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Slovo předsedy

Sázka na cenu
Co vše ovlivňuje cenu masa? Na tiskových konferencích 

se opakuje stále totéž, dalo by se říci po přečtení článků 
v novinách nebo vyslechnutí rozhlasových a televizních 
zpráv, že jsou to tři ukazatele. Růst ceny krmiva, změna 
stravovacích zvyklostí v nejlidnatějších zemích světa, Číně 
a Indii s až dvojnásobně větší spotřebou masa, a do třetice 
výroba biopaliv. Ta spotřebovávají mnohem víc kukuřice, 
obilí, sóji a řepky i cukrovky na vypalování a nezbývá tolik 
na krmiva. Při pravidelném sledování burzovního zpravo-
dajství ze světa ale přijdete nutně na to, že to jsou především 
výkyvy počasí, které nezřídka takřka ze dne na den mění ce-
ny jednotlivých komodit. Kupříkladu v pátek hlásí chicag-
ská burza pokles ceny u pšenice s odůvodněním, že vlhké 
počasí v Austrálii dává příslib větší úrody obilovin, než se 
očekávalo. Za tři dny nato ale cena poskočí u téže komodity 
opět na dosavadní vrchol a vysvětlení je opět z oblasti poča-
sí. V západní části Kansasu, Texasu a Oklahomě je podle 
burzy Chicago Board of Trade na tuto roční dobu nezvyklé 
sucho, což se podepíše na úrodě obilovin, bude mnohem 
nižší. A stoupá ze stejných důvodů i cena sóji a kukuřice.

Tatáž burza se v jiném sdělení zabývá cly na obiloviny 
v Rusku a Kazachstánu, i ta mají vliv na světovou cenu obi-
lí a každý ekonom jistě uzná i další neméně důležitý vliv, 
jímž je kurz dolaru a eura. Silná koruna sice jako pojem 
zní hrdě, ale pro vývozce už to tak libozvučné není. A prá-
vě k tomu se vyjadřovali zástupci zpracovatelů na nedávné 
tiskové konferenci svolané Agrární komorou, kde upozor-
ňovali mimo jiné na to, co do světa nyní hlásá mladobole-
slavská Škodovka, která si stěžuje na sílu koruny, která 
při vývozech nedovoluje takové zisky, jaké byly v minulosti. 
Totéž potvrdil Emil Kasper, generální ředitel z firmy Maso 
Planá, který dával do těchto souvislostí ceny masa z dovo-
zu a z domácích zdrojů. Navíc jak jeho kolega, generální 
ředitel Kosteleckých uzenin Jan Stoklasa dodal, někdy se ze 
zahraničí vyvážejí přebytky a pro vyvážející zemi je výhodněj-
ší podpořit nižší cenou, kterou na menším několikamilio-
novém trhu tak zvaně oželí, aniž musel snížit cenu na vlast-
ním, třeba i 80milionovém trhu. To jsou ekonomické tahy 
obchodníků, které k určité regulaci cen také patří a zejmé-
na manažeři ze zemí staré patnáctky s těmito nástroji umí 
bravurně zacházet.

Přitom náklady na produkci prasat ve výkrmu jsou 
u našich farmářů zhruba srovnatelné s jejich německými 
a rakouskými kolegy, lepší jsou Dánové, mnohem horší 
Španělé, Belgičané anebo Řekové. Větší rozdíl je ale, pokud 
jde o sílu zpracovatelských kapacit. Jak Emil Kasper uvedl, 
to, co vyprodukuje Maso Planá týdně, s porážkovou týdenní 
kapacitou zhruba 8 tisíc prasat, to je denní kapacita jedno-
ho dánského nebo německého masokombinátu. Koncentra-
ce ale dál pokračuje a velké koncerny pohlcují střední, to je 
trend těchto a dalších dní na světovém trhu. Opět v těchto 
souvislostech vzpomenul Emil Kasper konkurenční výhodu 
holdingu AGROFERT, jehož je jak Maso Planá, tak Kos-
telecké uzeniny dceřinou společností. Jeho tři masokombi-
náty ročně zpracují 45 tisíc tun masa a to už je síla, která 
se nemusí třást před zahraničními firmami. Má zmapo-
vaný tuzemský trh, vlastní velkou producentskou základnu 
a velkou krmivovou bázi. Předseda představenstva holdin-
gu Andrej Babiš toto impérium budoval s rozmyslem a roč-
ní obrat přes sto miliard korun vypovídá jen o síle tohoto 
uskupení, které je v této zemi konkurenceschopné, a přesto 
nebo právě proto tak pečlivě sleduje pohyby cen na burze, 
dotaci komodity maso v Evropské unii a další s tím souvi-
sející ekonomické nástroje, o nichž se veřejně toho moc 
neví, protože instituce k tomu zřízené tyto údaje jednodu-
še nemají. Je jejich ostudou, když potom na dotaz k vývoji 
cen slyšíme odpověď, že nebudou přece věštit z křišťálové 
koule. Přitom jde o státem placené instituce, které mají 
avizovat dlouho dopředu vývoj cen a připravovat na to zpra-
covatele i producenty. Vědí tito ekonomové, že Evropská 
unie dotuje do třetích zemí vývozy vepřového masa, které 
je s dotací zamrazené? Je to 0,13 eurocentů na kilogram 
masa. Emil Kasper také novinářům prozradil, že stavy 
zásob jen v německých mrazírnách jsou v současné době na 
úrovni 20 tisíc tun masa, v dánských neméně tolik, zatímco 
u nás to je něco kolem 150 tun. Toto skladování Evropská 
unie dotuje, a je proto lehce vysvětlitelné, proč země sta-
ré patnáctky mohou Rusku nabízet vepřové maso za 1,28 
eura kilogram, zatímco vývoz z ČR by se dal realizovat za 
1,60 eura, aby nebyl prodělečný. Ví přitom někdo v ČR, 
kolik stála celková sanace zásob vepřového masa v EU? Ví 
někdo, co se stane v dubnu, až se začnou zásoby uvolňovat? 
Zástupci zpracovatelů nepředpovídají pokles ceny vepřové-
ho, i když jej bude na trhu zdánlivě nadbytek. Existují již 
dnes ale kontrakty na vývoz do Číny, kde se v době Olym-
piády počítá se zmnohonásobením konzumu masa. Jisté je 
i to, že Rusko podle pravidel nastavených Světovou obchod-
ní organizací musí nejdřív z EU odebrat pro svou potřebu 
25 % masa a až poté mu bude umožněno dovézt levnější 
maso z Brazílie a Ameriky. I když z již zmíněných institucí 
nic konkrétního nevzešlo, k cenám masa zbývá skutečně už 
jen dodat, že z posbíraných údajů od zemědělců a zpraco-
vatelů vyplývá, že ceny masa neklesnou, ale půjdou nahoru 
o 10, 15 a možná i o 20 %. Zbývá si jen vsadit na to, o kolik 
se do konce roku vyšplhají nahoru. Eugenie Línková

