litní med se ztrácí z českého trhu a je 
nahrazován medem dovozovým. Pro-
sazujeme slova pana hejtmana ZK 
„Jezme jen to, co si vyrobíme v dosa-
hu 50 km našeho rodiště“. Myslím, že 
tato myšlenka je velmi dobrá, vystihu-
je podporu českým výrobcům, jen je 
třeba, aby i veřejnost si uvědomovala, 
že naše výrobky jsou nejen kvalitní, 
ale i zdravé a splňují hygienické a ve-
terinární normy. Řada výrobků se mů-
že zařadit i do kategorie bioproduk-
tů. 

 Jana Brázdilová.
OAK Zlín

Omluva panu Miroslavu Mahdalíkovi, 
jednateli společnosti VOMA, s. r. o.

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

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

Leoš Novák
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

Voma, s. r. o.
Lopenická slanina – 2006
Bílokarpatský salám – 2007
Božkova klobása – 2008

Seznam výrobců a jejich ocenění 
(masné výrobky)

Ř
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Ty doby jsou tytam, a tak s velkou zvě-
davostí vyrážíme s dcerou a dvěma viet-
namskými průvodkyněmi do obří tržnice, 
kde jsou především různé druhy dováže-
né zeleniny a ovoce, pytle s rýží a rýžo-
vými nudlemi i plackami anebo zvláštní 
balíčky, jejichž vnější obal tvoří jakési ze-
lené listy a vnitřek je prý vietnamská šun-
ka s týdenní záruční lhůtou. Co kus, to 
rarita a zhruba polovina zboží je pro nás 
čirou exotikou, kterou jsme se rozhodly 
vyzkoušet. 

Náš úkol spočíval v určité recesi, kdy 

vietnamská matka s českou prohodí své 
dcery a budou společně celý den vařit 
z nakoupených surovin národní jídla. 
Přesně řečeno já s nastávající právničkou 
Nguen a paní Dung s mou dcerou Zuza-
nou, také novinářkou. Vietnamské menu 
sestávalo ze slepičí polévky, jarních zá-
vitků a zeleninového salátu, naše z obří-
ho závitku, vepřové rolády a moučníku 
v podobě staročeského koláče. Ráno jsme 
proto vyrazily nakoupit potřebné suro-
viny do vietnamské tržnice. To bylo pro 
vietnamské menu nezbytné, zatímco já 

Po roce 1990 se nám všem dostalo 
možnosti cestovat a s poznáváním světa 
i ochutnávat exotiku. Kuchyně různých ze-
mí zakotvily i v České republice a my jsme 
zprvu začali brát českou kuchyni jako něco 
přežilého a nezáživného. Až nyní se k ní 
kuchaři, ale i my spotřebitelé začínáme 
u svých sporáků vracet a naopak si jí čím 
dál tím víc vážíme. 

Časy se přece jen mění, a tak většina 
našeho národa začíná znovu objevovat 
kuchyni našich předků, jejíž suroviny nám 
rostou za humny. Jestliže se tedy v sou-
časnosti hovoří o „módě české kuchyně“, 
je to móda chvályhodná a z gurmánského 
hlediska velmi zajímavá. 

Vlna oblíbenosti tradiční kuchyně je 
dnes vidět v řadě kvalitních restaurací po 

celé zemi. S péčí připravená svíčková na 
smetaně, zvěřinová jídla typu kančí se šíp-
kovou omáčkou či pokrmy z našich slad-
kovodních ryb se stávají znovu vlajkovou 
lodí kvalitních restaurací. 

Například vyhlášená liberecká restau-
race Domov se prezentuje heslem „I Mag-
dalena Dobromila by v Domově pochodi-
la“, a není důvod tomu nevěřit. 

Slavná brněnská restaurace U kastelá-
na pořádá pravidelné degustační večery 
pod názvem „Renesance české kuchyně“. 
Šéfkuchař David Viktorin si je pochva-
luje. „Ano, je o ně zájem. Připravujeme 
vždy nové osmichodové menu, přičemž 
vycházíme z tradičních surovin i receptů 
a snažíme se je odlehčit, například sníže-
ním množství hladké mouky,“ popisuje. 
Jeho tajným tipem je přitom candát se 
šouletem a česnekovou pěnou. 

Tradiční baštou staročeské kuchyně 
jsou pivovarské restaurace, ať už jde o síť 
Potrefených hus, patřících Staropramenu, 
nebo jednotlivé menší hospody. 

Například v plzeňské restauraci Na 
Spilce si můžete pochutnat i na tak jed-
noduchých a přitom skvělých jídlech, ja-
ko jsou uzená žebírka s hořčicí, křenem 
a chodským zelím nebo vepřové koleno 
pečené na plzeňském pivu, a když si vy-
berete z bohatého staročeského menu, 
můžete si dopřát „sladkou tečku“ v po-
době lívanečků s jablky a smetanou či 
svatebních koláčků. 

