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Brno (red) – Na veletrhu SALIMA 2008 (4.–7. 3. 
2008, výstaviště Brno) se představí společnosti, které 
patří k nejvýznamnějším evropským i světovým zpraco-
vatelům masa a masných výrobků.

Masný průmysl – stroje, technologie, suroviny 
i výrobky – je tradičním nosným oborem veletrhu 
SALIMA a nejinak tomu bude na nadcházejícím roč-
níku. Skladba vystavovatelů odráží internacionalizaci 
českého trhu, kde se stále výrazněji prosazují nadná-
rodní společnosti. Budou vystavovat tři ze čtyř největ-
ších zpracovatelů masa v Německu: po premiérové 

účasti na minulém ročníku se vracejí společnosti Vion 
a Tönnies, poprvé se na veletrhu představí společnost 
Westfleisch. Premiérová bude také účast polské spo-
lečnosti Animex, která je součástí americké skupiny 
Smithfield Foods – největšího zpracovatele vepřové-
ho masa na světě. Dle žebříčku Top 100 Food Groups 
zveřejněného v časopise Food & Beverages Internatio-
nal v září 2007 je skupina Smithfield dvacátou největ-
ší potravinářskou skupinou na světě s obratem 11 911
mil. USD. Skupina Vion se umístila na 31. příčce 
s obratem 9  305 mil. USD. Dále se bude prezentovat 
například společnost Marfrig Europe, evropská divize 

Masný průmysl 
vystavuje v silné sestavě

Prohlašoval ředitel firmy před svými zaměstnanci. 
„I v příštím roce budeme posilovat své pozice na trhu,“ 
dodával. „Vy jako zaměstnanci jistě cítíte hrdost, že zde 
pracujete, jistotu v tom, že vaše platy budou vždy přesně 
na účtech...,“ pokračoval dál a dál v pochvalách a plá-
nování krásných zítřků. Proč ne?

Před pár dny na poradě vedení klidně také sebejistě 
rozhodl: „Zastavujeme platby svým dodavatelům až 
do...“ a zamyslel se, o kolik dní přetáhne imaginární 
číslo konce roku! Když se na něho vedoucí nákupního 
oddělení zkoumavě podívala, suše dodal: „Oznamte 
jim to!“ „Problémy? Proč by měli mít problémy? Když 
k nám chtějí dodávat – musí být stejně silní jako my!“ 
Přilepil třešničku na dort.

Opravdu? 
Kdo ví, kde by se tato lavina zastavila, kdyby všich-

ni dodavatelé byli stejně „silní“? 
Kdo ví, na co vlastně pan generální šetřil? Kde mu 

chybí peníze? Kdepak to kapánek přehřál?! 
Koho z jeho dodavatelů - věřitelů to ale zajímá?
Že by neměl na slíbené vlastní výplaty zaměstnan-

cům? Nebo na splátku úvěru? Na úhradu dodavatelům 
oné skvělé a odvážné investice, před kterou hrdě pózo-
val fotografům? Nebo že by akcionářům jen trošičku 
upravoval roční výsledovku? Anebo, že by vylepšoval...

Cože se to o nich ještě šušká?
Jistě to nebude pravda!
Vždyť přece ředitel všude říká, jak jsou silnou fir-

mou! 

Doufejme, že má ve svých tvrzeních pravdu!
Proč? Protože není nic krásnějšího, než obchodovat se 

silnými firmami. Opravdu silnými! S těmi, co už nemu-
sí svému okolí dávat svoji sílu na odiv siláckými gesty! 
Vědí, že se svým jménem – jménem firmy musí zachá-
zet opravdu jako s rodinným stříbrem. Chovat se sluš-
ně nejen vůči zákazníkům, ale i dodavatelům. A vůbec 
nezáleží, jestli je firma silnou a zdravou v okresní, národ-
ní či evropské lize. Ten opravdu dobrý nemusí vymýš-
let obchodní triky – řídí se prostými pravidly obchodu 
– kup, prodej, zaplať. Vše v dohodnutých termínech.

Jsem naivní?
Asi je to tím začátkem nového roku!
Přeji Vám jen silné partnery.

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.

„Jsme silnou firmou!“ 

Slovo předsedy

Zasekli sekeru
Čeští a slovenští řezníci zakopali válečnou sekeru 

nebo ji prostě zasekli hezky hluboko do dubového paře-
zu, aby se ji nepodařilo vytrhnout. Ke smíru a společným 
krokům je vedla jedna stará moudrost, netříštit síly, ale 
naopak jít na spojenectví, což se jim v případě předklá-
dání značek na proslavené československé uzenářské 
dobroty může jen a jen vyplatit. Proč se v Bruselu tahat 
o to, kdo smí na svých uzeninách nosit název spišské pár-
ky, lovecký salám, špekáčky nebo liptovský salám, když 
receptura je jedna a vznikla v době, kdy oba státy tvořily 
dohromady jedno jediné Československo. A spišské pár-
ky se jedly jak v Bratislavě, na Oravě, tak stejně chutna-
ly v Praze, v Liberci a třeba ve Vyšším Brodě na Šuma-
vě. Totéž je v případě špekáčků i dalších dvou výrobků, 
které proslavily jako předchozí naše řezníky a uzenáře 
doma i ve světě. Proč ale tolik řečí kolem něčeho, co se 
zdá být jasné? Vysvětlení vezměme od zdroje, od ředite-
le Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny, který 
s předsedou svazu Jaromírem Kloudem onu pomyslnou 
sekeru s rozmachem zasekli. No poslechněte si. Celá ta 
lapálie by mohla mít společného jmenovatele „Český, 
nebo slovenský špekáček? Konec sporů!“

Ale hezky po pořádku. V období let 2006 a 2007 byly 
na úřad Evropské komise podány žádosti slovenských 
zpracovatelů masa o zápis devíti názvů vybraných mas-
ných výrobků do evropského rejstříku zaručených tra-
dičních specialit. V závěru roku 2007 se na toto téma 
rozpoutala bitva v tuzemských médiích, která v koneč-
ném důsledku přivedla obě znesvářené strany k jedna-
címu stolu. Dne 15. 1. 2008 se sešli zástupci Českého 
svazu zpracovatelů masa s jejich slovenskými kolegy. 
Oba tyto svazy se shodly na potřebě vzájemného sdílení 
informací o postupech v této záležitosti. Společně defi-
novaným cílem pak je zajištění kompromisního řešení, 
které by mělo minimalizovat nebezpečí vzniku případ-
ného sporu ČR a SR na půdě Evropské komise.

Obsahem nalezeného kompromisu je plán na společ-
né uvedení spišských párků, loveckého salámu, špekáč-
ků a liptovského salámu do rejstříku zaručených tradič-
ních specialit. Tento plán je v současné době diskutován 
se všemi relevantními vládními i nevládními instituce-
mi v ČR i na Slovensku. V ideálním případě pak budou 
tyto čtyři masné výrobky první společnou vlaštovkou čes-
koslovenských řezníků a uzenářů ve vztahu k Bruselu, 
na kterých si kolegové z obou těchto členských států EU 
doslova otestují dříve zcela běžnou spolupráci. Součástí 
uzavřené dohody je i stažení zbývajících pěti slovenských 
žádostí o tento druh registrace názvů masných výrobků, 
nicméně pokud se zvolený způsob spolupráce osvědčí, 
oba svazy se již nyní shodují na tom, že by okruh tradič-
ních československých uzenářských specialit v Bruselu 
dodatečně rozšířily o některé další zvažované výrobky.

Tento oboustranně prozíravý krok bude jistě zname-
nat uklidnění nedávných bouřlivých diskuzí. Podpora 
kompromisního postupu ze strany úředních míst byla 
již navíc deklarována na schůzce ministrů zemědělství 
zemí Visegrádské čtyřky, která se uskutečnila 14. 12. 
2007 v Českém Krumlově.

Potud tedy vysvětlení Jana Katiny. Zvídavý novinář 
má ale hned několik nejasností a na ty odpověděl zase 
Jaromír Kloud. Znamená to, že všichni řezníci v obou 
zmiňovaných republikách budou řekněme špekáčky 
dělat podle jedné společné receptury, a ty pak jedině 
tak mohou nosit hrdý název špekáček? Jistě, rezolut-
ně prohlásil předseda svazu, ale ještě vysvětlil, že tu po 
roce 1973 vytvořili představitelé řezníků obou zemí vel-
mi přesné a jasné normy pro každý výrobek a ty se již 
tehdy musely přísně dodržovat. Totéž bude platit i dnes, 
zamezí se určité lidové tvořivosti, a pokud chceš prodá-
vat špekáček, aby mohl nosit tento slavný název, musí 
splňovat danou normu. Ta bude s žádostí přiložená 
a zaslaná do Bruselu a může si ji prostudovat kdokoliv 
z úředníků a stane se tak zvaně veřejně přístupnou. A to 
už se zvídavý novinář opět nemůže dočkat otázky. Co 
třeba takový Fin nebo Dán, který by chtěl taky vyrábět 
špekáček. Je mu to povoleno? Je jedno, jestli to bude 
Fin, Rumun, Čech, Slovák, Němec, každý může vyrá-
bět špekáčky, ale za podmínky, zvedá hodně vysoko uka-
zovák představitel svazu, že se striktně drží dané normy. 
Nejde o zeměpisné označení, které by ostatním ve výro-
bě bránilo, ale norma je závazná a rozhodující. Kdo 
by ji obešel, a přesto svůj výrobek nazve špekáčkem,
bude platit pokutu, až zmodrá. Věřme, že po brusel-
ském odsouhlasení této žádosti obou svazů se kontrol-
ní orgány začnou činit a především v případě slavného 
českého a slovenského špekáčku neponechají nic náho-
dě. Renesance těchto výrobků, k níž jim svým způso-
bem dopomůže zmíněné uznání názvů, je totiž něčím 
průlomovým a rozptýlí dohady, zda vůbec v budoucnos-
ti někdo od sebe odliší ten či onen párek, špekáček 
od opékáčku a salám od jiného jmenovce a tak jako 
v Americe tu nezbudou jen chuťově nevýrazné přitloust-
lé párky, které nesou jednotný název „džamba“. To pře-
ce nechceme, a tak vítej zpět, československý špekáčku, 
a díky, pánové, za moudrý počin.

Eugenie Línková 

mateřské brazilské společnosti, která je největším pro-
ducentem hovězího masa v Jižní Americe.

Samozřejmě nebudou chybět ani nejvýznamněj-
ší domácí zpracovatelské firmy. Největší oborové 
expozice postaví společnost Váhala a trojice společ-
ně vystavujících firem Kmotr Kroměříž, Masozávod 
Krahulčí a Vysočina Hodice. Dále vystavují napří-
klad firmy Inpost Uherské Hradiště, Gastroma, Made 
Group, Raciola Jehlička a další. Na stánku SZIF se 
představí společnosti Masokombinát Plzeň a ZŘUD 
- Masokombinát Písek.

Internacionalizace a koncentrace masné výroby 
není českým specifikem, ale globálním procesem. 
Konsolidace potravinářského maloobchodu vyvolá-
vá cenový tlak, ale současně je třeba zachovat a dále 
zvyšovat kvalitu. Požadavky zákazníků se vyvíjejí, ros-
te poptávka po hotových jídlech se sníženým obsa-
hem tuku, se změnou stravovacích návyků se zvyšuje 
zájem o výrobky podporující zdravý životní styl (méně 
soli, přídavky vitaminů, probiotik apod.). To vše vede 
k integraci oboru a koncentraci výrobních jednotek, 
ovšem při zachování flexibility a inovativního přístu-
pu. 

Ve vyspělých zemích stagnuje spotřeba červeného 
masa, přičemž sníženou poptávku po hovězím mase 
v důsledku problematiky BSE kompenzovala přede-
vším vyšší spotřeba vepřového. Celosvětový obchod 
s vepřovým masem, jehož největším exportérem jsou 
země EU, v minulých dvou letech vydělal také na stra-
chu z ptačí chřipky. Nicméně na českém trhu pokles 
poptávky po drůbežím mase nebyl zdaleka tak výraz-
ný jako jinde v Evropě. Spotřeba kuřecího masa se 
u nás v letech 2005 až 2006 snížila pouze o 10 %, 
zatímco v Itálii, Německu nebo Francii o 60 %. Pokles 
spotřeby hovězího masa (z 19 kg na osobu a rok na 
současných 10 kg) tak u nás vyrovnala zvýšená spotře-
ba drůbežího masa. 

Celková spotřeba masa a ryb se u nás v posled-
ních letech pohybuje kolem 85 kg na obyvatele a rok 
a červená masa ji pokrývají přibližně ze 60 %. Sobě-
stačnost v produkci vepřového masa u nás dosahuje 
zhruba 80 % a v produkci hovězího masa 75 %. Pře-
stože maso a masné výrobky tvoří významnou část 
našeho potravinářského importu, objem jejich dovo-
zu již neroste tak dramaticky jako v období po vstu-
pu do EU, ale spíše stagnuje a současně se zastavil 
i pokles domácí produkce. Tuzemští výrobci vidí svou 
budoucnost v produkci tradičních výrobků v nadstan-
dardní kvalitě a v zavádění nových výrobků splňují-
cích aktuální nutriční požadavky. Zároveň se chtějí 
více orientovat na export, jehož růstový potenciál vidí 
v zemích jako Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Rus-
ko nebo Čína.

Před chvílí, aspoň se to tak zdá, jsme slavili začátek při-
cházejícího roku 2008 a nyní se podle nepsaného řeznického 
kalendáře již rozmýšlíme, zda ve dnech 4. až 7. března na-
vštívíme nejprestižnější českou potravinářskou výstavu Salima 
v Brně.

Nemluvím o těch, kteří se zúčastní jako vystavovatelé, pro-
tože ti musí být rozhodnuti již dávno. Mluvím o těch, kteří 
se přijedou podívat, co se v oboru událo nového za poslední 
dva roky od minulé výstavy, kteří chtějí potkat „staré zná-

mé“ a probrat s nimi všechny novinky, jak personální, tak technologické, a pak 
při pomalém korzování okolo řeznických nerezových naleštěnců budou v duchu 
přemýšlet, jestli při koupi vybraného strojního parku budou muset nejdříve zbořit 
příčku v dílně, nebo konto v bance.

Tak Vás všechny nadšence, zapálence, řečeno jinak, širokou řeznickou veřejnost, 
rádi potkáme v řeznickém pavilonu již zmíněné výstavy a co víc, rádi Vás uvítáme 
na našem nejřezničtějším z řeznických stánků, stánku Českého svazu zpracovate-
lů masa.

Přijďte nás navštívit, povyprávět, prostě strávit chvíli mezi svými – najdete nás 
tradičně v pavilonu F, stánek 002 C.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM
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…A buď obezřelý. Tak by mohlo znít mot-
to televizního pořadu Máte slovo. A na otáz-
ku, jak se má zákazník vyvarovat toho, aby 
si domů nepřinesl nějakou zdravotně závad-
nou potravinu, lze jedině odpovědět: Sledovat 
označování potravin, etiket, doby spotřeby, 
popřípadě doby použitelnosti a pokynů pro 
následné skladování. Pokud má málo informa-
cí, má zákazník právo je po prodejci požado-
vat. V obchodech má sledovat úroveň hygieny. 
V případě jakéhokoli podezření dožadovat se 
nápravy, popřípadě informovat místně přísluš-

nou krajskou veterinární správu. Celou řa-
du problémů mohou zákazníci řešit v rámci 
reklamačního řádu. Měli by si uvědomit, že 
mají právo na informace a samozřejmě i právo 
na zdravotně nezávadný výrobek.

Ve zmíněném diskusním pořadu se 
i potvrdilo, že státní veterinární dozor 
je funkční tak, jak má. Za příklad může 
posloužit jediný křiklavý způsob porušení 
veterinárních a hygienických zásad při výro-
bě, který byl řešen již téměř před třemi lety. 

Snad lze k tomto případu uvést, že správný 
postup při zjištění nedostatků je informovat 
orgán státního veterinárního dozoru. Něko-
lik dalších citovaných případů zjištění závad 
ve výrobě bylo citováno z výsledků kontrol 
státního veterinárního dozoru. Zde se pak 
sluší ještě dodat, všechny případy byly řád-
ně vyřešeny a byly zjištěny „v zázemí“ a ke 
koncovému spotřebiteli se nedostaly.

Snad lze pro představu uvést několik čísel, 
v roce 2007 provedli inspektoři krajských 
veterinárních správ celkem 4 750 kontrol-

ních akcí ve výrobnách, dále 1 474 kontrol-
ních akcí v maloobchodní síti a 326 kon-
trolních akcí ve skladovacích prostorách. 
Za rok 2007 byly uloženy pokuty v částce 
téměř 17 milionů (přesně 16 894 400 Kč).

V rámci monitoringu cizorodých látek 
bylo provedeno celkem 63 308 vyšetření, 
na toto množství bylo zjištěno 122 přípa-
dů nadlimitních zjištění, které byly vyřeše-
ny. V porovnání s ostatními zeměmi EU 
patří ČR mezi země s nízkým množstvím 
nálezů a kontaminace v potravním řetěz-

ci. Toto konstatovaly i kontrolní mise z EU.
Lze tedy ještě jen zopakovat, že za zdra-

votní nezávadnost výrobků vždy zodpovídá 
výrobce a ten, kdo je uvádí do oběhu. To 
pak kontrolují orgány státního veterinární-
ho dozoru, a toho si jsou i zákazníci dobře 
vědomi. Neměli by však zapomenout i na 
svá práva, a trvat na nich. To souvisí s tím, 
co říká Milan Malena, ústřední ředitel Státní 
veterinární správy, že spotřebitel má právo 
na zdravotně nezávadné potraviny a dozor 
dělá všechno proto, aby je i dostal.

Zákazníku, neboj se…

Systém státního veterinárního dozoru fun-
guje na rozdíl od jiných kontrolních orgánů 
na principu permanentní kontroly v průběhu 
celého procesu, za kterého vznikají potravi-
ny živočišného původu. Na první pohled je 
systém kontrol složitý, ale je logický. Veteri-
nární dozor vlastně začíná již před naroze-
ním jatečných zvířat, to znamená, že sleduje 
a kontroluje zdraví a pohodu rodičů, posléze 
mláďat, kontroluje výkrm, porážku, zpraco-
vání a výrobu. Samozřejmě postihuje i dozor 
nad přepravou a nad tzv. uváděním potravin 
živočišného původu do oběhu.

Přestože prakticky ve všech fázích cho-
vu, porážky i výroby figurují pracovníci 
státního veterinárního dozoru, anebo mož-
ná právě proto, zjišťujeme určitá pochybe-
ní. Ale právě díky propracovanému sys-

tému kontrol jich zase není tak mnoho. 
V roce 2007 bylo v rámci veterinárních 
kontrol uloženo pokut za zhruba 17 milio-
nů korun (přesně 16 894 400 korun), a to 
na základě 2 097 rozhodnutí.