Grilovací sezona
je před námi 

Expozice společnosti Váhala a spol. s r. o. na mezinárodních potravinářských veletrzích SALIMA 2008

Dokonce jsem přesvědčen, že vytvořením grilova-
cí sezony jsme zažehnali opuštění elitního sdružení 
různých sezon, neboť pomalu, ale jistě přicházíme o 
sezonu zabijačkovou. Takže řezníci se mohou nafu-
kovat nad svou zbrusu novou sezonou, právě tak jako 
novináři nad svou okurkovou či různí sportovci nad 
ligovou, halovou, hokejovou, nebo dokonce olympij-
skou. Také modelky předvádějí oblečení pro zimní či 
jarní sezonu. Osobně bych raději zhlédnul letní se-
zonu, taky by mi tam mohl ovšem někdo říci, že už 
mám po sezoně. Co máme dalších sezon obecných, 
jako například houbařskou, vodáckou, dovolených, 
bouřkovou, nově jsem zaznamenal hurikánovou. 

Tato vpravdě masivní sezonní konkurence nás 
přinutila pečlivě se na tu naši připravovat. Již po 
ukončení předcházející, tedy někdy po konci září, 
vyhodnocujeme, plánujeme, posíláme tajné depeše 
kořenářským firmám, co by to chtělo příště přidat 
či ubrat, aby naši zákazníci byli ještě spokojenější, 
a následně se technologové zavírají do svých dílen, 
aby na Vánoce ochutnávali různé grilované pamlsky. 
V lednu obchodníci a marketýři doladí Velikonoce 
a vrhají se na sestavování utajených strategií podpo-
ry prodeje výrobků grilovacích, plánování promocí 
a přesvědčování obchodních partnerů, že pouze ten 
jejich produkt přinese zákazníkovi absolutní chuťový 
zážitek a prodejci nehynoucí slávu a přiměřený zisk, 
nebo snad obráceně, to nechám na zákazníkovi, ať 
si zhodnotí sám. 

Takže vzhůru a s důvěrou do grilovací sezony, ne-
jen naši zákazníci, ale i my vymeťme pavučiny z krbu 
a užívejme si klidu a pohody s přáteli při podvečer-
ních ochutnávkách vynikajících uzenin a marinova-
ných mas. Myslím si totiž, že takové chvilky pohody 
u dobrého jídla a pití nás dokáží motivovat k dalším 
výkonům a složitým rozhodnutím pro naše starobylé 
řemeslo potřebným.

Ing. Jaromír Kloud
předseda ČSZM 

Grilovací sezona, pojem, který v české kotlině zdomácněl teprve nedávno. Nedávno, no nedávno z mého po-
hledu, to je asi tak před patnácti či dvaceti lety, většina tehdejších labužníků ještě opékala buřty napíchnuté na 
klacku nad ohněm. Ale pozor, z dnešního pohledu to byly doby vpravdě pionýrského opékání. Neexistovaly žádné 
chytré technické, průmyslově vyráběné pomůcky, které jsou dnes cool, pracuje se s nimi easy a kdo je nevlastní, 
není in. Dokonce, považte, nebyla ani sezona, tedy myslím opékací, protože jinak sezona to jo, ta byla jako ře-
men, tenkrát za minulého režimu.

�  SALIMA upevnila svou pozici veletržní jedničky 
na potravinářském trhu střední Evropy.

�  Ze zahraničí přijelo 42 % vystavovatelů a 13 % 
návštěvníků.

�  Mezinárodní konference FOOD FORUM se 
zúčastnilo 11 ministrů zemědělství a potravinář-
ství.

�  Doprovodný program s téměř 40 odbornými kon-
ferencemi, semináři a workshopy se věnoval pře-
devším rozvoji evropské spolupráce, problemati-
ce bezpečnosti potravin, zdravé výživy, biopotra-
vin a podpoře exportu. 