Zatím stále spíše opatrný je přístup 
českých gurmánů k pokrmům z vnitřnos-
tí. K časům, kdy budeme vyhledávat plíč-

Vařily jsme s Vietnamkami

Renesance českých jídel

jsem si svou dvoukilovou placku z vepřo-
vého plecka již nesla s sebou, slepice na 
polévku musela být z tržnice. V českém 
obchodě totiž není s pařáty a hlavou a to 
by potom již nebyla ta pravá vietnamská 
polévka, do níž se během vaření přidá ně-
kolik kousků badyánu a stočených tyčinek 
celé skořice. Po půl hodině vaření se do 
vývaru dají uvařené rýžové nudle a nase-
kají listy několika druhů vietnamské zele-
niny, co tak krásně voní a v polévce hrají 
velmi významnou roli, a to jak chutí, tak 
dodáním vitaminů. Listy se totiž nevaří, 
jen se přelijí horkým vývarem. Celá slepi-
ce se potom nakrájí na menší kousky a jen 
tak se přikusuje k polévce. Bývá to prý 
často i vietnamskou snídaní a člověk se 
až do odpoledne zasytí. Druhým hlavním 
chodem byly jarní závitky, na něž bylo 
nutné koupit rýžové placky, houby zvané 
Jidášovo ucho, sójové výhonky, mleté vep-
řové maso a kuřecí prsíčka, která se na-
sekala nadrobno, aby v závitku bylo cítit 
kousky, ne jen namletou hmotu. Spolu se 
stejnou vietnamskou zeleninou z řapíků 
se vše dává do rýžové placky namočené 
ve vodě, aby zvláčněla, a svine do úhled-
ného balíčku, který se smaží pozvolna do 
růžova. K tomu jako příloha jsou drobné 
rýžové vlasové nudle. Část z nich je uvnitř 
závitku s masovou, houbovou a zelenino-
vou hmotou. Talíř se zdobí syrovou zeleni-
nou a jí se salát. My jsme měly nadrobno 
nakrájenou kedlubnu a mrkev na takřka 
průhledná kolečka a zálivku tvořila sůl, 
cukr, ocet a trochu sójové omáčky.

Zatímco tyto dobroty tvořila vietnam-
ská maminka s mou dcerou, my dvě 
s Nguen jsme pěkně rolovaly maso se ze-
leninou, vajíčkem a párkem a pekly po-
zvolna skoro hodinu v troubě. Mezitím 
jsme si připravily těsto na koláč a vytvo-
řily několik mističek s různými „dávadly“. 
Rozdělaly tvaroh, povidla, mák a jableč-
nou marmeládu a pěkně v kruzích pokry-

ly placku koláče, aby byl nejen chutný, ale 
ladil i oku.

Během vaření jsme si povídaly a zjiš-
ťovaly, jak Vietnamci pro svou kuchyni 
u nás museli hledat dodavatele například 
vykuchaných slepic s hlavou a pařáty, kte-
ré tak rádi okusují. Mají i dodavatele „na-
seděných“ vajec, která nesmí být v inku-
bátoru déle než 15 dní, aby plod neměl už 
peří, ale byl tak akorát k jídlu. Vietnam-
ci totiž věří, že takto předupravená vejce 
jsou bílkovinnou bombou a rodiče je pře-
devším dávají dětem, aby měly dobrou vý-
živu. Tato vejce je nutné vařit půl hodiny. 
Pro správnou chuť svých jídel si Vietnam-
ci rádi nakupují právě v této velkotržnici 
dováženou zeleninu a ovoce, bez níž se 
mnohá jídla jejich kuchyně nedají vyrobit. 
Pro nás je proto prohlídka jednotlivých 

obchodů v tržnici zážitkem a jídla připra-
vená paní Dung byla skutečně velmi chut-
ná a exkluzivní. Na obranu české kuchyně 
musím dodat, že i naše vietnamské kole-
gyně měly stejný chuťový vjem z našich 
pokrmů a po pár dnech si telefonicky ješ-
tě některá fakta osvěžovaly, protože mě-
ly sezvanou širší rodinu a chtěly ukázat, 
co jsme je naučily. I u nás doma se po-
tom opakovaně připravovaly jarní závitky 
a musím jen dodat, že takto vyrobené jsou 
senzací a určitě lze jen doporučit na něja-
ké domácí party, kdy se můžete blýsknout 
něčím novým, cizokrajným. Rýžové plac-
ky jsou v supermarketech běžně k dostá-
ní, Jidášovo ucho a sójové výhonky taky, 
takže doporučuji vyzkoušet.

 Eugenie Línková

ky nebo dršťkovku, se asi ještě musíme 
propracovat. I tady ale hraje zásadní roli 
dostupnost kvalitních surovin, která není 
zrovna ideální. 

Důvodem nedůvěry hostů k tradiční 
české kuchyni může být také její pověst 
kalorické bomby. 

Záleží samozřejmě na způsobu přípra-
vy, ale především na velikosti porce. To 
by mohli pomalu pochopit i provozovate-
lé restaurací, kteří hostům chtějí udělat 
radost obrovským talířem, na němž osm 
obřích knedlíků překrývá půllitr husté 
omáčky. Ideálem by byla poloviční por-
ce hlavního chodu, ale před ní třeba talíř 

slepičího vývaru s domácími nudličkami 
a mrkví a na závěr jablečný štrúdl (více 
jablek než mouky). 

Po takovém obědě budeme příjemně 
nasyceni, ale těžko nám z něj jistě nebu-
de. Nová doba české kuchyně znamená 
mimo jiné i zbavení se předsudků. Dříve 
typický hospodský talíř obložený knedlí-
ky ze všech stran můžeme v klidu pře-
nechat vysportovaným fotbalistům ane-
bo manuálně těžce pracujícím, kde výdej 
kalorií je natolik velký, že nějaký ten 
knedlík navíc rozhodně nezpůsobí faldy 
na šlachovitém těle.