Snad je zbytečné dodávat, že smyslem 
uložení pokut je dosažení nápravy, nikoli 
likvidace farmáře či zpracovatele. Je také 
důležité si uvědomit, že součástí uložení 
pokuty je uložení nápravných opatření, 
například, že do odstranění závad zpraco-
vatel nemůže vyrábět apod. A to je podmí-
něno termínem, což samozřejmě následně 
příslušný veterinární inspektor zkontroluje.

Pro ilustraci lze uvést z konce roku něk-
teré případy. Například jednomu podnika-
teli z Pardubického kraje byla v prosinci 
kvůli nálezu listerie ve výrobně masa ulože-
na pokuta ve výši 100 000 korun, v listo-

padu „dostal“ jeden řetězec třistatisíco-
vou pokutu za uvádění výrobku z podniku 
neschváleného pro obchodování v rámci 
EU, anebo za prošlé datum použitelnos-
ti masa v mrazírně ve Středočeském kraji 
následovala pokuta ve výši 31 000 korun. 

Lze potvrdit, že nejpřísněji orgány stát-
ního veterinárního dozoru postupují v pří-
padech, když zjistí porušení hygienických 
podmínek, to znamená, kdy by mohlo do-
jít k ohrožení zdraví lidí. Zákaz výroby 
do doby napravení pochybení je už samo 
o sobě pro podnikatele citelnou ztrátou 
daleko přesahující výši pokuty. 

V poslední době dochází k podstat-
nému zlepšování standardů zpracovatel-
ských podniků, zejména díky pochopení 
zpracovatelů, že „nedodržovat“ se prostě 
nevyplácí. 

Kontroly za rok 2007

Další informace z oblasti Státní veterinární správy
lze získat na internetových stránkách SVS ČR:

www.svscr.cz 

Domácí porážku upravuje veterinár-
ní zákon, konkrétně paragraf 21. Zde je 
řečeno, že jatečná zvířata s výjimkou sko-
tu včetně telat, koní, oslů a jejich kříženců 
a jelenovitých z farmového chovu mohou 
být poražena v hospodářství chovatele, 
jsou-li jejich maso a orgány určeny pou-
ze pro spotřebu v domácnosti chovatele, 
to znamená, že splňují podmínky domácí 
porážky. V případě nějakých patologických 
či jinak podezřelých nálezů může chovatel 
požádat o veterinární vyšetření – prohlíd-
ku. Vyšetření může ve zvláštním případě 
v rámci mimořádných veterinárních opat-
ření nařídit místně příslušná veterinární 
správa, pokud by byla nepříznivá nákazo-
vá situace. 

To znamená, že pro účely spotře-
by v domácnosti chovatele je povoleno 

doma porazit prase a samozřejmě veške-
rou drůbež, ale i holuby a také například 
králíky nebo nutrie. Ale v rámci domácí 
porážky lze též porážet ovce a kozy. 

Určitou výjimkou z hospodářských zví-
řat jsou některé nově chované druhy zvířat. 
Například pštrosi musejí být poráženi na 
jatkách, nikoli doma. O možném porážení 
jiných zvířat, například krokodýlů, se stá-
le hovoří na úrovni odborných orgánů EU. 
Až bude o způsobu a podmínkách rozhod-
nuto, budou samozřejmě platit i v ČR.

Pokud některé obce či spolky uvažují 
o uspořádání zabíjačky, je třeba zajistit, 
aby bylo prase veterinárně prohlédnuto 
a trichinoskopicky vyšetřeno, a to je nejlé-
pe na jatkách. Až pak je možné si pochut-
nat na tradičních produktech, jako jsou 
jitrnice, jelítka či ovar.

Pochutnat si na zabíjačce

Pokud jde o poslední případ v Liberec-
kém kraji, okamžitě po vysloveném pode-
zření u dvou uhynulých kusů byla přijata 
předběžná veterinární opatření – uzavře-
ní chovu, zákaz přemísťování a povinnost 
všechny uhynulé a poražené kusy vyšetřit. 
V uplynulých dnech uhynuly další dvě ovce, 
u kterých podle rychlých testů šlo o klusav-
ku. Nyní, když se ve Státním veterinárním 
ústavu v Jihlavě potvrdilo, že skutečně jde 
o klasickou klusavku neboli scrapii, lze při-

stoupit k přijetí mimořádného veterinární-
ho opatření, to znamená k utracení celého 
chovu, necelé stovky ovcí. Pro chovatele to 
zajisté není nikterak příjemná záležitost. 
Ulehčením snad pro něj může být, že za 
chovaná zvířata a náklady na jejich utra-
cení obdrží náhradu v plné výši na základě 
ustanovení veterinárního zákona.

Je při této příležitosti vhodné dodat, že 
klusavka ovcí neznamená zdravotní riziko 
pro člověka.  Josef Duben, SVS ČR

Klusavky ovcí netřeba se bát

Loňské sušší počasí, málo vytrvalej-
ších podzimních dešťů a dosud v podstatě 
mírná zima, to vše má za následek silné 
populace myší domácích a hrabošů pol-
ních. Proto je na čase přemýšlet o jejich 
účinném hubení. Pokud zemědělci uvažují 
o kladení jedovatých nástrah v polích, měli 
by informovat místně příslušnou krajskou 
veterinární správu (na základě § 51 zákona 
o rostlinolékařské péči z roku 2004, a to 
dva dny před aplikací). A musejí dbát na 
to, aby se k návnadám nedostávala ostatní 
volně žijící zvěř, zejména zajíci a králíci. 
Při kladení jedovatých nástrah v hospodář-
stvích a ve zpracovatelských podnicích je 
doporučeníhodné tuto činnost svěřit auto-
rizovaným firmám. Ty vědí, že schvále-
ná nástraha musí být položena tak, aby 
se k ní nemohla dostat volně žijící zvěř, 
domácí zvířata, hospodářská zvířata ani 
děti. Svěřit trávení hlodavců odborníkům 
se zcela jistě vyplatí.

Hovoříme-li o hubení hlodavců, je 
vhodné zmínit, že podle zákona na ochra-
nu zvířat proti týrání je zakázána výroba, 
dovoz i prodej čelisťových a lepicích pas-
tí (§ 5, odst. 8). Obdobně, i když niko-
li jednotně tomu je i v členských zemích 
EU. Přesto je možné se čas od času setkat 
s nabídkou těchto nehumánních „hubi-
cích“ pomůcek. Od roku 2004, kdy je 
zákaz čelisťových a lepicích pastí zakot-
ven v uvedené podobě v zákoně na ochra-
nu zvířat proti týrání, řešily orgány státní-
ho veterinárního dozoru několik případů 
konkrétního použití čelisťových pastí, 
kdy došlo k týrání koček či psů. Je tře-
ba poznamenat, že mechanické pastičky 
pro hubení myší a potkanů se nepovažují 
za čelisťové a jsou požadovány jako pro-
středek na mechanickou deratizaci v pro-
vozech, kde existují toxikologická rizika 
pro ostatní živočichy i pro člověka. Použí-
vané deratizační prostředky, včetně pro-

středků, které se používají k trávení hlo-
davců, musejí být schváleny, před tím se 
např. kontroluje jejich účinnost a řada 
dalších vlastností, ale také to, zda cílo-
vým zvířatům nepůsobí bolest a utrpení. 
Proto nelze použít neschválené deratizač-
ní prostředky, zejména některé jedy, které 
by byly sice velice účinné, ale současně 
např. vyvolávají křečové stavy a nadměr-
nou bolest před smrtí hlodavce.

V roce 2006 se Státní veterinární správě 
a Ústřední komisi pro ochranu zvířat poda-
řilo zamezit prodej „lepových pastí na my-
ši“. Šlo o výrobek zřejmě asijské provenien-
ce, který byl nabízen na poštách. 

Přesto je vhodné na případnou nezá-
konnost používání takovýchto prostředků 
k chytání či hubení tzv. škodné upozornit, 
a to buď orgány státního veterinárního 
dozoru nebo Ústřední komisi pro ochranu 
zvířat. A také působit osvětově, což je čas-
to mnohem účinnější než represe.

Zase bude problém s hraboši

Domácí porážku prasete neboli zabíjačku většina městských lidí zná jen z obrázků Jose-
fa Lady. Přesto je na venkově stále poměrně častá. Samozřejmě musí probíhat v souladu 
s veterinárním zákonem. 

Tedy i v „krámě na kolečkách“, kde 
dochází k úpravě masa, mléčných výrobků, 
ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, 
vykonává dozor veterinární inspektor. 

I když se situace při posuzování, kdo má 
v pojízdných prodejnách vykonávat dozor, 
zdá na první pohled hodně jednoduchá, 
nemusí tomu tak být. Pojízdné prodejny 
podle charakteru činnosti registrují buď 
krajské veterinární správy, anebo orgány 
Státní zemědělské a potravinářské inspek-
ce. To vyplývá podle ustanovení zákona 
o potravinách (zákona č. 110/1997 Sb.,
§ 16). Zásadním pro stanovení kompetence 
v daném případě (obdobně, jak tomu musí 
být u každého jiného potravinářského pod-

niku v ČR) je rozlišení činností, jenž hod-
lá provozovatel pojízdné prodejny v tomto 
typu podniku provozovat. 

Je tedy na příslušném orgánu veterinární 
správy, aby při posuzování žádosti o regis-
traci pojízdné prodejny (resp. kteréhoko-
liv potravinářského podniku) postupoval 
podle § 37 zák. č. 500/2004 Sb., (správní 
řád), a tedy i v rámci tohoto postupu záro-
veň přezkoumával svoji příslušnost k výko-
nu dozoru podle § 16 odst. 1 písm. b) bod. 
2 zákona o potravinách. V případě, že 
zjistí, že není příslušný, je povinen v sou-
ladu s ustanovením § 12 správního řádu 
bezodkladně žádost usnesením postou-
pit příslušnému správnímu orgánu (tedy 
Státní zemědělské a potravinářské inspek-

ci) a současně o tom uvědomit toho, kdo 
podání učinil. Pokud by tedy v pojízdné 
prodejně nemělo docházet k úpravě masa, 
mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji 
zvěřiny, není kompetence orgánů veterinár-
ní správy k registraci dána. 

(Snad lze ještě doplnit, že právní rámec 
úpravy pojízdných prodejen tvoří zejména 
tyto právní předpisy: Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze 
dne 28. 1. 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bez-
pečnosti potravin, v platném znění, Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 852/2004 ze dne 29. 4. 2004 o hygieně 

potravin, a veterinární zákon (č. l66/1999 
Sb.), a zákon o potravinách (č. 110/1997 
Sb.).

Je nepochybné, že i pojízdné prodej-
ny jako každý potravinářský podnik (viz 
definice v čl. 3 odst. 2 nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002) 
musejí podléhat úředním kontrolám, pro-
to tedy musejí být registrovány. Jako obec-
ná je tato povinnost provozovateli potravi-
nářského podniku stanovena v čl. 6 odst. 
2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 852/2004. Tato povinnost spočí-
vá v oznámení odpovídajícímu příslušné-
mu orgánu, a to způsobem, který je dotyč-
ným orgánem vyžadován, každého zařízení 
podléhajícího jeho kontrole, které provádí 

činnost v jakékoli fázi výroby, zpracování 
a distribuce potravin, s cílem registrace 
každého takového zařízení. Kdo je odpo-
vídajícím příslušným orgánem členského 
státu aplikujícím tento přímo použitelný 
právní předpis ES, samozřejmě tyto práv-
ní předpisy ES neřeší. Tato je ponechána 
vnitrostátní úpravě, tedy v tomto konkrét-
ním případě na zákoně o potravinách, jak 
je uvedeno výše.)

Tyto skutečnosti SVS ČR uvádí proto, že 
v některých případech, například při regis-
traci, či kontrole by mohlo docházet k zasa-
hování do kompetence jiných dozorových 
orgánů (Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce). Podrobněji byly informovány 
i všechny krajské veterinární správy. 

Kde se v pojízdné prodejně maso „řeže“…

Opět po delší době byla v ČR diagnostikována klusavka ovcí. Naposledy to bylo před něko-
lika lety v Herlíkovících na Orlickoústecku, nyní nejnověji v Libereckém kraji v Habarticích. 
Je třeba si uvědomit, že toto onemocnění ovcí, na rozdíl od příbuzné nemoci šílených krav 
(BSE), není přenášeno alimentární cestou, tj. prostřednictvím potravy. Jde o onemocnění 
podmíněné genetickou dispozicí ovcí, proto se také ve šlechtitelských chovech ovcí provádí 
tzv. genotypizace, aby se z chovu vyloučili „náchylní“ jedinci.
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Gratulace k životnímu jubileu 70 let ten-
tokrát putuje k panu Vlastislavovi Váhalovi 
ze společnosti „Váhala a spol. s r. o., výroba 
a prodej masných a lahůdkářských výrob-
ků“ v Hustopečích nad Bečvou.

V titulech našich odborných médií se 
často dočítáme o úspěších této firmy doma 
i v zahraničí a také víme, že se bezpochy-
by na těchto úspěších podílí celý rodinný 
kolektiv. Jedním z „tahounů“ a ze zaklá-
dajích osobností rodinné firmy je jubilant, 
pan Vlastislav Váhala.

Je to neuvěřitelné, ale od dob, kdy jsme 
se s panem Váhalou začali setkávat na sva-
zových jednáních, uplynulo nejen hodně 
vody, ale i času. Jakoby proutkem mávnul, 
pan Vlastislav Váhala se po léta nemění, 
zústává stejný. Svým klidným, rozvážným 
a především moudrým přístupem dovede, 
pokud je třeba, prosadit svůj léty praxe 
podložený názor.

Vzorem nám všem může být jeho životní 
styl a vitalita. Někteří by se mohli domní-

vat, že nyní, ve svém zralém věku a zejmé-
na při ohlédnutí zpět na dílo, které pomohl 
spoluvytvářet, se bude pan Váhala věnovat 
rodině a zahradě, která je jeho velkou záli-
bou. Pan Váhala stihne všechno, rodinu, 
výrobu ve firmě, zahradu – neúprosné 
agrotechnické lhůty, a ještě si udělá čas na 
cestování. Vzdálené kouty světa, tamější 
způsob života a místní zvyklosti jsou zpes-
třením v již tak dost činorodém naplnění 
dnů. Je to obdivuhodné.

Pana Vlastislava Váhalu můžeme denně 
potkat ve firmě a je určitě namístě zmínit, 
že od samého začátku existence firmy, od 
roku 1991, zastává nelehký post manažera 
výroby. Jeho odborné začátky kopíru-
jí dobu dětství, kdy jako malý kluk sledo-
val práci svého otce a zakladatele firmy 
VÁHALA – Roberta Váhalu, který úspěšně 
budoval firmu na výrobu játrových paštik. 
Veškeré úsilí tatínka Roberta však v roce 
1950 zmařilo znárodnění majetku a až po 
dlouhých 41 letech byl rodině tento maje-

tek navrácen. Tehdy se pan Robert Váha-
la se svými pěti dětmi rozhodl navázat na 
tradici a obnovit činnost firmy, začít opět 
vyrábět paštiky a další masné výrobky.

V roce 1991 pan Vlastislav Váhala s bra-
trem Robertem a dalšími sourozenci zaklá-
dají novou firmu VÁHALA a spol. s r. o., 

avšak stále pod dohledem svého otce, který 
byl ze všech svých sil nápomocen a vždy
rád podal pomocnou ruku. Velkým zlo-
mem a posunem ve vývoji firmy bylo roz-
hodnutí vedení firmy postavit nový závod, 
a to na zelené louce. Zde využil pan Vlas-
tislav svých odborných zkušeností a s nad-
šením a vervou plánoval umístění nových 
technologií ve výrobních prostorách. Výro-
ba v nově vystavěném závodě začala již 
v červnu 1998 a během následujících let 
byly výrobní prostory několikanásobně 
rozšířeny. 

Vývoj nových výrobků, inovace – to 
je práce Vlastislava Váhaly, ten dává no-
vým výrobkům chuť a tvar, může se říci, 
že je „mozek výroby“. Se zájmem sleduje 
vývoj nových technologií v České republi-
ce i v zahraničí, neustále se snaží aplikovat 
nejnovější trendy do výroby firmy VÁHA-
LA a spol. 

Nejen v pracovním procesu je pan Vlasti-
slav Váhala jako ryba ve vodě. Najde si čas 

na rodinu, vzorně se věnuje manželce Eliš-
ce a obdivuhodně rozdělí své volné chvilky 
mezi svých 15 vnoučat. Nejspokojenější je 
mezi štíhlými vřeteny jabloní a jako správ-
ný hospodář, zejména při kontrole úrody, 
plánuje další vylepšení a rozvoj. 

Aby byl výčet úplný, pan Váhala má duši 
sportovce. Od mládí se zajímá o sportovní 
dění doma i ve světě. V současné době si 
rád zahraje stolní tenis, kde často poráží 
i daleko mladší soupeře. Radost mu děla-
jí vnoučata, kdy s potěšením sleduje jejich 
sportovní výkony. Co ještě dodat? 

Vážený pane Vlastislave Váhalo, dovol-
te nám, abychom Vám jménem svým 
i jménem všech pracovníků našeho oboru 
popřáli do dalších let hodně zdraví, pracov-
ní a osobní úspěchy, radost z vnoučat a ze 
života vůbec. Přejeme Vám, abyste si zacho-
val Vaši obdivuhodnou vitalitu a pozitivní 
přístup ke všemu dění.

Český svaz
zpracovatelů masa

70. narozeniny slaví pan Vlastislav Váhala 

Členové Českého svazu zpracovatelů 
masa mají to potěšení pogratulovat svému 
zakládajícímu členovi, panu MVDr. Jose-
fovi Hantschovi, k jeho oslavě 65. naro-
zenin. Je úžasné, že své narozeniny slaví 
v plné pracovní síle a v plném pracovním 
nasazení. Jméno Josefa Hantsche je 
v masném průmyslu stále pojem a jeho jmé-
no je nyní spojováno především s význam-
ným seskupením masného průmyslu České 
republiky, se silným ekonomickým celkem 
ZŘUD a. s. 

MVDr. Josef Hantsch se narodil 30. 
ledna 1943 a po nelehkém mládí, nástu-
pu do zaměstnání na Jatkách v Kolíně 
začal tentýž rok studovat na Střední prů-
myslové škole technologie masa v Pra-
ze. Po ukončení studia na průmyslovce 
nastoupil do podniku Středočeský prů-
mysl masný Úvaly. Středočeské provozy 
masného průmyslu důvěrně po pracovní 
stránce znal, neboť každé prázdniny zde 
pracoval a učil se od mistrů náročnému 
řemeslu. Páni mistři míchači Jirovský

a Dědourek mu předávali své znalosti 
a zkušenosti. 