�  Podruhé se uskutečnila přehlídka trendových 
potravin TRENDY 2008 a premiéru měl projekt 
BIO POTRAVINY s účastí více než 30 českých 
výrobců certifikovaných biopotravin. 

�  Prestižní ocenění Zlatá SALIMA získalo 15 expo-
nátů, 6 cen bylo uděleno v rámci soutěžní pře-
hlídky TRENDY 2008 a oficiálně byly vyhlášeny 
výsledky soutěže Česká biopotravina roku 2007.

�  Prezentovaly se výrobky certifikované značkou 
kvalitních potravin KLASA a přímo na veletrhu 
převzalo devět výrobců z rukou ministra zeměděl-
ství ČR certifikáty pro dalších 16 výrobků.

Mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA 
byly skutečně mezinárodní. Poprvé v historii překro-
čil podíl zahraničních vystavovatelů hranici 40 %.
Sedmnáct států se prezentovalo oficiální účastí, me-
zi nimi například Brazílie, Srí Lanka, Kanada, Jiho-
africká republika nebo USA. Poprvé měly zastou-
pení Albánie a Singapur a v pavilonu E se otevřela 
tzv. Asian Hall.

Mimořádná byla také účast VIP hostů. Na konfe-
renci FOOD FORUM se sešli představitelé resortu 
zemědělství a potravinářství z osmi členských a tří 
kandidátských zemí EU, aby projednali otázky bu-
doucnosti evropského trhu s potravinami, obcho-
du se třetími zeměmi a bezpečnosti a kvality po-
travin. Druhý den proběhlo setkání ministrů zemí 
Visegrádské čtyřky, Bulharska, Rumunska a Slovin-
ska a jednání Potravinářských komor zemí V4. Vý-
znamní zahraniční hosté se zúčastnili také konferen-
ce „Biopotraviny ve veřejném stravování – Zdraví 
a udržitelnost na talíři“, která se jako první ve střed-
ní Evropě primárně věnovala roli veřejného stravo-
vání z pohledu zdravotních a ekologických výhod 
konzumovaných potravin. 

Nové obchodní příležitosti přinesl premiérový 
projekt Business Point, v jehož rámci proběhly pře-
dem sjednané schůzky s partnery z patnácti zemí. 
Agentura CzechTrade na výstaviště přestěhovala 
svůj Exportní veletrh, na kterém měly firmy mož-
nost bezplatně konzultovat své exportní záměry
s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade ve 31 
zemích světa.

K tradičním soutěžím jako Grand Prix Vinex 
2008, Zlatá SALIMA 2008, TRENDY 2008 nebo 
Mezinárodní mistrovství ČR kuchařů, cukrářů a číš-
níků do 21 let Gastro Junior Brno 2008 – Nowaco 
Cup se připojily některé nové. Poprvé se představi-
ly nejlepší české biopotraviny a také nejlepší potra-
viny krajů ČR. Zlatým hřebem gastronomické části 
veletrhu se stala národní kvalifikace soutěže Bocu-
se d’Or Europe, která z osmi nominovaných šéfku-
chařů našich nejlepších restaurací vybrala historic-
ky prvního českého reprezentanta pro nejprestižněj-
ší kulinářskou soutěž světa.

Předběžná závěrečná zpráva mezinárodních 
potravinářských veletrhů SALIMA 2008

(Pokračování na straně 3)Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., při převzetí ocenění Zlatá SALIMA 2008



2 Z  D O M O VA  –  A K T U Á L N Ě

Dne 4. února 2008 vstoupil v platnost 
nový metodický pokyn Státní veterinární 
správy ČR, který upravuje poskytování 
informací o potravinovém řetězci. Ten-
to metodický pokyn mimo jiné upravu-
je i to, kdy a jak je možné povolit ode-
sílání informací o potravinovém řetězci 
na porážku až s jatečnými zvířaty, tedy 
nikoli 24 hodin předem:

 
1.  V souladu s bodem 7 oddílu III přílo-

hy II nařízení (ES) 853/2004 může 
KVS povolit odesílání IPŘ provozova-
telům jatek až se zvířaty, pokud:

 
–  byla prasata, drůbež a farmová zvěř 

prohlédnuta v hospodářství soukro-
mým veterinárním lékařem schvále-
ným příslušnou KVS pro potvrzování 
zdravotních potvrzení jako součásti 
veterinárního osvědčení a jsou dopro-
vázena mimo IPŘ i vyplněným Zdra-
votním potvrzením pro živá zvířata 
přepravovaná z hospodářství na jat-
ky dle písmene A kapitoly X oddílu 
IV přílohy I nařízení (ES) 854/2004 
(formulář je k dispozici na www.
svscr.cz – formuláře ke stažení),

– jde o domácí lichokopytníky,
–  jde o maso zvířat nuceně poražených 

mimo jatky, které je doprovázeno 
Zdravotním potvrzením pro zvířata 

poražená v hospodářství dle písmene 
B kapitoly X oddílu IV přílohy I naří-
zení (ES) 854/2004 (formulář je 
k dispozici na www.svscr.cz – formu-
láře ke stažení) podepsaným soukro-
mým veterinárním lékařem schvále-
ným příslušnou KVS pro potvrzování 
zdravotních potvrzení jako součásti 
veterinárního osvědčení,

–  jde o zvířata, která nejsou na jatky 
přepravována přímo z hospodářství 
(např. shromažďovací střediska).