 Eugenie Línková

Po řadě roků jsem se vrátila do areálu bývalého písnického masokombinátu. Od doby, 
kdy se nenávratně zavřely jeho brány, jsem tam nebyla, a tak příjezd místní dopravou byl 
vzpomínkou na kdysi slavný a velmi moderní závod masného průmyslu, který tak dobře 
a na nejvyšší úrovni řídil tehdejší ředitel František Dolejší. 

Nákup potravin ve vietnamské tržnici Čerstvě upečená vepřová roláda

Hotové české menuHotové vietnamské menu



12 M A S O  –  O B C H O D  –  E K O N O M I K A  –  S E R I Á L Y

Praha – Produkce masa se v prvním čtvrtletí mezi-
ročně snížila o 10,8 procenta na 135 752 tun. Klesla 
výroba hovězího, vepřového i drůbežího. Výkup mléka 
se snížil o 5,2 procenta na 568,8 milionu litrů. Vyplývá 
to z údajů Českého statistického úřadu.

„Ceny zemědělských výrobců v živočišné výrobě 
nadále nepokrývají náklady průměrných producen-
tů. Z toho vyplývá pokles výroby, zejména vepřového 
a drůbežího masa, a produkce mléka,“ vysvětlil propad 
výroby živočišných komodit náměstek ředitele Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací Tomáš Doucha.

V prvním čtvrtletí pokračoval propad cen výrobců 

mléka. Průměrná cena mléka nejvyšší jakosti klesla ví-
ce než o třetinu na průměrnou cenu 6,54 koruny za litr, 
v březnu již na 6,25 koruny za litr.

Výroba vepřového masa se v prvním čtvrtletí sníži-
la meziročně o 13,1 procenta na 72 794 tun. U výro-
by drůbežího masa ČSÚ zjistil meziroční pokles o 9,9 
procenta na 43 700 tun. Podle odhadů statistiků by se 
výroba vepřového v Česku měla snižovat i v následují-
cích měsících. „Jelikož ale někteří významní dovozci 
vepřového, jako je Rusko a některé asijské státy, kvůli 
prasečí chřipce omezily dovoz vepřového masa z USA 
a Kanady, budou svou poptávku nejspíše pokrývat do-
vozy z EU,“ odhadl předseda Českého svazu zpracova-
telů masa Jaromír Kloud.

Výroba hovězího masa včetně telecího meziročně 
klesla o 3,4 procenta na 19 225 tun. Podle Klouda 
se již v číslech projevily započaté porážky mléčných 
krav.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v prv-
ním čtvrtletí meziročně vzrostly u jatečných býků 
o 2,2 procenta, naproti tomu u jatečných krav se sníži-
ly o 0,9 procenta. Ceny jatečných prasat vzrostly o 9,2 
procenta. Ceny kuřat první jakostní třídy spadly o 12,3 
procenta na 20,67 korun za kilogram.

Podle předběžných výsledků vykázal zahranič-
ní obchod s masem v období od 1. prosince 2008 
do konce února schodek obchodní bilance 2160 tun 
u hovězího, 29 867 tun u vepřového a 9942 tun u drů-
bežího masa. Zahraniční obchod s mlékem a mléč-
nými výrobky skončil ve stejném období přebytkem 
140 300 tun.

17. týden 18. týden za studena

↓
↓
↓
↑
→
→

Mladí býci R
Býci R
Jalovice R
Krávy R
Prasata SEU
Prasata S-P

77,28
75,69
60,65
59,08
40,25
40,04

76,93
74,94
61,37
58,40
40,29
40,08

Kč/kg JUT
Kč/kg JUT
Kč/kg JUT
Kč/kg JUT
Kč/kg JUT
Kč/kg JUT

Bilance obchodu živočišnými produkty 1. čtvrtletí 2009 

Dovoz a vývoz živého jatečného skotu a prasat,
hovězího a vepřového masa v roce 2009

Období 

Dovoz Vývoz

celkem z toho EU celkem z toho EU

  [tuny]     [tis. Kč] [tuny]                    [tis. Kč] [tuny]                  [tis. Kč] [tuny]     [tis. Kč]

JATEČNÝ SKOT
1. 1. – 31. 3. 2009 523,3 20 683 523,3 20 683 11 301,8 527 203 10 369,5 468 241
1. 3. – 31. 3. 2009 294,9  12 033 294,9 12 033 3 642,0 171 197 3 431,4 157 504

JATEČNÁ PRASATA
1. 1. – 31. 3. 2009 4 074,4 164 905 4 074,4 164 905 2 977,8 91 159 2 928,3 87 729
1. 3. – 31. 3. 2009 1 639,1 66 585 1 639,1 66 585 842,7 28 365 793,2 24 935

Období 

Dovoz Vývoz

celkem z toho EU celkem z toho EU

  [tuny]     [Kč/kg] [tuny]               [Kč/kg] [tuny]             [Kč/kg] [tuny]                   [Kč/kg]