Po absolvování základní vojenské služ-
by se vrátil pan Hantsch zpět do středo-
českých Úval, kde pracoval jako bourač, 
míchač a dále postupně vystřídal všechny 
mistrovské funkce. Doba byla trochu jiná, 
pozice mistrů byly velmi špatně finančně 
ohodnoceny, tak se raději Josef Hantsch 
vrátil zpět k dělnickým profesím.

Další etapa života MVDr. Hantsche 
se odehrávala ve východočeském kraji, 
v podniku Východočeský průmysl mas-
ný Březhrad, kde MVDr. Josef Hantsch 
navázal na předchozí léta praxe. Zde 
v Březhradě v letech 1971 až 1973 zastá-
val funkci vedoucího odbytu. V této době 
se budoval nový masokombinát v České 
Skalici a zkušených odborníků bylo jako 
šafránu. A tak zase o kousek dál! Tento-
krát přes Trutnov do nového masokombi-
nátu v České Skalici. Od roku 1974 pra-
coval pan Josef Hantsch v krásném kraji 
Ratibořic a Babiččina údolí jako techno-
log, výrobní náměstek a obchodní náměs-

tek. V roce 1984 se dokončovala výstavba 
dalšího nového masokombinátu, tento-
krát v Poličce, a to již MVDr. Josef Hant-
sch zamířil rovnou do Poličky, kdy byl 30. 
ledna 1985 jmenován ředitelem tohoto 
zbrusu nového závodu. Nový masokombi-
nát v Poličce nejen uvedl do provozu, ale 
i Poličku dodnes úspěšně vede, i přes veš-
keré změny, které s sebou přinesla nová 
doba. Drobná změna nastala; funkci gene-
rálního ředitele předal v roce 2006 syno-
vi MVDr. Alešovi Hantschovi a nadále 
MVDr. Josef Hantsch zůstává předsedou 
představenstva této společnosti ZŘUD 
MK Polička a. s.

Nechce se nám věřit, že stále usměva-
vý, lidsky přístupný, kamarádský a přede-
vším na slovo vzatý odborník se přiblížil 
ke svým 65 letům. A tak nám dovolte, 
vážený pane MVDr. Josefe Hantschi, 
popřát Vám do dalších let především hod-
ně pevného zdraví, pracovní a osobní 
úspěchy a zachovejte si, prosím, Váš stálý 
úsměv a chuť do všeho dění.

 ČSZM

MVDr. Josef Hantsch slaví 65 let

Jakoby právě včera Ing. Štrobl odešel 
z postu ředitele bývalé Střední průmyslo-
vé školy technologie masa v Praze, odkud 

ho široká veřejnost, nejen těch mlad-
ších, dobře zná. Jak jinak než se školními 
škamny si Ing. Štrobla spojuje každý, kdo 

prošel jeho rukama. Vždy milý a usmě-
vavý, plný elánu si dnes svůj odpočinek 
opravdu vychutnává. Aktivitám a svým 
zájmům, na které v předešlé době neměl 
čas, se plně věnuje a čas odpočinku si uží-
vá. Vždy rád přijme pozvání na setkání 
s pracovníky našeho oboru, které valnou 
měrou vyučoval, vychovával a na které lid-
sky neuvěřitelných pětatřicet let působil 
na SPŠTM.

Jak již z data narození plyne, Ing. Štro-
bl se narodil v r. 1933. Po ukončení 
gymnázia ve Slaném se při studiu na 
potravinářské fakultě Vysoké školy che-
micko-technologické v Praze zaměřil na 
obor masné technologie, kterému zůstal 
věrný po celý život. VŠCHT absolvoval 
v r. 1958 a po odsloužení vojenské služ-
by krátce pracoval na oddělení hygie-
ny výživy Krajské hygienicko-epidemio-
logické stanice v Jihlavě a ve Sdružení 
drůbežářského průmyslu v Praze.

Jak jsme již uvedli, jméno Ing. Jaromíra 
Štrobla je úzce spjato se Střední průmys-
lovou školou technologie masa v Praze 
v Navrátilově ulici, kde působil, jak jsme 
již zmínili, neuvěřitelných 35 let aktivní-

ho odborného života a nemalou měrou se 
tak zapsal do historie této známé školy.

Nastoupil 1. srpna 1960 nejprve jako 
odborný učitel chemie (analytické, fyzi-
kální i biochemie), od r. 1976 působil jako 
zástupce ředitele a o rok později byl jme-
nován ředitelem SPŠTM. V této funkci 
setrval 18 let až do srpna 1995, kdy ode-
šel do důchodu.

Ing. Štrobl od prvopočátku svého 
působení na „naší průmyslovce“ jako uči-
tel, a zvláště jako ředitel věnoval mno-
ho pozornosti obsahu a formě vyučová-
ní a zejména propojení školy s odbornou 
praxí. Významná byla odborná spoluprá-
ce s Vysokou školou chemicko-technolo-
gickou v Praze a s Vysokou školou vete-
rinární v Brně. Jeho snaha byla oceněna 
nejvyšším oceněním Vysoké školy veteri-
nární, a to Höklovou medailí, kterou pře-
vzal Ing. Štrobl v roce 1989.

Po roce 1989, v nové době, se snažil 
především o to, aby odborné zamě-
ření výchovně vzdělávacího poslá-
ní školy odpovídalo novým společen-
ským podmínkám a požadavkům, byly 
upraveny a doplněny učební plány

a osnovy denního i dálkového studia. 
Větší důraz byl kladen na výuku podni-
katelské ekonomiky, nových technologií, 
výpočetní techniky, dílenských cvičení. 
Nově byl zaveden povinný předmět Mar-
keting a byla rozšířena výuka cizích jazy-
ků, která škole a studentům napomáhala 
k navázání řady kontaktů s nastupujícími
zahraničními firmami i s odbornými 
vzdělávacími institucemi v nám nově ote-
vřené Evropě.

Po odchodu do důchodu Ing. Štrobl 
nedokázal zcela opustit pracovní proces 
a pokračoval v oboru, který jej prová-
zel celý aktivní život. Zabrousil tak tro-
chu do podnikatelské sféry, vykonával od 
roku 1995 do začátku roku 2001 funkci 
tajemníka Společenstva řezníků a uzená-
řů Čech, Moravy a Slezska. 

Milý pane Ing. Jaromíre Štroble, co 
popřát do dalších let?! Přijměte od nás 
všech, prosím, přání především pevného 
zdraví, osobní pohody a spokojenosti, 
radosti ze života a ať Vás neopouští pozi-
tivní, laskavý a lidský přístup ke všemu 
dění kolem Vás.

  ČSZM

 Ing. Jaromír Štrobl oslaví 75. narozeniny

V březnu se dožívá 75 let náš kolega, 
spolužák a přítel Jan Pavlík. Jeho otec 
měl ve Vršovicích uzenářskou živnost. 
Zemřel, když bylo Jendovi 9 let. Měl 
ještě čtyři mladší sourozence, které spo-
lu s maminkou vychovával. Byl to můj 
skvělý spolužák, chodili jsme spolu do 
Základní učňovské školy v Opavě a poz-
ději jsme maturovali jako první maturanti 

v dějinách našeho řemesla v Praze. Byli 
jsme s Jendou po celý čtvrtý ročník na 
desce cti, tenkrát to byla taková móda. 
Jenda míval samé jedničky. 

Bylo nám souzeno, že jsme spolu nejen 
studovali a celý život se přátelili, ale také 
mnoho let spolupracovali. V Opavě, kde 
jsem byl čtyři roky závodním ředitelem, 
jsem Jendu vždy pověřoval řízením právě 

toho úseku, kde to nejvíce skřípalo. Tak 
jak byl pilný a důsledný ve škole, tak byl 
zodpovědný i v práci. Moc nekřičel, když 
byl nespokojený, uměl se mračit a i tro-
chu bručel. Ale nikdo neměl odvahu ho 
neposlechnout. Mezi kolegy je hodnocen 
jako příkladný odborník a křišťálový cha-
rakter. Přestože se politicky moc nean-
gažoval a v mládí raději chodil do kostela, 

stal se v Opavě ředitelem závodu. Měl pro 
to všechny předpoklady a také byl výbor-
ným ředitelem až do odchodu do důcho-
du. Ani změna režimu takovému odborní-
kovi nemohla vadit. 

Se svou ženou Fridou má tři syny a dvě 
dcery. I když jsme stále dobří přátelé, 
musíte mi prominout, že jeho vnoučata 
nemám spočítaná. Tak, Jendo, díky za 

naše dlouhé a dobré přátelství a za prá-
ci v Masném průmyslu. Ať máš se svou 
manželkou stále radost ze svých spořá-
daných potomků. Vyráběj dál své dobré 
výrobky a ať Ti vydrží úcta a vážnost mezi 
přáteli a kolegy. 

Za Tvé přátele a spolupracovníky
Radko Pastor

Bývalý opavský ředitel Jan Pavlík se dožívá 75 let

Pana Vlastislava Vahalu znám ještě 
z masné průmyslovky jako mladšího spo-
lužáka. Než dostudoval a přišel z vojny, byl 
jsem již v Opavě ředitelem a několik let
jsme spolupracovali. Mladý Vlastík si během 
pobytu v Opavě zamistroval ve všech výrobních 
fázích, zdokonalil se jak v odbornosti, tak v jed-

nání s lidmi. Ještě se mnou pak spolupracoval 
v MK Martinov, dokonce se svou manželkou. 
Později pracoval jako výrobní náměstek v MK 
Valašské Meziříčí. Bydlel v Hustopeči nad Beč-
vou, když mu Jednota nabídla místo vedoucí-
ho lahůdkářské a uzenářské výroby. Tuto prá-
ci úspěšně vykonával do změny režimu.

Asi v roce 1990 převzali spolu s bratrem 
Robertem a ještě třemi sourozenci znárod-
něný majetek. Tuto firmu založil v době nej-
větší krize jejich moudrý a houževnatý otec 
s láskyplnou a pracovitou maminkou. Firma 
Vahala úspěšně prosperovala a rozvíjela se až 
do doby znárodnění. Staronovou firmu pře-

vzalo v té době pět sourozenců. V čele firmy 
stojí bratři Vlastislav a Robert. Rozvoj výro-
by ve firmě bratr Vlastislav nepustil z ruky 
ani tenkrát, ani dnes. Stále výrobu rozšiřu-
je, vyvíjí nové speciality a dělá čest našemu 
řemeslu nejen doma, ale i v zahraničí. 

Je úspěšný nejen v práci, ale také v rodi-

ně. Se svou ženou Eliškou vychovali čtyři 
děti a není velké tajemství, že mají dosud 15 
vnoučat. 

Je potřeba tomuto dobrému člověku 
a odborníkovi popřát, aby měl stále spokoje-
nou rodinu a úspěchy ve svém podniku.

Radko Pastor

Vlastislav Váhala – 70 let

ING. JAROMÍR ŠTROBL OSLAVIL 26. LEDNA LETOŠNÍHO ROKU
SVÉ 75. NAROZENINY.

MVDr. Josef Hantsch přebírá z rukou předsedy ČSZM Ing. Jaromíra Klouda prestižní oce-
nění  „Čestný člen ČSZM“.
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Brno (red) – Ve dnech 4. –7. března 2008 
se na brněnském výstavišti budou konat 
Mezinárodní potravinářské veletrhy – Sali-
ma, MBK, Inteco a Vinex. Největší přehlíd-
ku v oboru potravinářství si nenechá ujít ani 
národní značka kvalitních potravin KLASA 
ve stánku Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF).

Expozice značky KLASA o rozloze 201 
m2 se bude nacházet v pavilonu D. Vněj-
ší část stánku bude určena k prezentaci 
držitelů značky KLASA, letos se jich na 
Salimě představí 18. Své zboží představí ve 
vitrínách i v chladících pultech. Neméně 
důležitou součástí prezentace však budou 
ochutnávky těchto výrobků. 

„Stánek SZIF s ochutnávkou výrobků 
KLASA patří vždy mezi nejoblíbenější. Náv-
štěvníci zde totiž mohou ochutnat celou řadu 
výrobků z různých kategorií – mléčné výrob-
ky stejně jako maso a pečivo,“ říká Klára 
Bolečková vedoucí Oddělení marketingu 
SZIF. Nejinak tomu bude i letos, 18 výrob-
ců představí ovoce, cukrovinky, minerální 
vody, ovocné přesnídávky, ochucené tva-
rohy, koláče a frgály, med, slané tyčinky, 
preclíky, smažené brambůrky, sýry, masné 
výrobky a uzeniny.

Vnitřní uspořádání stánku je standard-

ně přizpůsobeno k obchodním jednáním. 
Zástupci SZIF i výrobci samotní využíva-
jí tento prostor k individuálním schůzkám
a navázání nových obchodních kontaktů.

Mezinárodní veletrhy Salima 2008 jsou 
také vhodnou příležitostí k již tradičnímu 
slavnostnímu předávání certifikátů KLA-
SA novým výrobkům. Certifikáty, oprav-
ňující jejich držitele používat logo značky 
KLASA na svých výrobcích, předá ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. 

Národní značku kvality KLASA uděluje 
kvalitním potravinářským a zemědělským 
výrobkům ministr zemědělství od roku 
2003. Tuto prestižní značku spravuje od 
počátku roku 2004 Oddělení marketingu 
Státního zemědělského intervenčního fon-
du. V současné době spotřebitelé mohou 
nalézt národní známku kvality KLASA 
na obalech celkem 1383 potravinářských 
výrobků od 207 výrobců, na veletrzích Sali-
ma k nim přibudou další. 

Státní zemědělský intervenční fond, kte-
rý značku KLASA spravuje, je zprostřed-
kovatelem finanční podpory z Evropské 
unie a národních zdrojů. Dotace z EU 
jsou poskytovány z Evropského zeměděl-
ského záručního fondu (EAGF), Evrop-
ského zemědělského fondu pro rozvoj ven-
kova (EAFRD) a Evropského rybářského 

Potravinářské veletrhy Salima 2008 uvítají 
expozici národní značky kvality KLASA

fondu (EFF). Program rozvoje venkova 
(PRV), který čerpá finanční prostředky z 
EAFRD, nahradil Horizontální plán roz-
voje venkova (HRDP) a Operační program 
rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
(OP RVMZ).

Pilířem poskytovaných finančních pod-
por jsou přímé platby vyplácené zjedno-
dušeným systémem, tj. na hektar obhos-
podařované plochy. Velké možnosti pro 
zemědělství představuje Program rozvoje 
venkova (PRV), který byl spuštěn v roce 
2007. Stejně nezanedbatelnou finanční 
pomocí jsou pak rovněž tržní opatření Spo-
lečného evropského trhu, které řeší výkyvy 
poptávky a nabídky na trhu a zabezpeču-
jí zemědělským podnikatelům větší jistotu
a lepší stabilitu v podnikání.

NA VELETRZÍCH SALIMA SE 
PŘEDSTAVÍ TITO DRŽITELÉ 

ZNAČKY KLASA:

Artifex Instant, s. r. o.
CZ Fruit, odbytové družstvo
Cukrovar Vrbátky a. s.
Hanácká kyselka s. r. o.
HAVLÍK OPAL spol. s r. o.
Josef Rýdl, spol. s r. o.
Linea Nivnice, a. s.
Masokombinát Plzeň, s. r. o.
MILTRA B, s. r. o.
Natura a. s.
Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o.
Petr Hobža
Pivovar Zubr a. s.
Polabské mlékárny, a. s.
Včelpo, spol. s r. o.
VOMA s. r. o.
Záruba MaK a. s.
ŽŘUD-Masokombinát Písek CZ

Ve dnech 4. – 7. března se na brněn-
ském výstavišti uskuteční Mezinárodní 
potravinářský veletrh Salima.

Zvládnutí všech příprav od návrhu 
stánku přes realizaci, úspěšný veletrh 
až po demontáž a uskladnění expozi-
ce, to vše a řadu dalších služeb nabí-
zí Realizace expozic a servis Veletrhy 
Brno, a. s. 

„Jedině specialista je schopen 
odvést špičkový výkon“, říká Kamil 
Gross, obchodní ředitel společnosti 
KMOTR – Masna Kroměříž, a. s., 
která se zabývá výrobou a prodejem 
kvalitních uzenin, je specialistou na 
výrobu špičkových trvanlivých salá-
mů a pravidelně se účastní veletr-
hu Salima, i řady dalších veletrhů 
v zahraničí.

Přípravy na veletrh jsou časově velmi 
náročné. Rozhodli jste se na připravo-

vat sami, nebo využít služeb firem, kte-
ré se realizací zabývají? 

Zastáváme názor, že jedině specialis-
ta je schopen odvést špičkový výkon či 
vyrobit špičkový výrobek, proto jsme se 
rozhodli realizaci svěřit specialistům.

Co od dodavatele expozice očekává-
te?

Perfektně odvedenou práci při pří-
pravě a realizaci expozice a zároveň 
respekt ke specifikům naší firmy.

Jaké výhody vám přináší spoluprá-
ce?

Máme volné ruce pro naše vlastní 
projekty. Perfektní expozice připrave-
ná specialistou podtrhne špičkovou 
úroveň našich výrobků. Očekáváme, 
že se také něco přiučíme a využije-
me při prezentaci našich produktů 
při jiných příležitostech, kdy využití 
služeb specialistů není možné.

redakce

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E
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PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola úkolů
2. Různé

Jednání řídil:
Ing. Jaromír Kloud, předseda představenstva ČSZM 

AD 1.
a) Priority ČSZM pro spolupráci s PK ČR
  Na základě diskuze v rámci minulého jednání P 

a DR, která navázala na společné jednání s prezi-
dentem PK ČR, zformuloval Ing. Jaromír Kloud 
hlavní priority ČSZM ve vztahu k PK ČR (dořeše-
ní problematiky novelizace vyhlášky č. 326/2001 
Sb. a zaručených tradičních specialit, zlepšení 
podmínek čerpání dotačních prostředků z národ-
ních zdrojů, eliminace negativního vlivu skrytých 
podpor zpracovatelského průmyslu v členských 
státech EU na obor jatečnictví a zpracování masa 
v ČR, postup kompetentních orgánů při vzniku 
potravinových krizí). Tyto priority byly předány 
vedení PK ČR dne 30. 11. 2007.

b) Úprava stanov PK ČR
  Po podrobném prozkoumání aktuálního návrhu 

změn stanov PK ČR a v návaznosti na vypořádá-
ní již vznesených připomínek ČSZM ze strany PK 
ČR projednalo představenstvo nové připomínky 
ČSZM k aktuálnímu znění návrhu stanov PK ČR. 
Připomínky ČSZM budou ve stanoveném termí-
nu (do 13. 1. 2008) zaslány sekretariátu PK ČR 
v elektronické podobě.

c) Novelizace vyhlášky č. 326/2001 Sb.
  Ing. Jan Kopečný a Jan Katina se na základě pově-

ření představenstva ČSZM zúčastnili jednání pra-
covní skupiny MZe ČR (29. 11. 2007), která se 
aktuálně zabývá zpracováním úprav paragrafové-
ho znění této vyhlášky. Vzniká tak pracovní mate-
riál, který má být předlohou návrhu pro mezire-
zortní připomínkové řízení. Znění připomínek 
ČSZM připravila Výrobní sekce dne 20. 12. 2007.

d) Zaručené tradiční speciality (ZTS)
  Byla diskutována současná situace ve vztahu k té-

to problematice, kde za hlavní body lze označit:
 –  Dne 14. 12. 2007 se v Českém Krumlově sešli 

ministři ČR, SK a PL a v rámci této schůzky 
učinili dohodu o dalším postupu jimi zastupo-
vaných států (vytvoření společné expertní sku-
piny pro otázky ZTS).