Povolení vydá příslušná KVS formou 
rozhodnutí na základě § 49 písmeno 
v) veterinárního zákona. Provozova-

tel musí podat žádost dle § 37 odstavce
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

2.  V souladu s odstavcem 2 článku 8 
nařízení (ES) 2076/2005 může na 
dobu přechodného období, maxi-
málně však do 31. 12. 2009 přísluš-
ná KVS povolit zasílání IPŘ přímo 
se zvířaty všech druhů (není tedy 
nutné zasílat je 24 hodin předem). 
Toto povolení by mělo být uděleno 
na základě důvodných požadavků ze 
strany provozovatele jatek nebo cho-
vatele (např. nemožnost přijímat/
odesílat elektronickou poštu, fax 
atp.). 

   Povolení vydá příslušná KVS for-
mou rozhodnutí na základě § 49 pís-
meno v) veterinárního zákona. Pro-
vozovatel musí podat žádost dle § 37 
odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád.

 
3.  IPŘ se nevyžadují pro zvířata 

porážená na jatkách pro vlastní spo-
třebu v domácnosti chovatele (naříze-
ní (ES) 853/2004 článek 1 odstavec 
3. písmeno a) a b))

 Jan Katina
výkonný ředitel

Český svaz zpracovatelů masa

Halt, wer da?
Ein Tiplik
in Zittau!

To, že na hrani-
cích mezi naší repub-
likou a Německem, 
Rakouskem, Pol -
skem či Slovenskem 
a ostatními členský-
mi zeměmi již nefun-
gují hraniční kontro-

ly, nic nemění na tom, že musí mít zvířata 
patřičné doklady. 

Pes či kočka anebo fretka musejí mít pas 
pro malá zvířata, kde je absolutně nutné 
potvrzení o platném očkování proti vztekli-
ně. Kůň musí mít v sedlové brašně průkaz 
koně, kterým se samozřejmě při případné 
kontrole prokazuje nikoli on, ale jezdec. 
Zkrátka cestující se zvířaty musejí počítat 
s tím, že ve vnitrozemí mohou být policií či 
celními orgány vyzváni, aby předložili pat-
řičné doklady.

Stále tedy platí povinnost pro cestování 
po EU mít pas pro malá zvířata (psi, koč-
ky, fretky), který vydávají schválení soukro-

mí veterinární lékaři. Podmínkou vydání je 
označení zvířete – musí být tetováno (čitel-
ně), nejlépe však je, je-li opatřeno elektro-
nickým čipem, což všechno provede sou-
kromý veterinární lékař. Čitelně tetované 
zvíře může cestovat po EU (kromě Vel-
ké Británie, Irska, Malty a Švédska) až
do poloviny roku 2011, vyplývá to z naří-
zení (ES) č. 998/2003. Dále zvíře musí 
být vakcinováno proti vzteklině v souladu 
s legislativou EU, to znamená, že první 
očkování musí mít zvíře, jakmile dosáhne 
stáří tří měsíců. 

Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko 
požadují potvrzení z EU schválené labora-
toře (v Praze) o účinnosti vakcinace pro-
ti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu 
je potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců pře-
dem (měsíc po očkování a 6 měsíců před 
vstupem na území jmenovaných států). 
Švédsko požaduje vyšetření hladiny proti-
látek proti vzteklině provedené minimálně 
120 dní a maximálně 365 dní po očkování 
proti vzteklině. 

Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc po-
žadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 
24 až 48 hodin před vstupem ošetřeni 
prostředkem proti echinokokóze a proti 
klíšťatům. Švédsko požaduje ošetření pro-
ti echinokokóze maximálně 10 dní před 
vstupem, Finsko maximálně 30 dní před 
vstupem. Vše aplikuje na požádání sou-
kromý veterinární lékař. Podrobnosti na
www.svscr.cz. 

Při cestě do některé z nečlenských zemí 
je třeba mít pas pro malá zvířata při návra-
tu na území EU. Navíc pak je třeba splnit 
veterinární podmínky pro vstup do dané 
nečlenské země. Nejčastější požadavky jsou 
stejné jako v případě Chorvatska, nejčastěj-
šího cíle našich turistů – potvrzení o vak-
cinaci proti vzteklině a potvrzení o iden-
tifikaci – tetování nebo označení čipem 
– což je obsaženo v pasu pro malá zvířata. 
Jde-li o mladého psa s prvním očkováním, 
tak musí být provedeno nejméně 6 měsíců 
před vstupem. Navíc pak musí mít cestova-
tel potvrzení od soukromého veterinárního 

lékaře o tom, že zvíře je zdrávo, ne starší 
tří dnů, a potvrzení z místně příslušné kraj-
ské, popřípadě městské veterinární správy, 
že v místě je tzv. příznivá nákazová situace 
(tzv. kulaté razítko). 

Není na škodu nechat psa očkovat i pro-
ti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě 
proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu, 
zda majitel se psem hodlá vycestovat, či ni-
koli. Zde je vhodné se poradit se soukro-
mým veterinárním lékařem.

A na cesty se zvířaty je dobré se vypra-
vit, samozřejmě v létě, za chladu ráno, po-
případě navečer. Vždy je dobré mít s se-
bou vodu, oblíbenou psí hračku a deku 
a v případě veder chladit hřbet či tlapky 
zvířete mokrým hadrem. Pes by neměl za 
jízdy vyhlížet z oken, mimo jiná nebezpe-
čí mu hrozí zánět spojivek. Cestu je vhod-
né přerušovat a nechat psa proběhnout, 
napít se a vyvenčit. S kočkou se mnohaho-
dinové cesty, pokud není zvyklá na vodít-
ko, nedoporučují. I tak kočku vždy v pře-
pravce.