HOVĚZÍ MASO

1. 1. – 31. 3. 2009 3 989,4 98,55 3 904,3 96,36 1 359,9 83,27 1 359,9 83,27

1. 3. – 31. 3. 2009 1 536,6 97,25 1 518,9 94,87 431,1 85,91 431,1 85,91

VEPŘOVÉ MASO

1. 1. – 31. 3. 2009 39 725,8 53,07 39 293,2 52,80 8 615,0 54,35 8 475,4 54,46

1. 3. – 31. 3. 2009 15 345,7 52,72 15 115,4 52,30 3 167,9 54,57 3 048,3 54,82

Kanada usiluje
o obchod s masem 

s EU
Kanadská firma Les Aliments Lucyporc do-

stala jako první severoamerická firma masného 
zpracovatelského průmyslu povolení k exportu 
do zemí EU. Kanadská vláda vede nyní jednání 
s EU o obchodních otázkách k rozšíření expor-
tu kanadského vepřového masa do různých zemí 
EU. Povolení je podle prezidenta firmy milníkem 
pro celý kanadský masný průmysl. Kanadský 
masný průmysl vkládá velká očekávání do budou-
cí intenzivní spolupráce s EU, zejména poté, co 
byl z protekcionistických důvodů ztížen přístup 
na americký trh, který byl doposud pro Kanadu 
nejdůležitějším odbytištěm.  Zdroj: ZMP

Pod tímto titulkem si dovolím uvést v Řeznicko/uzenář-
ských novinách malý seriál o slavných časech řeznického 
a později i uzenářského řemesla v našich historických 
zemích. K tomuto počinu mě vede blížící se jubileum vý-
znamné stavovské události, a sice účasti českých řezníků 
na rozehnání korutanských žoldnéřů v roce 1310 u zdí 
Starého Města pražského, prosekání městské brány, 
a umožnění tak vstupu do Prahy mladému českému králi 
Janu Lucemburskému. Za tuto událost a věrnost jim udě-
lil král vysoké ocenění. Směli mít na červeném praporu 
nebo na štítě bílého lva bez korunky s jedním ocasem. 
Mimo to měli mít i pečeť s podobným lvem. Řeznického 
mistra, který se tehdy postavil do čela všech řezníků, jme-
noval král Jan pražským primátorem.

Věřím, že současní řezníci a uzenáři si tuto historic-
kou událost v příštím roce důstojně připomenou, a tím 
podpoří i vztah naší mladé generace ke svému oboru. 

VZNIK MĚST JAKO PŘEDPOKLAD
ROZVOJE ŘEMESEL

První města začala v Čechách vznikat ze slovanských 
osad, které obývali převážně zemědělci a řemeslníci. 
Jednalo se o jakási sídliště umístěná zpravidla u hradů, 
klášterů nebo dvorů. Aby se stalo z osady město, museli 
osadníci získat od krále, zemana, biskupa nebo klášte-
ra půdu. Za tu pak zpravidla platili majiteli roční činži, 
protože na nákup půdy neměli peníze. Hospodaření na 
cizí půdě tak způsobovalo novým měšťanům značnou 
nesvobodu. V souvislosti se vztahem k majiteli půdy, zís-
kávali však osadníci na druhé straně jakési výsady a prá-
va, jako např. možnost ohradit osadu zdmi a uzavírat ji. 
Trhy se pak směly provozovat pouze v takové ohradě. 
Důležitou výsadou bylo, že se v okolí nesměl usadit cizí 
řemeslník. 

Od doby vládnutí Přemysla l. Otakara se často stávalo, 
že králové nedočkavě toužili po rychlém a stálém zbo-
hatnutí, a proto přenechávali práva a výsady cizincům, 
často Němcům. Ti s sebou zpravidla přinesli žádaný ka-
pitál, koupili domy a půdu, a tak se účinně podíleli na 
přeměně osad v města. Města založená na půdě krále se 
nazývala města královská (Hradec Králové). Do vymře-
ní Přemyslovců (roku 1306) jich bylo 32. Vedle králov-
ských měst vznikala také města panská, biskupská a jiná, 
většinou zemědělského charakteru. Taková města však 
poskytovala méně svobod než města královská. Praha 
se stala městem teprve kolem roku 1234 a již v té době 
se začala ohraničovat městskou zdí. Pravidelné náměstí 
v hradbách města měly nejprve Budějovice a Plzeň. Na-
opak urbanistické pravidelnosti se vyhýbala města jako 
Kutná Hora a Tábor. Starší Kutná Hora byla labyrintem 
plácků a uliček, které vznikly z havířských osad, později 
obehnaných hradbou. Starý Tábor byl vybudován z vo-
jenského tábora a k vojenské obraně byly přizpůsobeny 
i ulice. 

Na náměstích – ryncích se konaly pravidelné týden-
ní a výroční trhy. Začátek týdenního trhu se označoval 
znamením na tyči, kterým byl často praporec nebo ruka 

s mečem. Tento symbol přikazoval, aby se nikdo na trhu 
nepral a vyvaroval se následujícího přísného trestu. Za-
hájení trhu, stejně jako jeho ukončení, se také oznamova-
lo zvoncem z radnice. Pokud znamení stálo, měli občané 
právo nakupovat. Překupníci směli nakupovat teprve po 
stažení znamení, protože byli obviňováni ze zdražování 
zboží. Na trhu se prodávalo zpravidla podle sazebníku 
stanoveného a vyvěšeného městským úřadem. Trhovci 
se mezi sebou pravidelně hádali, přeli se o místo na trhu, 
takže hodně práce míval v období trhu rychtář.