 –  V termínu 15. 1. 2008 se uskuteční jednání 
ČSZM a Slovenského svazu zpracovatelů masa 
v Bratislavě na téma ZTS. 

  Po projednání této problematiky představenstvo 
rozhodlo o nutnosti komunikace závěrů jedná-
ní mezi ČSZM a SZSM s vedením PK ČR. Před-
stavenstvo určilo složení skupiny pro bratislavské 
jednání (Ing. Kloud, Ing. Kopečný, MVDr. Kame-
ník, Ing. Andrys, p. Pilčík, p. Katina) a společné 
expertní skupiny (Ing. Kopečný, MVDr. Kame-
ník, p. Katina).

e) Poplatky za vyšetření skotu na BSE
  Materiál obsahující údaje o výši poplatků za vyšet-

ření masa, monitoring BSE a likvidaci odpadů 
živočišného původu, který má ČSZM k dispozici 
od UECBV a CLITRAVI, stále nezahrnuje infor-
mace o situaci v některých produkčně klíčových 
členských státech EU. Informace nejsou úplné, 
neboť na dotazníkovou akci UECBV a CLITRA-
VI prozatím neodpověděly všechny národní člen-
ské organizace.

f) Přenos informací o potravinovém řetězci
  V návaznosti na úkoly vztahující se k této proble-

matice (diskutováno v rámci minulého jednání P 
a DR ČSZM) a po projednání této problematiky 
Sekcí pro nákup jatečných zvířat ČSZM byla Stát-
ní veterinární správě ČR zaslána odpověď ČSZM 
zahrnující informace o stavu zavádění IPŘ v jateč-
ních provozech na území ČR. V rámci této odpo-
vědi se ČSZM obrátil na SVS ČR s žádostí o sta-
novisko k možnému předávání IPŘ chovatelem 
provozovateli jatek po dokončení přepravy zvířat 
na jatky (nikoliv 24 hod. před dodávkou JZV). 
Sekretariát ČSZM souběžně s tím zaslal členské 
základně souhrnnou informaci o IPŘ včetně pří-
slušného formuláře SVS ČR.

g) Národní značka kvality Klasa
  Při PK ČR je ustanovena Skupina pro marketing, 

která mj. sleduje změny v hodnocení a v Pravi-

dlech přidělování národní značky kvality Klasa 
a dává odborná doporučení. V souladu s rozhod-
nutím představenstva ČSZM z minulého jednání 
byly Potravinářské komoře ČR předloženy připo-
mínky ČSZM k poslední verzi návrhu úprav výše 
uvedených Pravidel, které se týkají označení země 
původu výrobku.

h) Legislativní výbor PK ČR
  Na základě pověření představenstva se Jan Kati-

na zúčastnil jednání Legislativního výboru PK 
ČR, které se konalo dne 28. 11. 2007. Z pohledu 
ČSZM lze za hlavní body programu tohoto jedná-
ní označit:

 –  Diskuze o koncepci budoucí novelizace zákona 
o potravinách. Za tímto účelem byl ze strany 
PK ČR vznesen okruh dotazů. Představenstvo 
k těmto dotazům zaujalo stanoviska a pověřilo 
VŘ k jejich předání PK ČR.

 –  Příprava návrhu nařízení EK k označování 
potravin. Ve vztahu k tomuto bodu byla diskuto-
vána pracovní verze tohoto nařízení, která není 
oficiálním dokumentem EK.

 –  Členové legislativního výboru PK ČR pou-
kázali na neharmonizovaný postup kontrol-
ních orgánů v jednotlivých kauzách. Ze stra-
ny ČSZM zde bylo prezentováno stanovisko 
v souladu s formulovanými prioritami spo-
lupráce s PK ČR (viz bod 1a tohoto zápisu). 
Členové legislativního výboru požádali vede-
ní PK ČR o zajištění schůzky se zástupci SZPI 
a o následné zorganizování informačního semi-
náře na toto téma.

i) Žádost o přijetí do ČSZM
 –  KMS, spol. s r. o., HLUK (přijetí od 1. 2. 

2008)
  Představenstvo odsouhlasilo přijetí tohoto subjek-

tu.

j) Oznámení o ukončení členství v ČSZM
–  Skaličan a. s., Česká Skalice (ukončení členství 

k 31. 12. 2007)
  Představenstvo vzalo ukončení členství tohoto 

subjektu na vědomí.

AD 2.
a) Soutěž o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu
  V návaznosti na informace prezentované v rámci 

9. jednání P a DR předložil Ing. Jaromír Kloud 
návrh na kritéria hodnocení „Soutěže o nejlepší 
řeznickou prodejnu roku 2008“ (pouze prodejny 
členských subjektů ČSZM). Vyhlášení výsledků 
soutěže se uskuteční v rámci odborného seminá-
ře o údržnosti masa na Skalském dvoře (9. září 
2008). Členská základna ČSZM bude seznámena 
s kritérii soutěže a rovněž bude vyzvána k účasti.

b)  Označování vedlejších produktů živočišného půvo-
du 

  Od 1. 7. 2008 dojde k úpravě podmínek pro ozna-
čování vedlejších produktů živočišného původu. 
V tomto termínu nabude účinnosti již platné naří-
zení Komise (ES) č. 1432/2007, kterým se mění 
přílohy I, II a VI nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (ES) č. 1774/2002. Nařízení Komise (ES) 
č. 1432/2007 bylo členským subjektům ČSZM 
zasláno v elektronické podobě dne 6. 12. 2007. 
S cílem zavedení nových ustanovení do praxe 
v ČR co možná nejplynulejším a nejjednodušším 
způsobem plánuje SVS ČR schůzku se zástupci 
zainteresovaných svazů a PK ČR, která se usku-
teční dne 6. 2. 2008.

c) Studijní cesta pro rok 2008
  Ve dnech 30. 1. – 6. 2. 2008 se uskuteční studij-

ní cesta do Indie (celkem 22 účastníků). Účastníci 
obdrželi veškeré materiály související s touto cestou 
a sekretariát ČSZM zprostředkoval odborné a orga-
nizační zajištění této cesty. Na základě požadavku 
členské základny je v současné době posuzována 
nabídka na studijní cestu do JAR (říjen 2008).

d)  Mezinárodní veletrh SALIMA 2008 (4.–7. 3. 
2008)

  V souvislosti s účastí ČSZM na tomto veletrhu 
(hala F) a na základě požadavku obdržel sekretari-
át ČSZM doposud dva návrhy na realizaci společ-
né expozice (3 spoluvystavující členské subjekty). 
V současné době se všichni zúčastnění spoluvysta-
vovatelé vyjadřují k návrhu předložených expozic. 
Po výběru a odsouhlasení expozice zajistí sekreta-
riát ČSZM realizaci vybrané expozice.

Z 1. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM,
které se konalo dne 9. 1. 2008 ve Větrném Jeníkově, vybíráme:

Vážení členové 
ČSZM,

na základě návrhu předsedy Českého svazu zpra-
covatelů masa Ing. Jaromíra Klouda a v soula-
du se schválením představenstva ČSZM vyhlašuje

Český svaz zpracovatelů masa pro své členské
subjekty „Soutěž o řeznickou prodejnu roku 
2008“.

Vzhledem k tomu, že zahájení soutěže je podmí-
něno souhlasem daného subjektu s účastí, zasílám 
Vám, vážení členové, v příloze soutěžní řád a pro-
sím Vás o sdělení, zda souhlasíte s podmínkami 
soutěže a zda se této soutěže zúčastníte. Vaše sta-
noviska, prosím, zasílejte elektronicky na adresu 
sekretariat@cszm.cz nebo jej případně sdělte telefo-
nicky (244 092 405 Ing. Jitka Vostatková). V rámci 
stanoviska je nutné uvést přesnou adresu Vámi při-
hlašované prodejny, ve které bude hodnocení pro-

vedeno. Následně Vám bude oznámen termín náv-
štěvy a jméno konkrétní osoby, která hodnocení dle 
soutěžního řádu provede. Své sdělení, prosím, zasí-
lejte sekretariátu ČSZM dle výše uvedených instruk-
cí, a to nejpozději do 15. února 2008. Vzhledem 
k tomu, že soutěž probíhá ve dvou kolech (krajská 
a celostátní) a krajské kolo bude ukončeno dne 30. 4.
2008, předpokládáme návštěvy soutěžních prode-
jen pověřenými osobami v průběhu měsíce března 
a dubna t. r.

Mediálně tuto celostátní akci po celou dobu 
konání podpoří odborné časopisy, časopis MASO, 
časopis Moderní obchod a Řeznicko-uzenářské 
noviny. Výsledky celostátní soutěže budou slav-

nostně vyhlášeny dne 9. září 2008 v průběhu spo-
lečenského večera u příležitosti konání 10. ročníku 
Semináře o údržnosti masa a masných výrobků na 
Skalském dvoře.

Vážení členové, předpokládám, že se této soutěže 
zúčastní reprezentativní počet řeznických prodejen, 
které se tak budou moci prezentovat nejen svými 
výrobky. Jsem přesvědčen, že mimořádným příno-
sem této akce pro Vámi zastupované firmy bude 
zvýšení povědomí spotřebitelů o Vaší kompletní 
nabídce. Předem Vám děkuji za Vaše reakce.

S pozdravem
Jan Katina

výkonný ředitel ČSZM

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

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

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

Vaše chuť je tady!
Navštivte

nás
na výstavě

SALIMA
2008

hala F,
stánek 022taste unlimited...

e) Cechovní prapor
  Na základě dřívějšího návrhu o možnosti zhotove-

ní cechovního praporu proběhla neformální dis-
kuze o účelu, využití a finanční náročnosti. Na 
příštím jednání P a DR bude ve 3 variantách před-
ložen návrh, včetně kalkulace nákladů.

f) Aktuální přehled potravinářské legislativy
  Přehled potravinářské legislativy, který má ČSZM 

k dispozici pro své členské subjekty, bude z důvo-
du rozsáhlé novelizace několika klíčových předpi-
sů aktualizován.

g) Valná hromada ČSZM
  Termín VH ČSZM byl stanoven na datum 10. dub-

na 2008, místo konání Větrný Jeníkov. V souvis-
losti se skutečností, že tato valná hromada bude 
volební (představenstvo dle stávajících stanov má 
volební mandát na 4 roky), obrací se stávající P 
a DR ČSZM na členské subjekty, aby průběžně, 
do začátku konání VH, nominovaly své kandidá-
ty na post členů představenstva ČSZM. Dále ma-
jí členské subjekty možnost vznášet své návrhy na 
úpravu stávajících stanov ČSZM.

h) Soutěž Řeznická sekera
  SOŠ a SOU Polička se v souvislosti s organiza-

cí tradiční soutěže pro žáky středních odbor-
ných učilišť „Řeznická sekera – mistrovství ČR 
žáků oboru řezník“ obrátila na ČSZM s žádos-
tí o poskytnutí záštity nad touto soutěží, tj. jme-
nování předsedy odborné komise a poskytnutí 
sponzorské finanční částky na věcné dary pro 
výherce. Představenstvo jmenovalo Jana Kati-
nu do odborné komise a odsouhlasilo poskytnu-
tí sponzorského daru pro výše uvedené účely ve 
výši 10 000,- Kč.

i)  Ples Vyšší odborné školy ekonomických studií 
a Střední průmyslové školy potravinářských techno-
logií v Praze

  Dne 24. ledna 2008 se pořádá v Kongresovém cent-
ru Praha maturitní ples VOŠ a SPŠPT. Na zákla-
dě požadavku školy představenstvo odsouhlasilo 
poskytnutí sponzorského daru na reprezentativní 
ples ve výši 10 000,- Kč. Pozvánka na ples byla 
zaslána členským subjektům ČSZM v elektronic-
ké podobě dne 7. 12. 2007.

Další jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM se 
bude konat dne 20. února 2008 na Slovensku.

ČSZM

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E
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ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE:
VEMAG, organizační složka, 639 00 Brno, Vinohrady 25
tel.: 543 213 113, fax: 543 211 127, mobil: 777 706 711, 777 706 713
e-mail: vemag@vemag.cz

Inženýring, prodej a servis strojů a zařízení
pro masokombináty i drobné uzenáře

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH VERDEN

pozvánka:
Vážení obchodní přátelé,
zveme Vás srdečně k návštěvě naší expozice na

MEZINÁRODNÍM POTRAVINÁŘSKÉM VELETRHU
který se koná v termínu  od 4. 3. do 7. 3. 2008 na výstavišti v Brně,

pavilón F, stánek 038

Seznámíme Vás s výrobním programem našich závodů a s vývojem našich strojů a zařízení
Těšíme se na Vaši návštěvu i návštěvu Vašich spolupracovníků

VEMAG, Organizační složka Brno

N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E
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„JÁ MÁM CHLAPCE
OD KARABCE...“

 Ve starověku bylo koňské maso hleda-
nou potravinou lidí všech národů, nejvíce 
však národů asijských. V Evropě byli konzu-
mací tohoto masa pověstní Germáni. Spo-
lu s příchodem křesťanství vznikl názor, 
že požívání koňského masa je nevhodné 
zejména proto, že je „nečisté“ a dokonce 
že vyvolává malomocenství. Proti tomuto 
konzumu vystupovali i papežové, zejména 
Gregor III. počátkem 8. století. Kněží pak 
měli za povinnost při svých kázáních vštěpo-
vat lidem odpor k požívání koňského masa. 
Spotřeba tohoto druhu masa tak v Evropě 
upadala, počet jeho přívrženců se zmenšo-
val, až úplně vymizel. V Asii a v Africe jed-
li lidé v té době koňské maso v nezmenšené 
míře. Vycházeli z toho, že kůň v žíru se dá 
snadno a rychle vykrmit a má chutné maso 
jemné struktury. Také koňské sádlo považo-
vali za pochoutku, sloužící často k výrobě 
pečiva a cukroví. Koňské maso pokládali za 
kvalitnější než maso hovězí, což bývalo také 
promítnuto do cen. 

 Evropské národy se vrátily ke konzu-
maci koňského masa v dobách velkého 
strádání při četných a často dlouholetých 
válkách. Nedostatek potravin postupně 
utlumil neodůvodněný předsudek. Za prv-
ní světové války konzumovali koňské maso 
i příslušníci vyšších společenských kruhů. 

Po první světové válce, a zvláště za velké 
hospodářské krize v třicátých letech, byla 
vystupňována poptávka strádajících vrs-
tev společnosti po tomto druhu levnější-
ho masa a masných výrobků. Domácí pro-
dukce koní této vysoké poptávce nestačila, 
ceny se neúměrně zvyšovaly, a proto spo-

lečenstvo koňských řezníků podalo v roce 
1935 žádost ministerstvu zemědělství 
a syndikátu pro zpeněžení dobytka o uvol-
nění dovozu jatečných koní z Polska. Minis-
terstvo zemědělství tuto žádost postoupilo 
syndikátu a na jeho návrh žádost o dovoz 
koní zamítlo. Společenstvo se v té věci 
obrátilo na poslance Bohuše Rodovského, 
dlouholetého předního řeznického funkci-
onáře, aby předvedl deputaci k ministrovi 
Najmanovi. Delegace složená ze zástupců 
společenstva koňských řezníků a ředitele 
zemské jednoty J. Bezděky vyložila tíživou 
situaci a požádala alespoň o dovoz jateč-
ných koní z Rumunska nebo Maďarska, 
což bylo ministrem přislíbeno.

Koňské maso se tak v historickém pojetí 
stalo jakýmsi měřítkem životní úrovně spo-
lečnosti.

Koně byli nejprve poráženi pokout-
ně jako psi. Později byly zřizovány veřej-
né porážky, avšak pečlivě oddělené od 
porážek ostatních jatečných zvířat. Něk-
teré společenské organizace se dokonce 
ujaly propagace konzumu koňského masa. 
Kůň byl určen zákonem jako jatečné zvíře, 
které muselo být po prohlídce veterinářem 
poraženo výhradně na veřejných jatkách.

Předsudek po tolik století vtiskovaný do 
veřejného mínění se v některých národech 
dosud udržuje. Často je to v souvislosti 
s glorifikací koně jako ušlechtilého zvíře-
te, používaného nejen k práci, ale v přípa-
dě např. dostihového sportu či skokových 
soutěží i k zábavě, někdy dokonce k haza-
rdu. V našich historických zemích došlo 
k částečnému zlomu tohoto předsudku až 
v druhé polovině 20. století. Dosud však 
u nás existuje menší skupina lidí, kteří se 
dívají na koňské maso opovržlivě. 

SPECIALIZOVANÝ OBCHOD 
A VÝROBA

S koňmi obchodovali v minulosti zpra-
vidla obchodníci, kteří se již nezabývali 
jinými zvířaty. Jednalo se o koně užitkové 
a koně na maso. Často s nimi obchodovali 
Cikáni. Kdo se z nezkušenosti dostal mezi 
ně, nejednou se mu stalo, že po uskutečnění 
obchodu neměl ani koně, ani peníze. Když 
Cikáni prodávali koně „na užitek“, tak si 
ho těsně před prodejem připravili tak, aby 
měl po určitou dobu výhradně dobré vlast-
nosti, tj. aby byl klidný a byl také dobrým 
tahounem. Za tím účelem často používali 
alkohol. Koně před prodejem také dobře 
vykartáčovali. Nový majitel teprve po něko-
lika dnech poznal, že kůň má špatné vlast-
nosti, ale kup byl uskutečněn a prodávající 
již dávno za horami.