I pes musí mít pas, Schengen „neschengen“

Již druhým rokem probíhá v ČR Národní 
ozdravovací plán od IBR – infekční bovin-
ní rhinotracheitidy. Byl zahájen 1. 1. 2006 
a jeho cílem je zlepšit zdraví skotu a zjed-
nodušit podmínky pro přemísťování zvířat, 
spermatu, vajíček a embryí a do budoucna si 
udržet obchodní možnosti zejména se státy, 
které jsou této nákazy prosté. Za dva roky 
ozdravování vzrostl počet úředně prostých 
a ozdravených hospodářství v ČR na téměř 
50 % (přesně to je 47, 99 %). Proti počáteč-
nímu stavu se podíl IBR prostých hospodář-
ství zvýšil téměř o 30 % (přesněji o 29 %).

Tuto dlouhodobou akci, Národní ozdra-
vovací program, finančně podporuje Mi-
nisterstvo zemědělství po dobu 7 let od 
zahájení, to znamená do roku 2012. Dne 
5. 2. 2008 (jak jsme již dříve informova-
li) Evropská komise na základě schválení 
tohoto programu umožnila naší republice 
požadovat dodatečné záruky na obchod 
a dovoz živého skotu (rozhodnutím Komi-
se 2004/558/ES). Tato možnost chrání čes-
ké chovatele skotu před zavlečením původ-
ce IBR ze zahraničí.

Co to znamená? Že chovatelé nemuse-

jí tuto ochranu řešit bilaterálními smlou-
vami, ale mohou na základě zmíněného 
rozhodnutí požadovat před přemístěním 
(nákupu) plemenného materiálu splnění 
podmínky třicetidenní izolace, kdy musí 
být zvířata sérologicky vyšetřena, samo-
zřejmě s negativním výsledkem. To se týká 
i skotu obchodovaného za účelem dalšího 
výkrmu. To se samozřejmě týká i vývozu 
skotu (i spermatu, vajíček a embryí) z ČR 
do zemí prostých IBR nebo do zemí, kte-
ré mají Komisí schválený ozdravovací pro-
gram.

Lze tedy říci, že efekt prvních dvou roků 
ozdravování byl velký. Znatelný přírůstek 
až ke hranici 75 % prostých a ozdravených 
hospodářství lze očekávat v následujících 
dvou až tří letech. Avšak v hospodářstvích, 
která byla silně zamořená, tzn. zejména 
v těch větších, bude mít ozdravování nej-
delší průběh. Lze očekávat, že poslední 
hospodářství by mohlo dokončit program 
ozdravování na konci roku 2012. A zhruba 
v tomto období by mohla naše republika 
dosáhnout statutu země prosté a ozdrave-
né IBR. 

Někomu možná přijde problém infekční 
bovinní rhinotracheitidy v porovnání s tu-
berkulózou nebo brucelózou skotu (jichž 
jsme ostatně také prostí) jako marginální 
záležitost. Ale není tomu tak. Každá náka-
za, byť „jen“ postihující dobytek, omezuje 
možnosti obchodování. A Státní veterinár-
ní správa ČR podle slov Milana Maleny, 
jejího ústředního ředitele, usiluje o to, aby 
byla u nás chovaná zvířata zdravá a aby na-
ši chovatelé měli možnost své produkty na 
společném trhu i ve třetích zemích úspěšně 
uplatňovat bez omezení.

Ozdravování od IBR je účinné

Traviči „oblíbený“ insekticid karbofu-
ran opět zabíjel – tak by mohl znít novino-
vý titulek. Ale nebyl to neosobní jedovatý 
prostředek, ale zlý člověk, který s úmyslem 
zavrženíhodným způsobem zabít použil je-
dovatou návnadu k usmrcení domnělé škod-
né.

Je třeba říci, že v dnešní době již ve 
velké většině případů postrádá smysl čle-
nění volně žijících živočichů na užitečné 
a škodlivé, popřípadě na zvířata poskytu-
jící užitek a na škodnou. Každý živý tvor 
má v přírodě své místo, s jistou výjimkou 

druhů nepůvodních, které mohou již tak 
křehkou rovnováhu narušit.

Proto v souvislosti s nedávným nále-
zem karbofuranem otrávené lišky, ale i psů 
v Kaplici považuje Státní veterinární sprá-
va ČR za vhodné upozornit na zavržení-
hodnost i trestnost zneužívání různých 
jedů ke trávení volně žijících či domácích 
zvířat. Zmíněný případ otravy zvířat již řeší 
orgány veterinárního dozoru ve spoluprá-
ci s inspekcí životního prostředí. Zajíma-
vé je, že v těchto místech byli před několi-
ka lety otráveni karbofuranem mořští orli. 
Kromě tohoto případu byl počátkem února 

řešen (policií) ještě jeden případ, a to na 
Chrudimsku, kdy byly otráveny dvě vyd-
ry. Jde letos, doufejme, zatím o ojedině-
lé případy úmyslné otravy (viz například
www.karbofuran.cz).