Často se na trhu prodávalo falšované zboží. Např. na 
pražském trhu bylo v roce 1525 objeveno máslo falšova-
né lojem, tlučený pepř promíchaný s chlebovou kůrkou, 
vosk smíchaný s hrachem a sůl s vápnem. V roce 1479 
prodal na trhu venkovan zajíce, ale dodatečně se zjisti-
lo, že ze zajíce byla jen hlava, kůže a nohy, maso bylo 
z lišky. Některým prodavačům bylo 
neradno říci, že nemají dobré zboží. 
Zvláště řezníci nebyli ochotni přijí-
mat jakoukoliv kritiku. V roce 1578 
na trhu v Praze řekla služka řezníko-
vi, že prodávaná játra jsou nekvalitní, 
že je nesmí své paní domů přinést. To 
mistra rozzlobilo tak, že játra po ní 
hodil a ještě za ustrašeným děvčetem 
volal: „ty kůže psí, táhni od mého krá-
mu“. Ten mistr se paradoxně jmeno-
val Matěj Dobrý a nepatřil prý ještě 
mezi nejhorší.

Největším městským trhem býval 
výroční jarmark. Královská města mí-
vala s královým souhlasem trhy dva, 
jeden na jaře a druhý na podzim. Ří-
kalo se jim jarmark teplý a studený. 
Zvláště král Jan Lucemburský, vždy 
potřebný peněz, rád uděloval právo k jarmarkům. Vý-
roční trhy bývaly velkou místní slavností. Farním kně-
žím, učitelům ve škole, městským úředníkům a chudým 
žákům býval vyplácen „jarmareční příplatek“. Výroční 
jarmarky trvaly někde celý týden, nezřídka i čtrnáct dní. 
Již několik dní před zahájením stavěli tesaři na rynku 
z prken a latí různé stolice a boudy. Zavčas bývali nají-
máni žoldnéři, kteří se spolu s vybranými tovaryši starali 
o pořádek na trhu. Den dva před zahájením jarmarku 
se k městu sjížděly povozy naložené zbožím k prodeji. 
Na vozech bývalo velmi hlučno, zejména na těch, které 
opanovaly ženy prodávající mosazné a jiné drobotiny, 
kterým se říkalo šmejd (z německého Geschmeide). Sil-
nice se před jarmarkem zaplňovaly velkým i drobným 
dobytkem, který byl hnán k městu. Všichni kramáři 
a obchodníci mířili k hospodám, kde bývali vřele při-
vítáni. Po otevření tržiště se lidé hrnuli do uliček napl-
něných boudami. Měšťané i venkované prohlíželi, zkou-
šeli, smlouvali a kupovali. Každou chvíli si razil cestou 
uličky kůň, kráva či býček, kterého jeden prodal a dru-
hý koupil. Cíl cesty byla hospoda, kde se pilo na litkup 
a bylo téměř jisté, že aktéři se od litkupu nehnou dříve, 

než se opijí. V jarmarečním shonu se vyskytovali i zlo-
ději „měšořezci“, kteří uřezávali zejména paním váčky 
s penězi. Když veřejnost sama zloděje chytla, tak býval 
pěstmi téměř utlučen. Chytil-li ho rychtář, bylo mu lépe, 
ale po skončení jarmarku se dostal zpravidla na šibenici. 
Konec trhu byl opět odzvoněn a označen odstraněním 
praporců z rynku a z věží. Trhovci se rozjeli, tesaři od-
klidili a odvezli prkna a rynk na sebe vzal opět všední 
podobu.

V začátcích městského života, kdy královský rychtář 
byl v obci první osobou, scházeli se radní v bytě některé-
ho konšela. Radní dům byl ještě ve 14. století vzácností. 
Na Starém Městě pražském si koupili konšelé první dům 
až v roce 1338. V patnáctém století již stál radní dům 
ve všech větších městech. Konšelé se střídali po měsíci 
ve funkci „purkmistra“. Za toto období byl purkmistrovi 

vyplácen plat a také různé naturálie. 
Není bez zajímavosti, že konšelé si při 
svých zasedáních zpestřovali svoji čin-
nost častými hostinami, kterým se v té 
době říkalo „hodokvas“.

Měšťané mívali k dispozici pro utu-
žení zdraví lázně, kde se lidé myli tep-
lou vodou. Používali také parní lázeň, 
o kterou se staral „lazebník“ pomocí 
rozpálených želez nebo horkých ka-
menů namáčených do vody. Řemesl-
níci mívali ve svých statutech povin-
nost, nejméně jednou za 14 dní lázně 
navštívit a důkladně se umýt.

ŘEMESLA
Města se stala již v době jejich zalo-

žení sídlem řemesel a živností. Řeme-
slník obdržel právo k samostatné prá-

ci a k možnosti účastnit se trhu již samým přijetím do 
městské společnosti. Z počátku měla města řemeslníků 
málo. Teprve nárůstem obyvatelstva se počet řemeslní-
ků zvyšoval a začala se vyskytovat i řemesla nová. 

Mezi první řemesla, která vznikala již před založením 
měst, patřili soukeníci, kteří vyráběli látky nejprve z ovčí 
vlny. Jejich výrobky však byly podstatně horší než cizo-
zemské, a proto se ve velké míře sukna do Čech dováže-
la. V době před zakládáním měst vyráběli šaty, zejména 
z kůží „sešívači“ čili ševci, kteří se později po vzniku 
měst zabývali výrobou obuvi. Kůži k výrobě šatů a poz-
ději i obuvi si vydělávali nejprve sami. Sešíváním suken 
a výrobou oděvů se později zabývali krejčí. 