Koně, kteří byli staří nebo měli nějakou 
vážnou vadu, vykupovali koňští řezníci. Ti 
pak koně poráželi na veřejných nebo vlast-
ních koňských jatkách. Ostatní řezníci si 
často ze svých koňských kolegů dělali leg-
raci. Spolehlivě se koňský řezník rozčílil, 
když byl osloven přízviskem „kopejtko“.

Výrobky z koňského a hříběcího masa 
byly vyráběny zpravidla ve větších měs-
tech. Specialitou mezi koňskými výrobky 
byla koňská sekaná. Dalšími výrobky byly: 
koňský salám, koňský salám točený, koň-
ské vuřty a koňské párky. Výrobky se pro-
dávaly zpravidla na poutích nebo jarmar-
cích, ohřívané v kotlíku s dřevěným uhlím. 
Po těchto výrobcích byla vždy poptávka, 
protože byly levné a měly svoji typickou 
chuť. Do koňských výrobků se přidáva-
lo více soli a nového koření, které zastře-
lo mírně nasládlou chuť koňského masa 
vlivem vyššího množství glykogenu opro-
ti výrobkům z ostatních druhů jatečných 
zvířat. Do některých koňských výrobků 
byla přidávána technologicky a nutrič-
ně odůvodněná část tučného vepřového 
masa. Protože výrobky byly relativně lev-
né, kupovaly je hlavně vícečlenné rodiny, 
vesnická chudina a vůbec lidé s nízkými 
příjmy.

Mezi řezníky a uzenáři se koňské řeznic-
tví považovalo za podřadné. Z toho vzniklo 
úsloví „děláš to jako koňský řezník“ nebo 
„výrobek má vzhled a chuť jako konina“. 
Přesto existovala řada koňských provozo-
ven, které si vydobyly svoji odbornou pra-
cí a vynikající jakostí výrobků všeobecné 
uznání a úctu. Za velké pražské závody 
lze připomenout Karabce, a za menší pak 
koňské řeznictví a uzenářství mistra Čadi-
la v Táboře. 

Současná situace na trhu koňských 
masných výrobků je velmi zajímavá. Přes 
relativně vysokou cenu je o toto zboží čilý 
zájem. Vyplývá to zřejmě ze skutečnosti, že 
spotřebitel vyhledává výrobky s omezeným 
poměrem alternativních surovin a přísad. 
Také sortiment koňských masných výrob-
ků se podstatně rozšířil. Dnes se vyrábějí 
z koňského masa dokonce i náročné trvan-
livé výrobky. Většina současných spotřebi-
telů se již oprostila od předsudků z minu-
losti a je ochotna konzumovat nejen maso 
koňské, ale i maso z jiných, dříve neobvyk-
lých druhů zvířat, jako je např. maso z nut-
rií, klokanů, pštrosů či krokodýlů. 

TROCHU STATISTIKY:
–  současný stav koní včetně hobby je u nás 

cca 56.700 kusů, bez hobby cca 22.900 
kusů;

–  v EU je cca 5,5 mil. koní, z toho Němec-
ko 1,1 mil., Velká Británie 975 tis.,  Fran-
cie 975 tis., Rumunsko 800 tis.;

–  až do roku 1946 se u nás pohyboval stav 
koní cca okolo 450 tis. 

 v roce 1951 375 tis.

 v roce 1961 250 tis. 

 v roce 1971 50 tis.

 v roce 1981 25 tis.;

–  počet plemenných koní (hřebců a kli-
sen) zapsaných v plemenných knihách 
– hřebci 813, klisny 16.532 kusů;

–  za rok 2005 bylo poraženo 390 koní, 
z toho 76 jako nutná porážka;

–  dovoz koňského masa v roce 2005 činil 
1346 tun, Kč/kg 44,92.

 MVDr. Josef Radoš

Koňské maso dříve a dnes

Praha (li) – Za nižším zájmem spotře-
bitelů o potraviny stály v listopadu jejich 
vysoké ceny. Kvůli nim došlo během měsíce 
k poklesu tržeb o 0,7 procenta a díky tomu 
i k meziměsíčnímu poklesu sezonně očiště-
ných maloobchodních tržeb reálně o 0,2 pro-
centa. Meziročně se tržby v maloobchodu 
bez motoristického segmentu zvýšily o 4,4 
procenta, bez očištění o 4,7 procenta. Infor-
moval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„Maloobchodní tržby zpomalily v listo-
padu pod všechny odhady. Inflace ukrajuje 
z disponibilního příjmu lidí více prostředků 
a ti pak reálně nezvyšují nákupy dosavadním 
tempem,“ uvedl analytik Raiffeisenbank 
Michal Brožka. 

Na 4,4 procenta klesl meziroční růst 
z říjnového 7,9procentního nárůstu. Pro-
ti loňskému listopadu se přitom tržby za 
nepotravinářské zboží zvýšily o 7,8 pro-
centa.

MENŠÍ ZÁJEM I O DALŠÍ ZBOŽÍ
„Rostoucí inflace si začala v listopadu 

vybírat svou daň v podobě ochlazení spotře-

bitelské nálady. To se v první fázi zřejmě 
projevilo příklonem spotřebitelů k levnějším 
potravinářským výrobkům, což statistiky 
vyčíslily jako propad indexu tržeb za potra-
viny,“ komentoval výsledky hlavní ekonom 
UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Sobíšek se domnívá, že zmírnění růstu 
poptávky po dalším zboží se nám v příš-
tím období nevyhne. „Za listopadovým zpo-
malením celkových výsledků maloobchodu 
navíc stála již vícekrát otestovaná zkušenost, 
že druhý měsíc v řadě s meziročně vyšším 
počtem pracovních dní se do spotřebitelské-
ho chování vloudí určitá únava. Zejména 
segment prodejů a oprav aut zůstal daleko 
od svých nejlepších výkonů,“ uvedl Sobí-
šek.

Index maloobchodních tržeb podle něj 
celkově zůstane na sestupné dráze. „Přesto 
dosáhne celoroční přírůstek tržeb v reálném 
vyjádření asi 7,5 procenta, což bude nejlep-
ší výsledek za desetiletí. Údaje nejsou důvo-
dem ke změně očekávání, že ČNB zvýší svou 
repo sazbu začátkem února o čtvrt procenta,“ 
dodal Sobíšek.

„Náš odhad celoročního růstu maloobcho-

du za rok 2007 činí 8 procent. V roce 2006 to 
bylo 6,5 %. V roce 2008 ale budou maloob-
chodní tržby a obecně reálné výdaje domác-
ností brzdit v růstu směrem ke 4 procentům,“ 
odhadl Brožka.

 
RŮST CEN POTRAVIN

PŘESÁHL 10 PROCENT
Ceny v maloobchodě vzrostly meziroč-

ně v průměru o 3,8 procenta. Došlo tak 
k výraznému skoku ve srovnání se záři-
jovým růstem cen o 1,7 procenta. Nejví-
ce vzrostly ceny v prodejnách potravin, 
v tom ve specializovaných o 12,2 procenta, 
v nespecializovaných o 9,9 procenta. 

Ve stánkovém a ostatním prodeji provo-
zovaném mimo prodejny se ceny zvýšily 
o 5 procent. Naopak v prodejnách ostatní-
ho nepotravinářského zboží se ceny snížily 
o 1,5 procenta a v zásilkovém obchodě 
o 1,3 procenta.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem 
klesly v listopadu sezonně očištěné tržby 
v maloobchodě v EU-27 reálně mezimě-
síčně o 0,2 procenta, meziročně po očiš-
tění o pracovní dny vzrostly o 0,9 procen-

Růst cen potravin zbrzdil jejich nákup
ta. Z členských států, za které byla data 
dostupná, rostly tržby meziročně nejví-
ce v Polsku (o 13,1 procenta) a Lotyš-
sku (o 12,3 procenta). Nejvíce se naopak 

snížily v Belgii, a to o 5,3 procenta. Dlou-
hodobě ale právě Belgie byla v potravinách 
v EU nejdražší a například ceny masa tam 
byly až třikrát vyšší.

Praha (bo) – Růst spotřebitelských cen 
na konci loňského roku meziročně zrychlil 
na 5,4 procenta z pěti procent v listopadu. 
Jde o nejvyšší meziroční nárůst od srpna 
2001, oznámil to Český statistický úřad. 
Za růstem cen jsou stejně jako v předcho-
zím měsíci především dražší potraviny, ale 
například i doprava. Průměrná meziroční 
míra inflace za celý rok 2007 dosáhla 2,8 
procenta, zatímco o rok dříve ceny rostly 
o 2,5 procenta.

Proti listopadu se ceny v prosinci zvý-
šily o 0,5 procenta. Meziměsíční růst 
ovlivnilo především zvýšení cen potravin 

a nealkoholických nápojů. Zvýšily se hlav-
ně ceny ovoce, pečiva, vajec, sýrů nebo 
jedlých olejů. Vyšší byly i ceny čokolády, 
kávy nebo kakaa. Vývoj cen v dopravě 
ovlivnil dražší benzin a růst cen jízdenek 
na železnici. 

„Prosincový růst spotřebitelských cen 
nás svou agresivitou překvapil. Před ledno-
vým cenovým skokem jsme pro prosinec 
očekávali oddechový čas,“ uvedl analytik 
Komerční banky Jan Vejmělek. V únoru 
tak očekává od ČNB zvýšení úrokových sa-
zeb o čtvrt procentního bodu. 

Růst cen v celém roce 2007 ovlivnily 
především dražší potraviny, nealkoholic-

ké i alkoholické nápoje, zdražení cigaret 
a tabáku. Ceny potravin a nealkoholických 
nápojů loni stouply o 4,7 procenta, zejmé-
na kvůli vývoji v posledních třech měsících 
roku. Pečivo v roce 2007 zdražilo o 10,2 
procenta, mléko o 11,9 procenta a máslo 
o 11,3 procenta. Kvůli vyšší spotřební dani 
stoupla loni i cena cigaret a tabáku, a to 
o 10,2 procenta. 

Některé potraviny ovšem loni byly lev-
nější než v roce 2006. Klesly například 
ceny vepřového masa, uzenářského zboží, 
čokolády nebo čaje. Za celý rok 2007 kles-
ly i ceny oděvů, spotřebičů pro domácnost, 
aut nebo fotoaparátů. 

Za meziročním růstem cen v prosinci 
stojí především dražší potraviny, alkoholic-
ké nápoje, doprava, stravování a ubytování. 
Z potravin stouply ceny pečiva meziročně 
v prosinci o 20,5 procenta, z toho napří-
klad chléb o 34,6 procenta. Ceny cigaret 
a tabáku se meziročně zvýšily o 29 procent. 
Pohonné hmoty zdražily o 12 procent, ceny 
jídel v restauracích o 3,7 procenta. 

Čisté nájemné v prosinci meziročně 
stouplo o 9,6 procenta, z toho v bytech 
s regulovaným nájemným o 17,1 procenta. 
Naopak v bytech s tržním nájemným ceny 
klesly o 0,3 procenta. 

Levnější v meziročním srovnání byly 

v prosinci ceny spotřebičů do domácnos-
ti, aut, fotoaparátů. Z potravin byly levnější 
brambory, vepřové maso a cukr. 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 6,5 pro-
centa a ceny služeb o 3,6 procenta. 

Meziroční přírůstek průměrného har-
monizovaného indexu spotřebitelských 
cen v EU byl podle předběžných údajů 
Eurostatu v listopadu 3,1 procenta, což je 
o 0,4 procentního bodu více než v říjnu. 
Nejvíce vzrostly ceny v Lotyšsku (o 13,7 
procenta) a Bulharsku (o 11,4 procenta) 
a nejméně v Nizozemsku (o 1,8 procenta) 
a Finsku (o 2,1 procenta). Na Slovensku 
zpomalil cenový růst na 2,3 procenta.

Inflace je kvůli dražším potravinám a dopravě na šestiletém maximu 

Praha (li) – Minulý rok byl pro obchodní řetězce nebývale úspěšný. Podle nových výsledků 
analytické společnosti Incoma Research se loňské tržby deseti největších obchodních řetěz-
ců vyšplhaly na 289,1 miliardy korun, což je o 31,3 miliardy více než v roce 2006. 

Obrat supermarketů roste Tak tohle je náš vyvolený...
Majzněte ho, naporcujte
a já s ním zkusím vydržet
sto dní                                 (sch)

Desítka největších obchodů loni kont-
rolovala až 66 procent tuzemského trhu 
– oproti roku 2006 to znamená nárůst o tři 
procentní body. 

„Velký podíl na tom měly i akvizice. Mezi 
ty větší a zásadnější například patří převzetí 
řetězce Delvita skupinou Rewe,“ řekl jedna-
tel Incoma Research Tomáš Drtina. 

Největším obchodem za loňský rok se
s tržbami 51,1 miliardy korun stala němec-
ká maloobchodní skupina Schwarz, která v 
Česku provozuje diskontní prodejny Lidl a 
hypermarkety Kaufland. 

Druhé místo patří dvěma společnos-
tem – Ahold, pod nějž patří Hypernova 
a supermarkety Albert a Tesco Stores 
Česká republika. Obě společnosti loni 
vykázaly shodné tržby ve výši 42 miliard 
korun. 

Společnost Makro Cash&Carry loňský-
mi tržbami 39,3 miliardy korun dosáhla až 
na „bramborovou“ medaili. Pátá byla sku-
pina Rewe, která v Česku provozuje super-
markety Billa a diskontní prodejny Penny 
Market. Její loňské tržby přesáhly 30 mili-
ard korun. 

Z  D O M O VA
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Hovězí maso a dobytek jsou v sou-
časnosti ve Spojených státech vystaveny 
zvýšenému tlaku na pokles ceny, jehož 
příčinou je částečně sezonnost, ale také 
konkurence levnějšího masa. Spojené stá-
ty importovaly od začátku roku do konce 
třetího čtvrtletí 1,6 milionu kusů hovězí-
ho dobytka. Importy v průběhu třetího 
čtvrtletí byly o 11 procent vyšší oproti 
předchozímu roku. Pro rok 2008 hovoří 
odhady množství importovaného dobyt-
ka o 2,6 milionu kusů, přičemž na růstu 
by se měla významným způsobem podí-
let Kanada. Týdenní statistiky ukazují, že 
od konce srpna bylo za uplynulé polole-
tí minulého roku z Kanady dovezeno do 
USA trojnásobné množství hovězího na 
výkrm oproti předchozím dvěma rokům. 
Růst cen krmiv a zhodnocení kanadské 
měny vůči dolaru přesvědčilo kanadské 
farmáře o tom, že prodej mladého sko-
tu pro ně bude (oproti jeho výkrmu do 
dospělosti) výhodnější. Vyšší importy od 
severního souseda by měly pokračovat 
i v budoucnu. Mexické importy do USA 
se oproti roku 2006 mírně snížily. Aus-
tralské exporty hovězího směřujícího do 
Spojených států se v příštím roce s nej-

větší pravděpodobností sníží. Důvodem 
je velmi suché počasí, které letos postihlo 
Austrálii a vedlo k likvidaci tamních stád. 
V příštím roce by tak mohlo dojít k jejich 
obnově. Importy hovězího dosáhly ve tře-
tím čtvrtletí uplynulého roku 774 milio-
nu liber, což je oproti předchozímu roku 
nárůst o 6 procent. Exporty USA byly 
424 milionu liber. Nízká hodnota dolaru 
by měla podporovat exporty i v průběhu 
příštího roku. Cena hovězího na výkrm 
zůstane pravděpodobně dále pod pro-
dejním tlakem, který bude podporován 
importy z Kanady. Další výrazný sestup 
na tomto trhu však vidíme jako omeze-
ný kvůli vlivu slabého dolaru. V analýze 
Colosse narazíme samozřejmě i na vep-
řové maso. „Cena vepřového masa pokra-
čovala v prvním letošním měsíci a během 
půlky čtvrtého čtvrtletí ve svém poklesu 
a zastavila se až na úrovni 50,95 centu za 
libru, od níž se odrazila a vystřelila vzhů-
ru k hodnotám kolem 62 centů,“ konsta-
tuje Čermák.

Prudký nárůst ceny, kterého se vepřové 
maso v uplynulém roce v Americe dočka-
lo, byl způsoben chorobou „modrých 
uší“, (PRRS) která postihla čínská prasa-

ta a způsobila jejich hromadné porážky. 
Po uklidnění situace a zvládnutí choroby 
ovšem došlo k prudké korekci, která byla 
způsobena enormním nárůstem nabídky. 
Cena klesla ve čtvrtém čtvrtletí až k úrov-
ním několikaměsíčního minima, což záhy 
vyvolalo spekulace, že by díky nízkým 
cenám mohl opět vzrůst zájem Číny. Cel-
ková produkce vepřového je ve Spojených 
státech odhadována v roce 2007 na 21,849 
miliard liber, což je oproti předchozímu 
roku nárůst zhruba o 3,7 procenta. Vyš-
ší ceny krmiv by ovšem letos měly vést 
k nižším nárůstům produkce. Celková 
produkce v roce 2008 je odhadována na 
22,3 miliard liber, což by byl oproti loň-
skému roku nárůst o 2,3 procenta. Výše 
exportů za loňský rok dosáhla zhruba 3 
miliard liber. Letos se počítá s 3,2 miliar-
dami liber. Oslabování amerického dolaru 
by v průběhu letošního roku mohlo způso-
bit vyšší konkurenceschopnost americké-
ho vepřového v zahraničí a pravděpodob-
ně vyústí v růst exportů. Stěžejní budou 
pro Spojené státy i nadále trhy v Japonsku, 
Kanadě, Mexiku, Číně a v Rusku. Vysoká 
nabídka bude s největší pravděpodobností 
i v následujících měsících tlačit na cenu, 
která by měla dále klesat, nicméně ani 
v tomto případě již nelze očekávat žádné 
dramatické propady. 

(poznámka redakce: v době psaní článku 
10. 1. 2008 byly kurzy měn ČNB:

EUR – 25,855
USD – 17,633

    GBP – 34,499)

Eugenie Línková

Svět a ceny masa za uplynulého půl roku 
s dopadem na dnešek

Mají ještě některé druhy měkkých mas-
ných výrobků, vyráběných pro potravi-
nářské obchodní řetězce, charakter uze-
nářského zboží, nebo se již jedná pouze 
o neutrální plnidla spotřebního koše a lid-
ských žaludků?