V naprosté většině otrav šlo v uplynu-
lých letech o karbofuran (2,3-dihydro-2,2-
dimethyl-7-benzofuranol methylcarbamat), 
který je uváděn na trh jako přípravek na 
ochranu rostlin (pesticid) ve formě postři-
ku a granulí pod základním obchodním 
názvem Furadan. Tato látka není obsaže-
na v žádném biocidním přípravku, který 
byl schválen k používání Státní veterinární 

Trávit zvířata je scestné a trestné

Zdá se, že se tiplíci přenášející kata-
rální horečku ovcí neboli bluetongue 
před ničím nezastaví. Poslední případ 
tohoto onemocnění byl hlášen opět 
z bezprostředního okolí ČR, tentokrát 
na severu, u německé Žitavy – Zittau. 
Znamená to, že se tzv. uzavřené pás-
mo posune i u nás, a to až k Pardu-
bicím.

Ukazuje se, že naše rozhodnutí 
o vakcinaci ovcí, koz a skotu je správ-
né. Stejně postupují i ostatní členské 
státy EU. V naší republice máme sice 
zatím dva případy u skotu na Cheb-
sku, ve vnitrozemí nikoli, ale s ohle-
dem na postupné rozšiřování kata-
rální horečky ovcí je logické s dalším 
posunem směrem k východu počítat. 

správou ČR v potravinářských nebo země-
dělských provozech.

Dosud je karbofuran stále poměrně 
snadno dostupný pesticid, který není pro-
blém si opatřit. Zdá se ale, že zde dojde 
ke změně. 

Na druhou stranu však je třeba říci, že 

zejména po předloňských aférách s otrava-
mi ptáků šlo letos o ojedinělé případy. Ani 
loňský rok nebylo tolik otrav jako v roce 
2006, kdy bylo zaznamenáno několik de-
sítek otrav ptáků, včetně zmíněných moř-
ských orlů.

Josef Duben, SVS ČR

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

www.svscr.cz 

Společnou žádost o registraci tradičního 
uzenářského výrobku – špekáčků – podá Čes-
ko a Slovensko u Generálního ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova Evropské komi-
se. V rámci potravinářského veletrhu Salima 
v Brně to oznámil ministr zemědělství ČR Pe-
tr Gandalovič a jeho slovenská kolegyně paní 
Zdenka Kramplová. Jednotnou vůli demonstro-
vali symbolickým potáhnutím za jeden špekáč-
kový provaz.

„Staletá tradice výroby, oblíbenost, které se 
špekáčky těší v České republice i na Slovensku, 
a společný zájem na kvalitních výrobcích nás 
vedly k dohodě o jednotném postupu, respektive 
záměru podat společnou žádost o registraci této 
zaručené tradiční speciality,“ vysvětlil ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. Intenzivní jed-
nání, která odstranila dosavadní sporné bo-
dy a díky nimž má společná žádost obou na-
šich zemí velkou naději na úspěch, měla pů-
vod už na jednání ministrů zemědělství zemí 
Visegrádské čtyřky, kterou české ministerstvo 
zemědělství hostilo v prosinci loňského roku 
v Českém Krumlově. 

Česko a Slovensko podá společnou žádost o registraci špekáčků
Takto zapsané speciality bude nadále mož-

né vyrábět a prodávat pod registrovaným 
označením, pouze pokud budou přesně odpo-
vídat receptuře, která je vždy součástí žádosti. 
Spotřebitelům tento postup zajistí, že si pod 
daným názvem koupí vždy výrobek stejných 
parametrů a zaručené kvality, českým a slo-
venským zpracovatelům masa pomůže ochrá-
nit jejich hospodářské zájmy.

Špekáčky mají u nás již více než stoletou 
tradici. V roce 1891 byla postavena na Zemské 
jubilejní výstavě v Praze pod stanem komplet-
ní, v té době dosud nevídaná, strojní uzenář-
ská dílna. U tohoto stanu bylo neustále mno-
ho obdivovatelů. Špekáčky, ještě pod univer-
zálním názvem uzenky, byly na místě uzeny 
a ještě v teplém stavu prodávány s křenem 
a slaným rohlíkem za 8 krejcarů na pěkném 
papírovém talířku. Někdy od té doby je možné 
datovat vznik později proslaveného, pro nás 
typického uzenářského výrobku.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Česko a Slovensko podá společnou žádost o registraci tradičního uzenářského výrobku – špekáčků u GŘ pro ze-
mědělství a rozvoj venkova EK. Jednotnou vůli stvrdili ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič a jeho slovenská 
kolegyně paní Zdenka Kramplová společným zatáhnutím za „špekáčkový provaz“.
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Potravinářská komora ČR je znepoko-
jena postojem vlády ČR, která na svém 
jednání 17. března odmítla poslanecký 
návrh zákona o významné tržní síle s po-
ukazem na jeho nadbytečnost i na možný 
negativní dopad na spotřebitele z hledis-
ka cen. V době, kdy Evropský parlament 
zaslal oficiální žádost na Evropskou ko-
misi o prošetření zneužívání postavení ře-
tězců na evropském trhu a následné řeše-
ní situace, je postoj české vlády o to více 
nepochopitelný.

V praxi to tedy znamená, že vláda 
de facto souhlasí se stávajícím zneuží-
váním postavení řetězců, se smlouva-
mi, které poškozují dodavatele, a vy-
bíráním jen stěží odůvodnitelných po-
platků. V neposlední řadě ale zřejmě 
souhlasí také s neustále se zvyšujícím 
tlakem na nízkou cenu, který ve svém 
důsledku poškozuje spotřebitele sníže-
nou kvalitou zboží s nízkými nutriční-
mi hodnotami.