Novým řemeslem v městech v té době byli řezníci. Ješ-
tě dlouhou dobu si měšťané nenechali vzít právo porážet 
si chovaný dobytek sami. Časem však právo na řeznické 
práce získali řezníci a stali se předním řemeslem v každé 
obci, ani ne tak pro řemeslo jako pro bohatství svých mi-
strů. V Praze na Starém i Novém Městě za Karla IV. bylo 
asi 200 krámů. Ve venkovských městech bylo v té době 
po 30 až 40 krámech. V 15. století byl v Praze na 18 do-
mů jeden řezník. Při pozdějším zakládání panských měst 

byla snaha získat pro město nejprve řezníka. Bylo to dá-
no velkou oblibou masité stravy u tehdejších měšťanů.

Pekařské řemeslo nebylo v městech nové, ale teprve 
rozvojem měst se rozšířilo. Před založením měst, ale i ješ-
tě dlouho potom si hospodyně pekly chléb samy. Proto 
se pekařské řemeslo rozšiřovalo jen velmi pomalu.

Časem vniklo a rozšířilo se ve městech řemeslo sla-
dovnické a pivovarnické. Dlouho si měšťané připravo-
vali slad a vařili pivo ve svých domech sami. Časem 
si pořídil některý soused větší pánev a také konšelé si 
pořídili větší „podnik várečný“, a tak vzniklo odborné 
řemeslo. Sladovníci a sládkové si často pronajímali od 
majitelů sladovny a pivovary. Majitelé se však nikdy ne-
zbavili práva vařit si pivo sami, a tak vznikl výraz „prá-
vovárečníci“.

Společně s pivovarnictvím se vyvinulo řemeslo beč-
vářské a vznikly živnosti „šenkéřů a krčmářů“.

Pořízení mlýna bylo v té době velmi nákladné, a tak 
mlýny stavěla zejména města. Mlynář se stával pouhým 
nájemcem, nebo dokonce jen městským zřízencem. 
Teprve v 15. a 16. století mlynářů přibývalo a začínali se 
osamostatňovat. V Praze bylo koncem 16. století malých 
mlýnů, včetně mlýnů na lodích 21, a velkých, kterým se 
říkalo mlýny moučné 76. Venkovská města mívala prů-
měrně 4 až 5 mlýnů.

Ze starých slovanských řemesel vyskytovali se v no-
vých městech ještě kožišníci, provazníci, hrnčíři, ková-
ři, cínaři, z kterých se postupně vyvinuli zvonaři. Dále 
přibyli ještě kováři, kteří nekovali pouze koně, ale dělali 
všechno, co souviselo se železem, např. mříže a dokonce 
i zbraně. S kovářem přišel do města i tesař, který pomá-
hal při stavbě nových měst a zhotovoval různé nářadí.

Malířské, plastické, stavitelské i zlatnické umění bý-
valo u nás ještě před založením měst a sloužilo hlav-
ně pro stavbu a výzdobu chrámů. V nových městech se 
pak objevili i praktičtí (světští) malíři, zedníci, kameníci 
i zlatníci.

Záhy byli přivtěleni k městu lazebníci, kteří nebyli 
novým řemeslem. Naši předkové mívali lázně ještě před 
založením měst. Poslední staré řemeslo, které se dosta-
lo do měst, byli tkalci plátna. Toto řemeslo bylo dlouho 
provozováno ženami na horách.

Z některých řemesel se postupem doby odvozovala 
řemesla nová. Např. od základního krejčovského řemes-
la to byli hacníci (krejčí kalhot), pláštníci, kabátníci, kyt-
léři (šili sukně z hrubé látky), župičáři (šili spodní sukně 
a kabátky) a mnoho dalších. Ti krejčí, kteří pouze oděvy 
opravovali, se nazývali vetešníci. Od ševců se oddělili 
např. koželuzi, sedláři, řemenáři, uzdaři, pasíři, knihaři 
a další. Velmi široké příbuzenstvo se vyvinulo z kovářů, 
jako mečíři, nožíři, platnéři (vyráběli rytířskou zbroj), 
helméři, kosaři, šípaři, jehlaři, zámečníci a desítky dal-
ších. Mnoho specializovaných řemesel se s narůstajícím 
bohatstvím králů, šlechty a církví přeměnilo v řemesla 
umělecká.

 Josef Radoš
(Pokračování v příštím čísle)

Vývoj cen (trh s hovězím a vepřovým masem)

Komoditní zpravodajství TISČRSZIF

Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…
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 Na stránkách ŘUN vám chceme pravi-
delně představovat některou ze společnos-
tí. Samozřejmě budeme hledat souvislosti 
s hlavními tématy listu. Tentokrát se nám 
podařilo najít prvovýrobce, zpracovatele i ob-
chodníka, představovaného jedinou osobou. 
Právnickou osobou TORO VM a. s., Vysoké 
Mýto, ztělesňovanou člověkem z masa a kos-
tí Ing. Milanem Mandíkem, předsedou před-
stavenstva. Jmenovanému tímto děkujeme za 
ochotu podělit se se čtenáři o radosti i stras-
ti podnikání v onom trojjediném postavení. 
 RaR

Akciová společnost TORO VM byla za-
ložena v roce 1997 dvěma společníky, Ing. 
Milanem Mandíkem a Ing. Stanislavem 
Brunclíkem, kteří v té době podnikali ja-
ko soukromí zemědělci, za účelem provo-
zování jatek ve Vysokém Mýtě, které byly 
odkoupeny od Fondu národního majetku. 
Tato jatka byla postavena v roce 1923 spo-
lečenstvím řezníků a oba zakladatelé akcio-
vé společnosti chtěli porážku zvířat v těchto 
jatkách i nadále zachovat pro oblast Vyso-
kého Mýta. 