Ve svém příspěvku se tentokrát chci 
věnovat nesprávné obchodní politice vel-
kých potravinářských řetězců jen okrajo-
vě. Plně si přitom uvědomuji současnou 
nepříznivou situaci velkých výrobců, kte-
ří nemají dostatečně strukturovaný okruh 
odběratelů a jsou na tzv. řetězcích závislí. 
Respektuji také klasické obchodní pravi-
dlo, které říká, že finalista, v našem přípa-
dě obchodník, musí mít nad výrobcem při 
obchodním jednání jistou převahu. V žád-
ném případě by však tato převaha neměla 
vyústit do absurdní degradace potravinář-
ského, v našem případě masného výrob-
ku, jak jsme tomu svědky v současnosti. 
Výrobce by neměl ztratit tzv. „smysl pro 
měřítka“. Měl by znát hranici, za kterou již 
nelze z ryze etických důvodů zajít. Vím, že 
řadě vedoucích pracovníků, zejména těch, 
kteří v oboru nevyrostli, schází „historic-
ká paměť“ a někteří nemají zřejmě k naše-
mu řemeslu ani příliš silný vztah. Nebylo 
by však dobré, aby se arbitrem jakosti na 
dosud rozkolísaném trhu výrobků z masa 
musely stát do budoucna spotřebitelské 
organizace, nebo dokonce stát, k čemuž 
může při pokračování v současné praxi do-
jít.

Mám příležitost si čas od času prohléd-
nout uzenářské zboží u svého přítele v jed-
né velké pražské prodejně, kam dodává své 

výrobky více výrobců. Rád konstatuji dob-
rou jakost a standard většiny tepelně neo-
pracovaných trvanlivých výrobků, což do 
jisté míry odpovídá surovinové a technolo-
gické náročnosti výroby tohoto sortimentu. 
Ve skupině však postrádám tepelně opraco-
vaný, dobře zauzený trvanlivý salám širší-
ho průměru, který by svojí chutí vyhovoval 
spotřebitelům citlivým na nakyslou chuť 
výrobků s používanou startovací kulturou.

Za zcela propadající považuji většinu 
měkkých a drobných výrobků. Zejména 
vysoký podíl alternativních surovin u něk-
terých měkkých salámů, vyráběných pro 
potravinářské obchodní řetězce, je alarmu-
jící. Nemohu také souhlasit s neúměrným 
používáním široké škály aditivních látek, 
které jsme se naučili označovat jako „éč-
ka“. U jednoho salámu s vložkou jsem jich 
podle deklarace výrobce napočítal dokon-
ce třináct. Domnívám se, že při jejich cha-
otickém používání nelze vyloučit vznik 
různých nežádoucích biochemických 
interakcí, které ve svém důsledku mohou 
narušovat výživové či dietetické vlastnos-
ti výrobku, a to i za předpokladu řádného 
schválení konkrétní aditivní látky podle 
současně platných hygienických pravidel. 
Škoda, že jsme jako obor nedokázali udržet 
existenci bývalého výzkumného ústavu 
masného průmyslu, který by dnes mohl 
odpovědět na mnoho otázek týkajících se 
celé řady problematických technologic-
kých procesů. Většina přídatných nepři-
rozených látek má vlastnosti související 
z vazbou nebo zadržováním vody ve výrob-
ku. Přesto při posuzování nákroje salámu 
docházíme často k překvapivému zjištění, 

že plocha nákroje není jen vlhká, ale je 
přímo mokrá. Také použité barvivo se až 
na výjimky nijak opticky neprojevuje, bar-
va výrobku bývá někdy velmi nevýrazná, 
až bledá. Další aditivum – zesilovač chu-
ti, nebývá rovněž při smyslovém posuzová-
ní patrný. Chuť výrobků s vysokým podí-
lem náhradních surovin lze bez výrazného 
kořenění jen velmi obtížně upravit. A tak 
můžeme konstatovat pouze dobrou účin-
nost antioxidantů, pomocí kterých dochází 
k vytvoření relativní stability nákroje. 

Největší deficit přirozených vlastností 
uzenářských výrobků ve smyslových zna-
cích vůně a chuť je dán nezauzením výrob-
ku a používáním nevhodných – plastových 
obalů. Výmluva na škodlivost polycyklic-
kých aromatických uhlovodíků vznikají-
cích při uzení je neopodstatněná. Při prů-
myslovém uzení v moderních udírnách za 
použití kvalitních štěpků z tvrdého dřeva, 
které hoří při nižších teplotách, je většina 
PAU odstraňována filtrací. Nelze opome-
nout také fakt, že největší množství toho-
to produktu je zachycováno na povrchu 
výrobku a jeho difúze do hlubších vrstev 
není významná.

Celkově lze hodnotit výrobu většiny 
měkkých salámů za použití vysokého podí-
lu alternativních surovin a pomocných 
materiálů, včetně chaoticky přidávaných 
různých aditivních látek a také při absenci 
aromatických látek z kouře, jako potravinu 
bez typických vlastností uzenářského výrob-
ku. Jedná se o jakousi neutrální gumovitou 
poživatelnou hmotu, která může uspokojit 
a omezit rizika z přirozené oxidace povr-
chu nákroje pouze úseky masných výrob-

Rozpor mezi charakterem některých výrobců a charakterem výrobků

Státní ústav pro zkoumání 
potravin při universitě Karlově 
v Praze XII koná rozbor několika 
dkg salámu, který odebírají orgá-
nové úřadu pro potírání lichvy po 
venkovských řeznících a uzená-
řích, aby zjistili, zda salám neobsa-
huje škrobové moučky. Za rozbor 
několika dekagramů salámu, který 
se provádí primitivní cestou poli-
tím kyselinou borovou, jež stojí 
několik haléřů, účtuje Státní ústav 
Kč 161,50 a nechává si tento peníz 
zaplatiti prostřednictvím rozsud-
ku okresního soudu. Když jsme 
se proti tomu nelidství ohradili, 
bylo nám tímto ústavem briskně 
odpověděno, že nejsme-li spoko-
jeni, můžeme si stěžovati u minis-
terstva zdravotnictví. Takto jedná 
státní ústav v době bídy a zoufal-

ství a účtuje tento horentní obnos 
(za který jest dnešní rodina v hos-
podářské tísni živa 14 dnů), a při 
tom zkoumá salám od několika 
uzenářů najednou, tudíž nechá-
vá si platiti poplatek, pro který 
by musel býti bezpodmínečně stí-
hán každý podnikatel pro lichvu. 
Žádali jsme, aby Státní ústav při 
Karlově universitě vypočetl, jaké 
vydání má s tímto odborem, kdež-
to odpověď nám zůstal dlužen 
a omlouvá vysoký tento poplatek 
příslušným nařízením. Chudáka 
živnostníka dovedou dnes lichevní 
úřady proháněti, když draze naku-
puje a proti úřadu samému, který 
tak přemrštěným způsobem živ-
nostníkovi účtuje svojí práci, není 
v republice žádného prostředku.

MVDr. Josef Radoš

Co psaly

v roce 1935
STÁTNÍ  ÚSTAV NEJVĚTŠÍM 

ZDRAŽOVATELEM

ků velkých obchodních řetězců. V žádném 
případě nemůže uspokojit spotřebitele. 
Toho pak při hromadném nákupu potra-
vin prostřednictvím nízké ceny a velkého 
až nepřehledného sortimentu, ve kterém 
se zpravidla neorientuje, donutí k nákupu 
nekvalitního výrobku. A tak naše generace 
i díky této nenormální obchodní politice 
spokojeně tloustne, místo toho, aby si na 
voňavém uzenářském výrobku pochutnala. 
Na této situaci nemění nic ani různé způ-
soby spotřebitelského balení výrobků, ať již 

smrštitelné, průtažné, plněné různými dru-
hy plynů apod.

Na závěr si dovolím připomenout kdysi
respektované heslo, které potvrzuje sou-
časnou ztrátu historické uzenářské pamě-
ti. Heslo zní: „Věky přešly, chuť zůstala“. 
Současná modifikace tohoto hesla by moh-
la znít: „Věky přešly, chuť se ztratila“. Přes-
to zůstávám optimistou a věřím, že jakost 
uzenářských výrobků se změní v pozitivním 
smyslu s mírnou nadsázkou dříve, než cena 
vody převýší cenu masa. 

Firma získala tříhektarový pozemek 
v areálu bývalé traktorové stanice, výstav-
ba haly začala bouracími pracemi na kon-
ci června 2006. Stavba výrobní haly je 
nyní už téměř hotova, pracovníci v sou-
časnosti dokončují úpravu administrativ-
ního zázemí. V příštím týdnu se začne 
s montáží strojů a technologií. „Na konci 
února by mělo být všechno na svých mís-
tech a připraveno k provozu,“ řekl Van-
čura. 

Proti původnímu plánu se výstavba 
závodu zpozdila přibližně o tři měsíce. 
„Část je zaviněna pracemi archeologů, 
kteří zde byli tři měsíce, a také jsme v jed-

nu chvíli řešili menší problémy s financo-
váním,“ uvedl Vančura. Pro firmu nyní 
pracuje přibližně 20 zaměstnanců, před 
zahájením provozu plánuje firma při-
jmout dalších 60. „V létě chceme zaměst-
nat dalších 50 lidí a rozjet provoz na dvě 
směny,“ doplnil Vančura. V plném provo-
zu má firma zaměstnávat 130 až 140 lidí. 

V hrobčické továrně se bude vyrábět 
originální čínský lančmít,vepřové ve vlast-
ní šťávě a klasická šunka v plechovém oba-
lu. Produkty budou především z českých 
surovin, firma proto předpokládá spolu-
práci s některým z domácích producentů 
vepřového masa. Na českém trhu skončí 

zhruba 15 až 20 procent produkce, zby-
tek bude směřovat na trhy v zemích EU 
a do USA. 

Shanghai Maling patří mezi tradič-
ní čínské potravinářské producenty. 
V novém závodě bude vlastnit prostřed-
nictvím dceřiné společnosti 60procentní 
podíl. O zbývající se podělí dvě fyzické 
osoby. 

 Loni v březnu otevřela svůj závod na 
výrobu televizorů v Nymburku čínská 
společnost Changhong Europe Electric. 
Firma patří mezi nejvýznamnější asijské 
výrobce spotřební elektroniky. Nymbur-
ský závod představuje pro společnost 
největší zahraniční investici od založení 
v roce 1958. Do otevření závodu a zahá-
jení výroby firma investovala 315 milionů 
korun, což je druhá největší čínská inves-
tice v republice. 

Praha – Nedávno společnost Colosseum zveřejnila své pravidelné půlroční hodnocení 
komoditního trhu určeného jak drahým kovům, tak jednotlivým agrárním komoditám. Po-
dle sdělení jednoho z jejích analytiků Petra Čermáka cena hovězího na výkrm (feeder ca-
ttle) dosáhla ročního maxima ve výši 119,65 centů za libru v září roku 2007. „Rekordní 
úroveň se ovšem stala i zlomovým bodem, od nějž odstartoval downtrend, který pokračuje 
až doposud,“ konstatoval dál. Vzal si k rozboru a analýze především výsledky amerického 
kontinentu, které v dnešním globalizovaném světě jsou pro evropské farmáře a potravináře 
stejně důležité jako agrární výsledky EU. Pro přesnost uvedeme i v tomto článku ceny masa 
v librách, jak trh hodnotí analytici, a na závěr z kurzu měn si lze lehce odvodit trend ve 
vývoji cen i v letošním roce.

Shanghai Maling plánuje otevřít svůj závod
do konce února 

Hrobčice (Teplicko) (bo) – Čínská firma Shanghai Maling plánuje v Hrobčicích na 
Teplicku do konce února dobudovat svůj závod a zahájit výrobu masových konzerv. Fir-
ma dosud investovala přibližně 400 milionů korun, a jde tak v současné době o největší 
čínskou investici v České republice. Uvedl to manažer společnosti Jiří Vančura. 

Z  D O M O VA

MVDr. Josef Radoš
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 a. s.

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

 a. s.
ZABEZPEČUJE PRO VÁS

• živá jatečná a užitková zvířata

• maso – masné výrobky

• přírodní střeva, umělé potravinářské obaly všech druhů

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

podle Vašeho konkrétního přání!

na vysoké profesionální úrovni následující vývozní a dovozní

obchodní služby v oblasti zemědělských produktů 

a potravinářských výrobků:
• jemné mělniče s automatickým seřizováním

• oddělovačky párků a klobás

• odklipsovačky salámů

• míchačky 200 l – 6000 l  – vakuové, chlazené i s analyzátorem

• kompletní míchárenské linky se standardizací suroviny

• zásobníky na surovinu 500 l – 4500 l

• automatické vkládací systémy sekaných výrobků do balicích strojů

• kompletní linky na tavení sýrů

KVALITA, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Dynamicky a technicky progresivní firma
si Vám dovoluje nabídnout:

ZASTOUPENÍ PRO ČR: SÍDLO:
Ing. Pavel Kozler Inotec GmbH 
Na Jezírku 624 Dieselstrasse 1 
460 06 Liberec D-72 770 Reutlingen
tel./fax: 485 131 174 tel.: 07121-58 59 60
mobil: 603 541 421 tel./fax: 07121-58 59 58
e-mail: p.kozler@volny.cz www.Inotecgmbh.de
 

SALIMA
pavilón F, stánek č. 43
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PMZ PROJEKT spol. s r. o.
Libušská 313, 142 00 Praha 4

www.pmz.cz

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

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

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

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

Chcete
víc než jen projekt?

Chtějte
PMZ PROJEKT !

N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E

více na:   www.agral.cz

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU,  VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 2007

Upozorňujeme,
že nové číslo

časopisu
 Potravinářská

Revue
vyjde

26. února
2008.

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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Komoditní zpravodajství
Vývoj CZV jatečných zvířat

V průběhu 2. týdne (7. 1.–13. l. 2008) se ve sledo-
vaných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo 
podle SEUROP normy o 862 ks dospělého jat. skotu 
více než v předchozím týdnu. Porážky se zvýšily nej-
více u krav (+292 ks), pak u býků (+222 ks), u ml. 
býků (+184 ks) a jalovic (+160 ks). Největší podíl na 
porážkách měly ve 2. týdnu krávy 38,2 %, pak mla-
dí býci 34,9 %, býci 16,2 % a jalovice 10,5 %. Celko-
vá cena skotu se mírně zvýšila, (+0,29 Kč/kg JUT) na 
62,72 Kč/kg JUT, i když se ceny jednotlivých kategorií 
vyvíjely různě. Ve 2. týdnu se trochu zvýšila cena ml. 
býků celkem (+0,27 Kč/kg JUT) na 71,05 Kč/kg JUT 
(39,04 Kč/kg ž. hm.). Cena krav celkem poskočila
(+1,94 Kč/kg JUT) na 52,01 Kč/kg JUT (26,81 Kč/kg 

ž. hm.). Naopak celková cena jalovic celkem spadla 
(-1,19 Kč/kg JUT) na 55,77 Kč/kg JUT (29,51 Kč/kg 
ž. hm.). Mírně klesla celková cena býků (-0,30 Kč/kg 
JUT) na 69,29 Kč/kg JUT (38,07 Kč/kg ž. hm.).

V denním sledování 15ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jatečných býků tř. SEUR v 1. týdnu v průměru 
70,34 Kč/kg JUT (38,65 Kč/kg ž. hm.) a v 2. týdnu 
70,93 Kč/kg JUT (38,97 Kč/kg ž. hm.).

Ve druhé polovině ledna neočekáváme žádné větší 
změny ve vývoji cen jatečného skotu.

Průměrná CZV jat. prasat tř. S-T se v l. týdnu mírně 
snížila (-0,28 Kč/kg JUT), ve 2. týdnu pozvolný po-
kles ještě pokračoval (-0,37 Kč/kg JUT) na hodnotu 
35,98 Kč/kg JUT (28,00 Kč/kg ž. hm.). Ve sledova-
ných podnicích se porazilo o 11 828 ks jat. prasat více 

než v předchozím týdnu. Největší nárůst poražených 
prasat byl ve tř. E (+6 932 ks), ve tř. U (+3 008 ks) 
a ve tř. S (+1 329 ks). Nejvíce prasat bylo zařazeno 
ve tř. E a U (58 % a 26 % z celk. porážek). Do tříd 
SEU bylo zařazeno 94,8 % prasat za prům. cenu 36,37 
Kč/kg JUT (28,31 Kč/kg ž. hm.). Tato cena je nižší 
ve srovnání s cenou dosaženou v předchozím týdnu 
o 0,36 Kč/kg JUT. Zmasilost se u základních jakost-
ních tříd ve 2. týdnu téměř nezměnila, kromě tř. P, 
kde klesla (-1,02 %) na 37,49 %. Průměrná porážko-
vá hmotnost v živém se ve třídách S, E a U zvýšila
o l kg, ve tř. R o 2 kg, a ve tř. O stoupla o 6 kg. V nejví-
ce zastoupené tř. E dosáhla porážk. hmotnost 112 kg 
ž. hm., tj. shodně s předchozím týdnem.

Z denního sledování CZV jat. prasat tř. SEU u 15ti 

vybraných podniků je vidět, že v l. týdnu cena dosáh-
la v průměru 36,86 Kč/kg JUT (28,68 Kč/kg ž. hm.) 
a v 2. týdnu 36,38 Kč/kg JUT (28,31 Kč/kg ž. hm.).

Do konce ledna neočekáváme zvýšení cen jatečných 
prasat CZV v jednotlivých kategoriích jsou uváděny 
v Kč/kg JUT za studena.

Se selaty kolem 20 kg se již 4. týden za sebou neob-
chodovalo. Zaznamenali jsme pouze prodej selat 
o průměrné hmotnosti 28,1 kg za průměrnou cenu
l 499 Kč/ks. Nestandardní selata dosáhla v průměru 
13,9 kg a prodávala se po 482 Kč/ks.

Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez 
DPH.

Porážky, dovoz-vývoz
V průběhu prosince 2007 bylo ve sledovaných podni-

cích masného prům. poraženo celkem 23 357 t jat. zvířat 
v živé hmotnosti (-10,9 %). Skotu bylo poraženo 4 714 t 
v ž. hm. (-11,5 %) a prasat 18 561 t v ž. hm. (-11 %).
Za celý rok 2007 se v těchto podnicích porazilo 
61 580 t ž. hm. jat. skotu, což je ve srovnání s rokem 
2006 méně o 1,8 %. Jat. prasat se porazilo 230 653 t
ž. hm., tj. o 1,1 % více než v roce 2006. Celkové porážky 
pro cizí ve mzdě za prosinec (170 t ž. hm.) činily u sko-
tu 130 t ž. hm. (-14,5 %), u prasat 38 t ž. hm. (-36,7 %).
V prosinci dovezly sledované podniky o 366 t masa 
méně než v listopadu. Měsíční objem dovozu (2 531 t) 
se skládal ze 147 t hovězího masa, 2 300 t vepřového 
masa, l t koňského masa a 83 t drůbežího masa. Za 
celý rok 2007 dovezly tyto podniky 34 771 t, z toho 
bylo 2 121 t hov. masa, 31 013 t vepř. masa, 12 t sko-
pového masa, 43 t koňského masa a l 582 t drůbežího 
masa. Vývoz masa a masných výrobků se snížil u stej-
ných podniků o 30 t na 319 t. V roce 2007 vyvezly sled. 
podniky celkem 4 116 t masa a masných výrobků, tj. 
o l 716 t více než v roce 2006. Spotřeba drůb. masa se 
v prosinci snížila o 6 % ve srovnání s předchozím měsí-
cem na 2 249 t. Ve srovnání s prosincem minulého 
roku se snížila spotřeba drůb. masa o 168 t. Za období 
leden až prosinec spotřebovaly sled. podniky 25 762 t
drůb. masa, což je o 0,8 % méně než za loňský rok.