Potravinářská komora ČR nesouhla-

sí s tvrzením, že přijetí zákona by zna-
menalo zvýšení cen potravinářských 
výrobků. Komoře ovšem není známa 
žádná dopadová analýza vypracovaná 
v podmínkách ČR, která by k tomuto 
tvrzení opravňovala. Naopak odstraně-

ní různých zalistovacích poplatků, tzv. 
regálného apod., může umožnit dodáv-
ky rovněž od malých výrobců, kteří za 
stávající situace, především kvůli výši 
zmíněných poplatků, do obchodních 
řetězců dodávat nemohou. To pro spo-
třebitele znamená širší sortiment výrob-
ků a po odstranění tlaku na co nejnižší 
cenu také kvalitnější výrobky.

Potravinářská komora ČR rozhod-
ně odmítá také názor, že jde o další re-
gulaci, neboť zákon v žádném přípa-

dě nehodlá stanovovat ani minimální 
ceny, za které musí být zboží od do-
davatelů odebíráno, ani jakoukoliv vý-
ši marže obchodníka či dodavatele.
Cestu regulace cen nepovažuje PK ČR 
za šťastnou a účinnou, proto je obsa-
hem návrhu zákona výhradně odstra-
nění neurovnaných a nerovnocenných 
dodavatelsko-odběratelských vztahů vy-
tvořených na českém trhu obchodními 
řetězci. 

PK ČR

Řekli o veletrzích
Petr Gandalovič, ministr zemědělství 

ČR: Při prohlídce expozic firem jsme 
se přesvědčili o kvalitě českých potra-
vin. Mezinárodní potravinářský veletrh 
SALIMA ukázal nové postupy v oblas-
ti potravinářské produkce, mohli jsme 
ochutnat i nové potraviny. Letošní roč-
ník je významný už svou zahraniční účas-
tí, navštívilo jej mimo jiné jedenáct zahra-
ničních delegací, z nichž většina byla na 
úrovni ministrů.

MVDr. František Dolejší oslaví 65 let
Významné životní jubileum – 65 let oslavil 14. dub-

na t. r. přední odborník v oboru zpracování masa, 
MVDr. František Dolejší.

Jeho profesní dráha začala již v dětství, narodil se 
totiž do řeznicko-uzenářské rodiny Dolejších. Kořeny 
rodinné řeznické firmy však sahají ještě do vzdáleněj-
šího období, protože už do roku 1942 vedl rodinnou 
živnost jeho děd.

František Dolejší, nastoupil do známého pražské-
ho závodu „Na Zvonařce“, ale brzy přešel studovat na 
Střední průmyslovou školu technologie masa v Praze. 
Po zakončení této střední školy maturitou nastoupil 
na umístěnku do jednoho z prvních masokombiná-
tů v ČR, do lounského MK. Po absolvování základní 
vojenské služby se František Dolejší do Loun vrátil, ale 
v  roce 1966 přešel do Prahy, kde působil ve význam-
ném, původně družstevním průmyslovém závodě Zem-
ka Karlín. Po pětileté činnosti v tomto závodě zaměnil 
uzenářskou profesi za jateční a nastoupil do technické 
funkce největšího jatečního závodu v České republice, 
a to do Pražských jatek v  Holešovicích. Po dokončení 
výstavby Masokombinátu Praha jih v Písnici byl jme-
nován do vedoucí funkce nového závodu. Po krátkém 
období zkušebního provozu MK Písnice se stal jeho 
ředitelem a téměř po celou dobu funkčního provozu 
tohoto významného podniku ve funkci setrval. Z toho-
to období zná Františka Dolejšího celá profesní veřej-
nost z oboru zpracování masa.

Snem ředitele Dolejšího bylo doplnit si odborné 
vzdělání na vysoké škole, což se mu vzhledem k jeho 
píli a houževnatosti podařilo. Formou distančního stu-
dia, studia při zaměstnání, absolvoval Vysokou školu 
veterinární v Brně.

V roce 1991, po problematické transformaci mas-
ného průmyslu, se vrátil do rodné Davle, kde spolu 
s otcem navázali na rodinnou tradici a společně obno-
vili firmu „Řeznictví a uzenářství u Dolejších“. Po 
úvodním období tvrdé práce v původních výrobních 
prostorech se rodina posílená o další generaci rozhod-
la vybudovat moderní průmyslový řeznicko-uzenářský 
závod. V roce 2003 byly výrobní a obchodní objekty, 
odpovídající svoji úrovní vysokému evropskému stan-
dardu, úspěšně zkolaudovány. Dnes dodává závod své 
výrobky do široké obchodní sítě a sluší se dodat, že 
jsou spotřebitelskou veřejností pro svoji jakost velmi 
vyhledávány.

MVDr. František Dolejší není znám jen jako vynika-
jící odborník a úspěšný podnikatel, ale také jako veselý 
a společenský člověk, který je vždy připraven pobavit 
své kamarády či obchodní partnery dobrým vtipem, 
nebo historkou. Má velmi rád dobrou dechovou hudbu 
a jeho srdeční záležitostí je plavecký spolek Vltavan.

Dovolte nám, vážený pane doktore, abychom 
Vám, jako čestnému členu Českého svazu zpracova-
telů masa, popřáli za všechny české řezníky, uzenáře 
a za širokou odbornou veřejnost pevné zdraví, radost 
z vykonané práce a další tvůrčí elán.  ČSZMMVDr. Františku Dolejšímu gratulují zástupci ČSZM.

prostředí, což nás v dobrém slova smyslu 
překvapilo.