Objekty jatek byly ve velmi špatném 
technickém stavu, postupně jsme je rekon-
struovali a již v roce 1998 jsme zahájili čin-
nost porážky zvířat, která jsme zajišťova-
li z vlastních chovů a zčásti od okolních 
dodavatelů. Pro postupné uzavírání výrob-
ní vertikály zemědělské produkce firma
TORO VM a. s. rozšířila v roce 2000 svoji 
činnost o zpracování masa z jatek na vý-
robu vlastních masných výrobků, vařených 
i uzených do zakoupené výrobny uzenin ve 
Vysokém Mýtě. Zde je měsíčně vyráběno 
přes 60 000 kg výsekových mas a uzenin. 
Dále postupně byla budována vlastní pro-
dejní síť. V současné době vlastníme deset 
prodejen, kde prodáváme převážně své vý-
robky. Okrajově se také zabýváme výrobou 
krmiv pro masožravá zvířata, které se pro-
dávají zákazníkům přímo na jatkách, nebo 

TENTOKRÁT VÁM PŘEDSTAVUJEME

TORO VM a. s., Vysoké Mýto
je dodáváme odběratelům do jejich prode-
jen v okolí. 

V roce 2003 bylo podnikání firmy roz-
šířeno nákupem majoritního podílu v akci-
ové zemědělské společnosti firmy ZEVAS 
Vraclav a. s., která v současné době hos-
podaří na celkové výměře 1 510 ha země-
dělské půdy se zaměřením na rostlinnou 
produkci s výrobou mléka a hovězího ma-
sa. Dále byl proveden majoritní vstup do 
další zemědělské společnosti, a to AGRAS
ZÁMRSK, a. s., která obhospodařuje přes 
186 ha zemědělské půdy se zaměřením na 
obhospodařování luk a výrobu hovězího 
masa. Pro zajištění výroby selat byla založe-
na firma DUMAN s. r. o., která obhospo-
dařuje 204 ha zemědělské půdy. Roční pro-
dukce je 10 000 ks zástavových selat, které 
jsou zčásti vykrmovány ve vlastní výkrmně 
s roční kapacitou výroby 300 t vepřového 
masa. Selata jsou odprodávána do výkrmen 
zakladatelů firmy TORO VM ing. Mandíka 
s roční výrobou 400 t, ing. Brunclíka – fir-
ma Agrokiwi spol. s r. o. s roční výrobou 
450 t vepřového masa a část výroby 300 t je 
vykrmována ve vlastí výkrmně. Veškerá pro-
dukce hovězího a vepřového masa je zpra-
covávána v jatkách firmy TORO VM a. s. 

V současné době dochází v zemědělském 
a potravinářském odvětví k negativnímu 
ekonomickému vývoji, který je důsledkem 
především nerovnoměrného postavení mezi 

dodavateli a odběrateli, především obchod-
ní politikou obchodních řetězců, kteří svým 
postavením na trhu neustále nutí své doda-
vatele dodávat za velmi nízké ceny, a tímto 
ekonomicky trpí jak zemědělská výroba, tak 
zpracovatelé. Dodavatelé jsou tlačeni v dů-
sledku nízké ceny k výrobě méně kvalitním 
výrobkům. Druhým negativním dopadem 
na kvalitu výrobků je požadavek odběratelů 
na dlouhé trvanlivosti, které lze zajistit jen 
přídavkem chemie a balením výrobků. Tím-
to se prodlužuje doba, která je od jejich vy-
robení po zakoupení zákazníkem v prodej-
nách, což nevede k jejich zvýšení kvality. 

Naše obchodní politika ve výrobě a pro-
deji masných výrobků byla od počátku za-
ložena na myšlence prodávat své výrobky 
regionálně především ve svých prodejnách, 
kde slovo čerstvé můžeme dodržet z důvo-
du přímého vlivu na dobu, která je od vyro-
bení našeho výrobku po jeho prodej, která 
musí být co nejkratší. Tímto si můžeme do-
volit prodávat i větší zastoupení masných 
výrobků nebalených. Vzhledem k tomu, že 
jsme i chovatelé zvířat a máme zájem, aby 
ve výrobcích bylo maso co nejvíce zastou-
peno, tomu odpovídá složení našich výrob-
ků, které se vrátilo k tradičním masným 
normám a technologii zpracování. Toto 
si můžeme dovolit, neboť nedodáváme do 
obchodních řetězců a nemusíme podléhat 
cenovému diktátu, který vede k výrobě lev-

ných výrobků, tudíž méně kvalitních. Zde 
vždy platí, že levný rovná se méně kvalitní. 