Výroba masa a masných výrobků
V prosinci vyrobily sled. podniky 15 500 t masa 

(tj. o l 950 t méně), z tohoto objemu bylo 2 459 t hov. 
a 12 999 t vepřového masa. Ve srovnání s předcho-
zím měsícem bylo vyrobeno méně hovězího (-12,1 %)

a vepř. masa (-11,1 %). Celková výroba výrobků za pro-
sinec klesla o 2 765 t a dosáhla 27 748 t. Výsek, masa 
bylo vyrobeno celkem 13 639 t (-5,8 %), masných 
výrobků 13 849 t (-11,7 %) a konzerv 260 t (-24,4 %),
Tržní odbyt výsek. masa se snížil v prosinci u sled. pod-
niků u hovězího masa o 13 % na l 819 t a u vepř. masa 
o 4,3 % na 11 677 t. V meziročním srovnání byl tržní 
odbyt nižší u hov. výsekového masa o 3 313 t, u masných 
výrobků o l 129 t, u konzerv o l 090 t a vyšší u vepřové-
ho masa o 3 652 t. Objem zásob se ve sled. podnicích 
snížil o l 593 t u masných výrobků, o 58 t u hov. masa 
a o 277 t u vepř. masa.

Vývoj průměrných nákupních cen jatečného skotu a prasat
Průměrná NC skotu celkem (32,82 Kč/kg ž. hm.) 

zůstala stejná ve srovnání s předch. měsícem. Ve srov-
nání s prosincem roku 2006 je cena nižší u jat. sko-
tu o 1,12 Kč/kg ž. hm. CZV býků tř. SEUR se zvýši-
la o 0,7 % na 38,42 Kč/kg ž. hm, (69,92 Kč/kg JUT), 
CZV jalovic tř. SEUR se nezměnila, tj. zůstala na 
30,98 Kč/kg ž. hm. (58,55 Kč/kg JUT). Cena krav tř. 
EUR se snížila o 1,3 % na 29,06 Kč/kg ž. hm. (56,38 
Kč/kg JUT). Průměrná cena v roce 2007 dosáhla u bý-
ků tř. SEUR 39,48 Kč/kg ž. hm., u jalovic tř. SEUR 
31,51 Kč/kg ž. hm. a u krav tř. EUR 29,94 Kč/kg ž. hm.
V meziročním srovnání to představuje postupně rozdíly 
v Kč/kg ž. hm. u býků (-2,47), u jalovic (-0,40) a u krav 
(+0,60). Průměrná CZV prasat celkem stoupla (+5,3 %), 
dosáhla 27,68 Kč/kg ž. hm. (35,57 Kč/kg JUT), CZV 
prasat tř. SEU vystoupla o 4,6 % (tj. o 1,26 Kč/kg ž. hm.) 
na 28,53 Kč/kg ž. hm. (36,66 Kč/kg JUT). Průměrná 
cena za rok 2007 u prasat tř. SEU 29,21 Kč/kg ž. hm. 
byla v meziročním srovnání nižší o 2,68 Kč/kg ž. hm.

Měsíční bilance výběrového souboru podniků

TIS ČR SZIF
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Salima 2008

Rádi Vás přivítáme na našem stánku č. 029, pavilon F

Vážení obchodní přátelé, 
rádi bychom Vás pozvali
na letošní ročník
Mezinárodního potravinářského
veletrhu Salima 2008,
konaného v Brně
ve dnech 4. 3. – 7. 3. 2008 
Při této příležitosti Vás rádi
seznámíme s naší kompletní
nabídkou:

�  nová generace hlubokotažných
řízení 

�  nová balička R 175 Darfresh
�  balicí zařízení do hoto-

vých misek Treysealer
�  komorové baličky
�  X-Ray detektor - detekční zařízení

na bázi rentgenu 
�  etiketovací zařízení MR
�  vyřazovací váhy MR

 Stroje a zařízení pro masný průmysl  

Koření a kořenící směsi pro masný průmysl

Co Vám můžeme nabídnout?
� prodej a servis nových a repasovaných strojů
 – Tipper Tie Alpina ( kutry, klipsovačky)
 – Fomaco ( nastřikovací technologie)
 – Rudolf Schad ( vazačky oček)
 – Magurit ( sekačky zmraženého masa)
 – Kolbe ( pily, řezačky)
 – Henneken ( masírky, tendenzery)
 – Karl Schnell ( mělnice, míchačky)
� prodej a servis řeznických strojů i jiných značek
� možnost nezávazného předvedení stroje ve Vaší firmě
� generální opravy potravinářských strojů
� broušení kutrových nožů 
� prodej kutrových nožů, nožů do stahovaček kůží,
  listů do pásových pil, řezacích složení a nastřikovacích jehel

pro všechny typy strojů
� prodej klips na všechny typy klipsovacích strojů
 (od ručních po plnoautomatické)
�  prodej koření a kořenících směsí a technologických přísad

pro masný průmysl

Horní Žďár 45, 363 01 Ostrov
tel.: 353 844 571, 353 616 190, fax: 353 616 199
e-mail: info@profitech-food.cz, www.profitech-food.cz

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÝSTAVU
SALIMA – IBUCOB 2008

(4. – 7. 3. 2008)
DO  PAVILONU F, STÁNKU č. 027

®

MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA S. R. O.

Sídlo: Pod rovinou 2/681, 140 00 Praha 4 � Provozovna: Antala Staška 34, Praha 4 � Tel: ++420 261 260 516-7
Fax: ++420 261 260 518 � Mobil: ++420 725 569 342 – pan Richard Schiller, ředitel pro ČR � www.multivac.de

navštivte nás
ve dnech 4. 3. – 7. 3. 2008

ve stánku  společné expozice SZIF,
pavilon D, stánek 063.

Voma s. r. o.
– držitel

certifikátu
kvality KLASA
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Berlín – Na Grüne Woche v Berlíně, vele-
trhu zemědělství a potravinářství, který se 
poprvé konal už v roce 1926, výrobci potra-
vin testují, jaký je o jejich výrobky zájem, 
a předhánějí se v tom, kdo své produkty 
nabídne v atraktivnějším „balení“. Pro běž-
né návštěvníky tak je především pastvou pro 
oči a sliny se jim sbíhají nad prezentacemi 
čerstvých ryb, exotického ovoce, masa, sý-
rů i nad speciálními přehlídkami vín, piv 
a dalších alkoholických nápojů. V Berlíně 
se i letos otevřely brány největšího potravi-
nářského a zemědělského veletrhu na svě-
tě Internationale Grüne Woche (Zelený 
týden). Jeho 73. ročník proběhl od 18. do 
27. ledna. Byl příležitostí k navázání kon-
taktů mezi obchodníky a odborníky, fórem 
pro setkání desítek ministrů zemědělství, 
mezi nimiž nechyběl ani český zástupce 
Petr Gandalovič. Hned v první den veletrhu 
se setkal s německým ministrem zemědělství 
Horstem Seehoferem. Ten potom pokračo-
val na tradiční několikahodinovou obchůz-
ku areálem čítajícím 26 hal na ploše 115 
hektarů. 

Expozici České republiky tentokrát domi-
novalo pivo. Podle zúčastněných noviná-
řů neúčast českých potravinářů má na svě-
domí nedostatečná finanční podpora, kte-
rou ve větší míře mohl v minulých letech 
uštědřit SZIF spolu s ministerstvem země-

dělství. Dále si jsou čeští potravináři vědo-
mi toho, že německý trh je už obsazen a je 
velmi těžké proniknout se svými produkty 
do zemí EU. Proto hledají možnosti vysta-
vovat na veletrzích v Rusku, na Ukrajině 
a v zemích, kde je ještě určitá možnost 
vývozu svého zboží.

NĚMCI VÝCHODNÍ TRHY 
NEPONECHALI NÁHODĚ

A JISTÍ SI JE
Jak se ale na letošní Grüne Woche uká-

zalo, právě Německo si cíleně tyto trhy jis-
tí a hlídá. Má dokonce zřízené obchodní 
agentury pro východní trhy. Jsou vypraco-
vané brožury s kontaktními místy a adre-
sami určitých výrobců potravin a zeměděl-
ských produktů, s nimiž hodlají německé 
firmy spolupracovat. Pro Rusko je napří-
klad 15 tisíc takových kontaktních adres. 
V jiné brožuře určené Ukrajině je to na 12 
tisíc kontaktních adres a třeba pro Ázer-
bájdžán 5 tisíc kontaktních míst.

O velkém zájmu Němců proniknout 
na tyto trhy svědčí i samotná skutečnost, 
že velkému prostoru se na výstavě Grüne 
Woche těšila ruská expozice, která zaují-
mala nejvíc místa a byla přeplněná návštěv-
níky. Ti ochutnávali a vzápětí i nakupovali 
místní dobroty, které byly cenově na srov-
natelné úrovni s produkty západní Evropy, 
někdy byly dokonce dražší.

Německý atak na východní trhy

Na Grüne Woche jsme u českého stánku zastihli české prezidenty, Ing. Jana Velebu  z  Agrár-
ní komory ČR (vlevo) a Ing. Miroslava Tomana, CSc., z Potravinářské komory v rozhovoru 
s ředitelem SZIF Ing. Tomášem Révészem (uprostřed).

 Před zahájením veletrhu v předvečer 
otevření bran Grüne Woche na slavnost-
ním večeru byl také na vyhlášeném foto-
termínu pro novináře především připraven 
pro společné snímky s evropskou zeměděl-
skou komisařkou Marianne Fischer Boelo-
vou ruský ministr zemědělství Alexej Vasi-
lijevič Gordějev. Ten v rozhovoru pro naší 
redakci uvedl, že mají zájem obchodovat 
s Evropskou unií ve velkém, ale potraviny 
musí splňovat jejich velmi přísné normy. 
„To je pro náš import rozhodující,“ řekl 
Gordějev. Potvrdil, že před revolucí Rus-
ko obchodovalo velmi aktivně s Českou 
republikou. Po roce 1990 nastalo ze strany 
ČR ochlazení a toho využily rychle státy 
staré patnáctky EU a nyní již těžko dohá-
níme tuto chybu našich porevolučních 
politiků, především ministra financí Ivana 
Kočárníka, ministra průmyslu Vladimíra 
Dlouhého a ministra zemědělství Bohumi-
la Kubáta. 

KONEC EKONOMICKÉMU 
ROMANTISMU

Gordějev prozradil, že během veletrhu 
měl bilaterární jednání jak s komisařkou 
EU Boelovou, tak s německým ministrem 
zemědělství Seehoferem. Totéž konstato-
val ukrajinský ministr zemědělství Jurij 
Mělnik, který uvedl, že mají velký půdní 
potenciál, který hodlají využít. I o jedná-
ní s ním měli zástupci EU velký zájem, 
bohužel ani jeden z nich nebyl na progra-
mu českého ministra zemědělství Ganda-
loviče. Jak Gordějev, tak Melnik v rozho-
vorech uvedli, že i oni byli po roce 1990 
v agrární politice naivní a zpočátku šlo 
o snahu rozbořit velké celky a úzce speci-
alizované potravinářské podniky. „Tento 
ekonomický romantismus trval do roku 
1995, někde až do roku 1997, dnes víme 
jediné. Chceme-li v konkurenci se světem 
uspět, musíme jít cestou specializace a vel-
kých agrárních kombinátů s výměrou i 20 
tisíc hektarů,“ uvedl Gordějev. Hovořil 
i o obrovských koncentracích hospodář-
ských zvířat s výkrmem až 5 tisíc kusů sko-
tu a velkých koncentracích ve výkrmnách 
prasat. Mluvil i o výnosech obilovin, výbě-
ru odrůd s vysokými výnosy, takže v něk-
terých oblastech se dosahuje 9 tun zrna 
z hektaru. Naštěstí v obou zemích, v Rus-
ku i na Ukrajině, jak konstatovali minis-
tři Gordějev a Melnik, má agrární sektor 
velkou podporu od vlády, a tak se rychle 
rozvíjí.

REWE S PENNY MARKETEM 
DOMINOVALY

Zatímco vloni na Grüne Woche patřila 
celá jedna hala obchodnímu řetězci Lidl, 
letos to bylo na ještě větší výměře vyčle-
něno pro společnosti Rewe a Penny. Tyto 
řetězce na Grüne Woche představily svůj 
program v bioprodukci Westfleisch eG. 
Pavilonu masa pak vévodila německá fir-
ma Westfleisch eG, která představila kaž-
dý den během výstavy spotřebitelům, jak 
hodlá zacházet s masem, a to jak v pří-
padě jeho opracování, produkce bohaté-
ho sortimentu, ale i v obchodní politice. 
Jak nám prozradil vedoucí obchodní poli-
tiky Westfleisch eG Hubert Kelliger, roč-
ně vyprodukují 67 tisíc tun masa. Zpracují 
na 5 milionů prasat a na 300 tisíc býků. 
„Chceme dál expandovat. Snažíme se 
vyvážet prostřednictvím řetězců i do Čes-
ké republiky,“ uvedl. Věděl samozřejmě 
o rakouské konkurenci a stejně tak i o něk-
terých odchylkách ve správném značení 
masa, na něž upozorňovala v minulém 
roce Agrární komora ČR spolu se Svazem 
chovatelů masného skotu a Českým sva-
zem zpracovatelů masa. „Právě proto tady 
ukazujeme spotřebitelům a obchodníkům 
názorně, jak naši řezníci připravují čtvrtě 
hovězího a půlky vepřového a hlavně, jak 
přesně podle zákona o potravinách zna-
číme maso. Konkurenci na trhu budeme 

čelit a vítězit kvalitou a k ní patří i správné 
značení masa,“ uvedl Kelliger.

RŮZNORODOST SORTIMENTU 
NABÍZENÝCH UZENIN

Pokud jde o masné výrobky, na Grü-
ne Woche se předvedlo hodně specia-
lit jak z Německa, tak Ruska a Ukrajiny. 
U ukrajinských specialit převládaly v men-
ším měřítku, než je třeba český sortiment, 
trvanlivé salámy a klobásy na způsob tla-
čenky stočené ve střívku do podoby vin-
ných klobás. Část jich se nabízela také 
zalitá v sádle v keramických hrncích s uzá-
věrem. Vepřové maso bylo tučnější, než na 
co jsme zvyklí. „Na Ukrajině mají jatečná 
prasata vyšší porážkovou váhu a je velká 
škála plemen. Ve šlechtění určitě nedosa-
hují české úrovně,“ uvedl Jan Veleba po 
prohlídce jednotlivých pavilonů.

Němečtí a rakouští řezníci se tentokrát 
zaměřili více na trvanlivé salámy a různé 
jejich velikosti a kreace. Sortiment byl vel-
ký a konkurence se zvyšuje. Evropský spo-
třebitel je již částečně rozmazlený a bude 
čím dál tím těžší překvapit nějakou novin-
kou. Proto výrobky s označením bio jsou 
marketinkovým táhlem a bude záležet 
velmi na tom, aby se bio nezprofanovalo. 
Loni veletrh navštívilo přes 420 000 lidí 
a s obdobným zájmem pořadatelé počítají 
i letos.  Text a fota Eugenie Línková

„Řezníci gurmánům“

Z E  Z A H R A N I Č Í  –  S E R I Á L Y

ZÁVITKY Z ROSTBÍFU
S FAZOLOVÝM KRÉMEM

Rozpis pro 4 osoby:
250 g konzervovaných bílých fazolí zbavených nále-
vu
6 plátků rostbífu 
3 velké artyčoky v oleji
2 velké nakládané okurky
½ červené a ½ žluté sterilované papriky
petrželka, zelený salát, olivový olej extra viržin
sůl, pepř

Fazole rozmixujeme s trochou vody, oleje, solí 
a pepřem na hladkou krémovou omáčku.

Artyčoky, nakládané okurky, oba druhy paprik 
a petrželku společně nahrubo rozmixujeme.

Tuto směs rozdělíme na plátky rostbífu, přidá-
me list salátu a stočíme do závitků.

Rozkrojíme každý závitek na poloviny, obloží-
me proužky čerstvé papriky a podáváme s fazolo-
vým krémem.  Martin Bouška

Řecká kuchyně

Uzeniny ze sibiřské oblasti stejně jako masné výrobky byly s větším podílem sádla, než na co jsme zvyklí. Pro tamní tvrdé podmínky je to ale 
jistě vítané. Sobolí kůže, které budily zájem návštěvníků, jen dokreslovaly, o jakou jde přírodu. Klobásy v sádle v krásném keramickém hrníč-
ku s víkem nabízely ruské bárišni za 13 eur kus.

více na:   www.agral.cz

AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

Čtěte pravidelný měsíčník 
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Brusel (dra) – Evropské unii nadále hro-
zí sankce kvůli tomu, že se stále nepodří-
dila nařízení Světové obchodní organiza-
ce (WTO) a neumožnila dovoz geneticky 
modifikovaných odrůd potravin (GMO). 
Termín, aby tak učinila, vypršel 11. ledna 
o půlnoci. V případě, že se Unie nařízení 
WTO nepodřídí, hrozí jí odvetná opatření 
ze strany největších vývozců GMO – USA, 
Kanady a Argentiny.

Pokud by se sankce staly realitou, vinu 
na svých ramenech může nést Rakousko 
a Evropská komise. Soused České repub-
liky je totiž poslední zemí ze 27 členských 
států EU, která uplatňuje zákaz na vybra-
né druhy GMO – konkrétně na dva druhy 
kukuřice. EK ovšem má pravomoc Vídni 
nařídit, aby zákaz zrušila, dosud tak ale 
neučinila a s největší pravděpodobností 
ani neučiní. 

„Počkáme ještě, abychom měli více 

jasno. Máme ale informace, že situace 
by neměla nijak eskalovat,“ uvedl mluvčí 
Evropské komise. Podle něj Brusel čeká 
především na reakci USA. To však nijak 
nevysvětluje váhání komise se zásahem 
proti Rakousku. Podle neoficiálních infor-
mací za to mohou neshody uvnitř výkonné-
ho orgánu EU. Tuto problematiku má na 
starosti eurokomisař Stavros Dimas, který 
na zrušení zákazu nijak netlačí, na což upo-
zorňuje i sám. Zároveň za ním stojí eko-

logičtí aktivisté, kteří zákaz dovozu GMO 
dlouho podporují. 

Pokud by však Američané, Kanaďa-
né a Argentinci přistoupili k odvetným 
opatřením, platila by pravděpodobně pro 
celou Unii, přestože zákaz uplatňuje pou-
ze Rakousko. Nebylo by to ovšem poprvé. 
V roce 1999 Washington uvalil na některé 
evropské zboží vyšší cla kvůli evropskému 
zákazu na dovoz hovězího masa, jež pochá-
zelo z dobytka, kterému byly do krmiva při-

dávány hormony. Krátce poté následovaly 
další sankce ze strany USA, tentokrát kvůli 
banánům. 

Podle evropské legislativy může členský 
stát dočasně nějaký geneticky modifikova-
ný produkt zakázat, pokud to zaštítí nový-
mi vědeckými poznatky. Rakouské úřady 
ale údajně nepředložily důkazy, že by kvů-
li zmiňovaným kukuřicím hrozily nějaké 
negativní dopady na zdraví lidí a zvířat či 
životní prostředí. 

EU nadále hrozí sankce, stále se nepodřídila WTO 

Brusel (dra) – Maso či mléko z klonova-
ných zvířat prý nejsou škodlivé. Podle předběž-
ného stanoviska expertů z Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin (EFSA) nevykazují 
žádné významnější odlišnosti od těch, které 
jsou získávány od jejich běžných protějšků.

„Je velmi nepravděpodobné, že existu-
je nějaká odlišnost z hlediska bezpečnosti 
potravin mezi produkty pocházejícími z klo-
nů a jejich potomků a ze zvířat vzešlých 
z běžné zvířecí reprodukce,“ uvedl EFSA 
v prohlášení na své webové stránce. 

Podle EFSA zároveň nejsou informace 
o tom, že by někde na světě byly na trhu pro-
dukty z klonovaných zvířat. Například Spo-
jené státy v roce 2001 samy uvalily morato-
rium na prodej takových výrobků. 

Odborníci z EFSA uvedli, že nemo-
ci a úmrtnost u klonů je výrazně vyšší než 
u běžně reprodukovaných zvířat. Současně 
také dodali, že údaje ukázaly, že tato tech-

nika množení může být úspěšnou. Až se 
navíc technika vylepší, bude zřejmě i méně 
nemocných klonovaných zvířat. 

Z řady fyziologických a klinických para-
metrů vyplývá, že zdravé klony a jejich 
potomci nevykazují žádné výrazné odlišnos-
ti od běžných zvířat, uvedl EFSA. A podob-
ně je na tom i jejich maso či mléko. Zatím 
se také podle EFSA nezdá, že by výsledky 
zvířecího klonování měly mít nějaké dopa-
dy na životní prostředí, avšak v tomto ohle-
du zatím není dost adekvátních dat. EFSA 
se v názoru, který si zhruba před rokem 
vyžádala Evropská komise, zaměřil zejmé-
na na prasata a skot, protože u těchto zví-
řat jsou dostupné potřebné údaje. K tomu-
to předběžnému stanovisku EFSA se nyní 
v rámci veřejných konzultací mohou vyjád-
řit další vědecké či jiné organizace. Koneč-
né stanovisko by mohlo být někdy v květnu 
letošního roku. 

Otázkou je, zda by to mohlo vést k po-

otevření cesty k tomu, že by se maso či mléko 
klonovaných zvířat mohlo někdy v budouc-
nu dostat na trh. Evropská komise v reakci 
na zprávu EFSA uvedla, že prostřednictvím 
průzkumu Eurobarometr osloví obyvatele 
členských zemí, aby dali najevo názor, co si 
o takových výrobcích myslí. 

Kromě toho by výkonný orgán „sedmadva-
cítky“ měl také dostat zprávu etické komise, 
která se tímto problémem zabývá. „Pak spo-
lečně s výsledky Eurobarometru a veškerý-
mi vědeckými poznatky budeme uvažovat 
o případných opatřeních, k nimž by se dalo 
přistoupit,“ uvedla Nina Papadulakiová, 
která je mluvčím komisaře pro oblast zdra-
ví Markose Kypriana. K podobnému závěru 
jako EFSA dospěl v předběžném stanovisku 
v roce 2006 i americký Úřad pro potraviny 
a léčiva (FDA), podle nějž mléko a maso 
většiny klonovaných domácích zvířat je pro 
konzumaci bezpečné. Stejně se vyjádřily pár 
let předtím i japonské úřady. 

Maso a mléko z klonovaných zvířat
zřejmě není škodlivé 

Brusel (dra) – Evropská komise chce 
urychlit vstup nových potravinářských výrob-
ků, ať už technologicky vylepšených anebo 
těch pocházejících z exotických zemí, na 
trh v Unii. Navrhuje proto upravit dosavadní 
směrnici o potravinách nového typu. Mimo 
jiné by například výrobce mohl požádat 
o povolení prodávat svůj nový či neobvyklý 
výrobek prostřednictvím Evropské komise. 
Návrh nyní projednají členské státy Unie.

Podle dosavadních pravidel výrobce, 
který chtěl na unijní trh umístit nový anebo 
exotický a v Evropě nepříliš známý výro-
bek, požádal přímo členskou zemi, jež pak 
zjišťovala reakce dalších států Unie. Komi-
se navrhuje, aby žádosti o prodej v Unii 
směřovaly přímo na ni a komise by pak 
požádala o stanovisko Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA). Pokud bude 
podle EFSA výrobek vyhovovat, navrhla by 
jej odsouhlasit členskými zeměmi v přísluš-

ném výboru komise; to podle EK zrychlí 
celý proces. 

Pod potraviny nového typu v minulosti 
například patřily technologicky upravené 
potraviny, v nichž výrobci používali látku 
fytosterol, která snižuje obsah cholesterolu 
v daném výrobku. Z exotických potravin, 
které v Evropě nejsou běžné, se to týkalo 
například takzvaných „noni“ džusů, vyro-
bených z jistého druhu rostliny rostoucí 
například na Tahiti. 

Cílem komise je podle jejích slov také 
zajistit, aby se k zákazníkům v Unii dostaly 
i potraviny bezpečné a zdravotně nezávad-
né. „Návrh má za cíl vytvořit efektivnější 
a praktičtější systém pro regulaci potravin 
nového typu, který nabídne zákazníkům 
v Unii výhodu co nejvíce aktuální možnos-
ti výběru z nových potravin a zajistí příz-
nivé prostředí pro potravinářský průmysl 
v Evropě,“ uvedl komisař pro zdraví Mar-
kos Kyprianou.

EK chce urychlit schvalování 
nových potravin pro trh v Unii 

Americký zpracovatel masa 
zpracuje odpady na bioplyn
V závodě na zpracování masa JBS Swift Grand 

Island v Nebrasce se budou odpady z masné výroby 
zpracovávat na bioplyn, který se pro masokombinát 
stane doplňkovým zdrojem energie. Závod patří spo-
lečnosti JBS Swift and Co., což je jeden z největších 
světových zpracovatelů hovězího masa. Řízení výroby 
bioplynu bude záležitostí agentury Microgy, dceřiné 
firmy společnosti Environmental Power specializují-
cí se na obnovitelnou energii. Tato agentura vybuduje 
bioplynovou stanici a bude řídit její provoz. Microgy je 
exkluzivním držitelem licence pro oblast Severní Ame-
riky na použití patentově chráněné technologie ana-
erobní fermentace, kterou se z živočišných a rostlin-
ných odpadů získává metan použitelný ke generování 
tepelné a elektrické energie.

Očekává se, že nová bioplynová jednotka na závodě 
JBS Swift zahájí provoz na začátku posledního čtvrt-
letí letošního roku. Její výrobní kapacita by měla být 
235 000 MMBtu ročně, což je energetický ekvivalent 
68 000 hl motorové nafty. Bioplyn získaný z masného 
odpadu by měl nahradit 25 procent spotřeby zemní-
ho plynu. Microgy bude plyn závodu JBS Swift Grand 
Island dodávat na základě 15letého kontraktu. Vede-
ní masokombinátu od bioplynové stanice očekává jak 
snížení provozních nákladů na energie, tak i zmenšení 
zátěže životního prostředí a zlepšení environmentální 
udržitelnosti operací masokombinátu.

Zpracovatelé masa stejně jako i jiní výrobci potra-
vin a nápojů se musí vypořádat se stoupajícími cena-
mi energií, proto hledají levnější alternativní řešení. 
Zároveň se snaží též vyhovět požadavkům na snížení 
emisí skleníkových plynů. Alespoň částečným řeše-
ním obou těchto problémů je výroba bioplynu z odpa-
dů. Bioplyn lze kromě masného odpadu vyrábět též 

z kvasinkových odpadů po výrobě piva a syrovátky 
z výroby sýrů. Až doposud však do této technolo-
gie investovalo pouze několik málo potravinářských 
a nápojových firem, kupříkladu pivovary Scottish 
& Newcastle a Fosters. Jejímu rychlejšímu rozšíření 
v potravinářském a nápojovém průmyslu možná brání 
nedostatek informací o tom, jak přizpůsobit výrobní 
cyklus jednotlivých výrob použití odpadních produk-
tů jako paliva.

Nová bioplynová stanice na závodě JBS bude 
zaměstnávat 3 operátory a manažera stanice. Vybave-
ní stanice bude sestávat ze dvou 48 000 hektolitrových 
fermentorů a purifikačního systému, který plyn před 
dalším použitím vyčistí. Po zprovoznění bioplynové 
stanice bude závod JBS Swift méně závislý na fosil-
ních palivech a sníží množství odpadního materiálu 
vyváženého na skládku.

Mutageny v tepelně 
zpracovaných potravinách

V minulém roce byly v odborných časopisech mimo 
jiné publikovány výsledky tří studií týkajících se muta-
genů generovaných Maillardovou reakcí, ke které 
dochází v průběhu tepelného zpracování potravin při 
vysokých teplotách. Studie se soustředily zejména na 
problém, jak tvorbu těchto karcinogenních látek potla-
čit.

Heterocyklické aromatické aminy (HA) tvoří kom-
plexní skupinu asi 20 látek tvořených v průběhu Mail-
lardovy reakce při tepelném zpracování potravin. 
Třemi typickými sloučeninami jsou MeIQ (2-amino-
3,4-dimethylimidazol[4,5-f]quinolin), MeIQx (2-ami-
no-3,4-dimethylimidazol [4,5-f]quinoxalin) a PhIP 
(2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5,-b]pyridin). 
I když se v potravinách tvoří ve velmi nízkých 

množstvích (ppb), je o nich známo, že jsou potenciál-
ními karcinogeny a Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny doporučila snížit expozici lidského organis-
mu vůči nim na co nejmenší míru.

Monika Gibisová z Hohenheimské univerzity zkou-
mala vliv marinád na tvorbu HA ve smažených placič-
kách z mletého hovězího masa. Marinády obsahovaly 
různá množství cibule, česneku a citronové šťávy v čis-
tém olivovém oleji nebo ve směsi olivového a slunečni-
cového oleje. Placičky byly před smažením za standard-
ních podmínek marinádami potřeny po obou stranách 
(1,5 g na každé straně). V každé usmažené placičce 
byly potom metodou komplexní extrakce a vysokoú-
činné plynové chromatografie stanoveny HA. Výsled-
ky ukázaly, že 20 gramů česneku ve 100 gramech mari-
nády snížilo množství MeIQx ve smaženém mase o asi
70 %, cibule byla v inhibici tvorby zmíněné látky účin-
ná méně. Různá množství olivového oleje ve sluneč-
nicovém oleji neměla na tvorbu HA žádný vliv a rov-
něž tak bez vlivu byla i citronová šťáva. Ze zjištěných 
výsledků lze konstatovat, že maximální redukce tvor-
by MeIQx v modelových systémech bylo dosaženo při 
následujícím složení marinády: cibule 31 %, česnek 
29 % a citronová šťáva 15 %. Gibisová se domnívá, že 
za inhibiční účinek jsou zodpovědné síru obsahující 
složky česneku a cibule, tj. cystein a glutathion, pro-
tože se ukázalo, že tyto složky snížily tvorbu MeIQx 
též v modelových systémech.

Mingfu Wang a spolupracovníci z Rutgerovy univer-
zity v USA a z Univerzity v Hong Kongu zvolili alter-
nativní přístup a zkoumali vliv komerčních ovocných 
extraktů z jablek, bezinek, ananasu a semen vinné révy 
přidaných do mletého hovězího masa v množství 0,1 % 
hodinu před smažením. Extrakt ze semen vinné révy 
snížil tvorbu PhIP o 72 %, z jablek o 69 % a z bezi-
nek 45 %. Výtažek z ananasu byl neúčinný. Tvorbu 
dalších dvou sledovaných heterocyklických aminů 

MeIQx a 4,8-DiMeIQx však redukovaly pouze výtažky 
ze semen vinných hroznů a jablek, a to o 59 % a 67 %. 
Analýza fenolových sloučenin extraktů ukázala klad-
nou korelaci mezi celkovými fenoly a inhibicí tvorby 
HA. Jablečný extrakt byl frakcionován a byla zkoumá-
na aktivita jeho jednotlivých složek. Ukázalo se, že 
v inhibici tvorby HA byly nejaktivnější prokyanidiny, 
floridzin a kyselina chlorogenová. Výše zmíněná stu-
die je podle mínění autorů první vědeckou prací doku-
mentující inhibiční účinky jablečných fenolů na synté-
zu heterocyklických aminů.

Dobré zprávy přicházejí i od Pascala Chattoneta 
a Juliena Escobessa z Merignacu ve Francii. Polycyklic-
ké aromatické uhlovodíky, z nichž některé jsou karci-
nogenní, se tvoří nejenom při rožnění masa, ale i při 
vypalování barikových sudů na víno. Při zrání potom 
z opáleného dřeva do vína přecházejí nejenom žádoucí 
aromatické a chuťové látky, ale i nechtěné aminy. 

Dubové dřevo sudů opálené do určitého stupně 
a vína v nich zrající byly předmětem výzkumu výše 
zmíněných autorů. Ti je metodou plynové chromato-
grafie a hmotnostní spektrometrie analyzovali na pří-
tomnost polycyklických aromatických uhlovodíků. 
Ač nízká, ale změřitelná množství několika PAH byla 
zjištěna jak v sudech, tak ve víně. Hladina nejtoxičtěj-
ší látky – benzo[a]pyrenu – však byla pod detekčním 
limitem 6 ng/litr. Podle autorů při průměrné spotřebě 
Francouzů 50 litrů vína za rok na hlavu je množství té-
to látky přijaté do organismu při pití vína přibližně 20 
krát menší než množství inhalované při dýchání nor-
málního vzduchu dospělým nekuřákem.

Podtrženo a sečteno – zdá se tedy, že si bez obav 
můžeme dopřát sklenku vína s hovězím karbanátkem, 
zejména pokud je ten před smažením marinovaný 
v  trošce česneku a ovocného extraktu.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI

KRÁTCE ZE SVĚTA 

Jiný kraj, jiný mrav, řeknete si při pohle-
du na pečenou husu v šanghajském obcho-
dě. Nabízejí se již upečené a visí na háku, 
který protíná hlavu. Trochu vzdáleně to při-
pomíná vyrovnanou řadu uzených hovězích 

jazyků „ve visu“, jak je známe z českých 
uzenářství. Chuť je samozřejmě naprosto 
jiná, ne až zase tak odlišná od naší pečené 
husy. K ní se v Číně nejí „knedlo, zelo“, ale 
buď speciálně upravená zelenina nebo jen 

Husička
po šanghajsku
tak přikusujete pečené ovoce a z mističky si 
přidáte rýži.

A co potom když navštívíte oslí restau-
raci. Těch je v Číně dost, nejsou prostě 
žádnou výjimkou a ceny jsou srovnatelné 
s jídly z masa kuřecího nebo vepřového či 
hovězího. Oslí maso je v Číně navíc vel-
mi oblíbené, jídlo v restauraci přijde ně-
co kolem 20 juanů, což si vynásobte 2,7 
a budete na ceně kolem 55 korun. 

Zejména korejské restaurace nabízejí 
i psí maso z větších hladkosrstých retrív-
rů, to jsem neochutnal a ani nemám zájem, 
doma máme kokra a to by mi přišlo troš-
ku kanibalistické sníst kamaráda. Stejně 
tak jsem neochutnal malé ptáčky. Jsou svi-
nutí a propíchnutí špejlí po takových šes-
ti kusech na jedné a to vše se ponoří do 
horkého oleje a opeče. V čínštině pro to 
není speciální název, že byste třeba chtěli 
sýkoru nebo vrabce, jednotně se tento špíz, 
který se nabízí v restauracích a běžně na 
ulici za 7–12 juanů, nazývá malý ptáček. 

Zhruba ve stejné cenové relaci jsou škorpi-
oni, larvy a brouci, což kolegové ochutnali 
a přirovnávali chuťově k burským oříškům, 
já jsem v tomto ohledu neexperimentoval, 
protože dost cestuji a problémy zažívacího 

traktu bych nerad řešil za pochodu. Teď 
mířím vlakem na jih do provincie Henan, 
do zemědělské oblasti.

Martin Bouška
pekingský zpravodaj

Z E  Z A H R A N I Č Í
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I N F O R M A C E

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
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Adresa:  ........................................................................................................................................................
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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.
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POTRAVINÁŘSKÁ 
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Prodej a servis vysoce kvalitních strojů a zařízení
pro potravinářský průmysl, prodej obalů, střev, koření

a přípravků pro řezníky a uzenáře.

KONTAKTNÍ ADRESY:

Fimex, spol. s r.o.

ABM, BAADER, BETTCHER, BVS-KREIS, HANDTMANN, INAUEN-VC999, INJECT STAR, INTECAL, LASKA, LAUE-HELA,

MAINCA, MAJA, MPS, PEBOECK, RAMSAY, SATORI STOCKTEC, SCHMID & WEZEL-EFA, SCHOMAKER, SORGO, S+S, STRIDHS,

TIPPERTIE TECHNOPACK, TREIF, VISKO TEEPAK, WIEGAND-HÄNGFIX, WORLD PAC

• • •
Dovolujeme si Vás pozvat k prohlídce naší expozice

u příležitosti konání veletrhu

SALIMA
ve dnech 4. – 7. 3. 2008

Těšíme se na Vaši návštěvu v našem stánku č. 019 v pavilónu F.