Důležité je pro naši firmu i prodej na-
šich výrobků mimo naši obchodní sít v re-
gionu především pod vlastní značkou, která 
je zárukou kvality. Proto sledujeme, jak se 
s našimi výrobky zachází i u našich odbě-
ratelů a aby zboží bylo vždy na pultech čer-
stvé a kvalitní. 

Lze konstatovat, že zvolená cesta naše-
ho podnikání s uzavřením výrobní spirály 
se nám plně osvědčila a postupně časem 
jsou zřejmé výhody, které začínají převažo-
vat nad nevýhodami, jde především o udr-
žení standardní dlouhodobé kvality na-
šich výrobků s vyšší přidanou hodnotou. 
Klademe velký důraz na výrobu českých 
tradičních výrobků, které nabízíme našim 
zákazníkům v regionu východních Čech 
pod vlastní značkou. Máme přímý vliv na 
dodržení všech zooveterinárních předpisů 
na cestě od zemědělské prvovýroby přes 
porážku zvířat, výrobu masných výrobků 
až po jejich prodej. Zde slovo bezpečnost 
a nezávadnost potravin, které vyžaduje spo-
třebitel, je plně zajištěna. Naše výroba ne-
ní anonymní, toto není možné říci o nabí-
zených výrobcích v obchodních řetězcích, 
kde výrobky jsou prodávány pod značkami 
těchto řetězců, nebo se zde prodávají dove-
zené výrobky ze zahraničí, které povinné 

značení mnohdy neodpovídá požadavkům 
kladených na naše výrobce. Pokud tento 
stav bude nadále pokračovat, tak dojde po 
likvidaci českých výrobců k podstatnému 
zdražení masných výrobků, čehož je dokla-
dem již uvedená cena v MAKRU za 1 kg 
dovezené hovězí svíčkové, která přesahuje 
1 525 Kč. 

Při posouzení stávajícího stavu naší ze-
mědělské, potravinářské výroby a prodeje 
výrobků konečnému zákazníkovi lze kon-
statovat, že vstupem do EU došlo k nasta-
vení nerovnovážného stavu v podmínkách 
pro podnikání ve starých zemích a přistu-
pujících, kdy jednoznačně jsme znevýhod-
něni oproti zemím EU-15 z důvodu nižších 
dotací, které dostáváme v přepočtu na 1 ha 
zemědělské půdy. Tyto ekonomické rozdí-
ly jsou stále více patrné v likvidaci jednot-
livých zemědělských výrob, jako je výroba 
vepřového, výroba cukru, v současné době 
se úspěšně likviduje výroba mlék, a to za 
přihlížení všech odpovědných našich zá-
stupců v EU. 

Otázka dne zní, zda v budoucnu v na-
ší zemi bude zachována česká zemědělská 
výroba se zpracováním její produkce, nebo 
bude vše dováženo?

Bližší informace o firmě naleznete na in-
ternetových stránkách www.torovm.cz. 

Ing. Mandík Milan,
předseda představenstva TORO VM a. s.  

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3
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LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

O B J E D N Á V K A  P Ř E D P L A T N É H O
Jméno (název podniku):  ............................................................................................................................
Adresa:  ........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ:  .....................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ:  .....................................................................
Číslo účtu/kód banky:  ................................................................................................................................
Počet výtisků:  .............................................................................................................................................
Datum objednávky:  ....................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  .............................................................................................................................
Telefon:  ........................................................................................................................................................

Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

R č í ř d l é

Potravinářský
zpravodaj

www.agral.cz

Potravinářská Revue
je plnobarevný časopis pro výživu, 

výrobu potravin a obchod.
Budeme velmi rádi, když v něm naleznete 

pro Vás užitečné a odborné informace,
ale i poučení z ostatních oborů činností,
jež s problematikou potravin souvisejí.

Objednávky adresujte na naši redakci:
AGRAL s. r. o.,

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
nebo na zasilatelství

ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3
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Jsme tu proto, abyste byli úspěšní
Potravinářské stroje - potravinářské technologie

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

NORBERT SCHALLER, spol. s r. o.
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9, âR
tel.: +420-283 891 149-51
fax: +420-283 893 108
office.prag@schalleraustria.com

SCHALLER TECHNOLOGY® | WIBERG® | PEBÖCK | EFA

HOLAC® | LASKA | SEPAMATIC® | KNECHT | INJECTSTAR®

REX® | DOLESCHAL | NAPIAG | SUPERVAC | ZIEGRA

SEALPAC® | AMB | VORAN®

Udělejme z nápadu Váš úspěch.

Masi-co s. r. o., výrobce a dodavatel čerstvého výsekového masa v komplexním sortimentu:

výsekové maso je dodáváno z vlastních jatek

�

Přijď
te k nám i V

y!

V současné době má společnost MASI-CO s. r. o. 

již 270 spokojených zákazníků!
HOTELY,  RESTAURACE,  NEMOCNICE,  JÍDELNY,  ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

�  Další nabídkou jsou sýry a zmrazené 
výrobky pro gastro (zelenina, 
bramborové výrobky, atd.)

� MASNÉ SPECIALITY
� RYBY A RYBÍ SPECIALITY
� ZVĚŘINA

� JEHNĚČÍ MASO
� KRÁLIČÍ MASO
� DRŮBEŽ, VČETNĚ DROBŮ

� VEPŘOVÉ MASO
� HOVĚZÍ MASO
� TELECÍ MASO