Pavel Vajčner, ředitel firmy Znovín Zno-
jmo, a. s.: Veletrhu VINEX se účastníme 
pravidelně, v Brně by neměla chybět žád-
ná jihomoravská vinařská firma, vždyť 
tato metropole je mekkou vinařů. Letos 
jsme spokojeni s perfektním umístěním 
naší expozice přímo naproti vstupu do 
pavilonu A1. Svým zákazníkům a návštěv-
níkům jsme představili všechny současné 
aktivity na jednom místě. Jsme spokojeni 
s vysokou návštěvností. Zázemí na brněn-
ských veletrzích má vynikající úroveň.

Guillaume Stasioli, obchodní manažer 
francouzské společnosti Cap‘fruit S.A.S., 
účastník workshopu Business Point: Jsem 
tady poprvé a jsem nadšen. Neuměl jsem 
si představit, že v Brně v České republice 
najdu tak velký, krásný a dobře zastoupe-
ný veletrh potravinářského průmyslu.

Rui Oliveira, obchodní manažer společ-
nosti Casa Senhorial do Reguengo, Portu-
galsko: Naše společnost jela na Salimu 
především kvůli Business Pointu, mys-
lím, že jednání zde byla na profesionál-

Jan Katina, výkonný ředitel Českého sva-
zu zpracovatelů masa: SALIMA je centrem 
setkání představitelů potravinářského obo-
ru. Veletrh navštěvuje především odborná 
veřejnost, takže je to dobrá platforma pro 
udržování kontaktů a obchodních jedná-
ní. Vynikající byl v tomto ročníku odbor-
ný doprovodný program.

Kamil Gross, obchodní ředitel firmy 
Kmotr – Masna Kroměříž, a. s.: SALIMA 
je prestižní potravinářská výstava, proto na 
ní naše firma nemůže chybět. Brno je per-
fektním místem pro schůzky s našimi part-
nery. Přímo v expozici jsme přes agenturu 
CzechTrade jednali se švédským potenci-
álním zákazníkem. Už nyní je jisté, že js-
me na výstavišti uzavřeli slušné obchody. 
Prestiž veletrhu SALIMA neustále roste, 
samozřejmě se zúčastníme i příštího roč-
níku.

Sokol Hatellari, generální manažer spo-
lečnosti Skënderbreu, Albánie: Jsme tady 
poprvé a jsme spokojeni. Pozorovali js-
me zájem o naše produkty, získali jsme 
nové kontakty také na partnery ze Sloven-
ska, Maďarska a Polska. Když porovnám 
brněnskou Salimu se zahraničními veletr-
hy podobného zaměření, je poměrně vel-
ká, je tu početná konkurence a soutěživé 

Předběžná závěrečná zpráva mezinárodních
potravinářských veletrhů SALIMA 2008

nější úrovni než na stáncích, kde to bylo 
více neformální. Líbil se mi kvalitní ser-
vis a organizace, vždycky jsem měl vše, co 
jsem potřeboval.

Čísla z předběžné 
statistiky

Návštěvníci
V prvních třech dnech si veletrhy pro-

hlédlo 4 639 registrovaných zahraničních 
návštěvníků. Přijeli ze 41 zemí, a to pře-
devším ze Slovenska (3 205), Rakous-
ka (223), Maďarska (213), Polska (199) 
a Německa (158). Vysoký byl také zájem 
odborníků z Nizozemí, Litvy a Itálie, 
meziročně vzrostla návštěvnost ze zemí 
jako Belgie, Francie, Řecko, Švédsko nebo 
Velká Británie. 

Z průzkumu vyplynulo, že návštěv-
níci přijížděli především s cílem získat 
informace o novinkách a trendech, dále 
o výrobcích, službách a firmách, ale více 
než polovina dotázaných chtěla zároveň 
vést obchodní jednání či nakupovat. Za 
odborníky se pokládá 78,3 % ekonomicky 
aktivních návštěvníků, 88,5 % návštěvní-
ků je už dnes rozhodnuto navštívit příš-
tí ročník. 

Vystavovatelé
Pro třetinu vystavovatelů bylo hlav-

ním cílem účasti hledání nových zákaz-
níků, čtvrtina přijela především prezento-
vat svou firmu a posílit její image a pěti-
na hodlala uzavřít konkrétní obchody. 
Předvedení nových či inovovaných výrob-
ků a služeb bylo hlavním cílem pro 15 % 
vystavovatelů. Dosažení svých cílů v prů-
zkumu předběžně potvrdily více než tři 
čtvrtiny vystavovatelů. Spokojeni byly pře-
devším s navázanými kontakty, přítom-
ností významných firem oboru a dopro-
vodným programem. 

Novináři
V Tiskovém středisku se akreditovalo 

přes 400 zástupců médií ze čtrnácti ze-
mí. Zahraničních novinářů přijelo 76, me-
zi nimi 27 ze Slovenska, 13 z Rakouska, 
11 z Maďarska, 6 z Polska a z Chorvatska 
a 4 z Itálie. Nechyběli ani zástupci tisku 
z Belgie, Finska, Francie, Litvy, Němec-
ka, Švýcarska a Velké Británie.

Příští ročník SALIMA – Mezinárodních 
potravinářských veletrhů se uskuteční v ter-
mínu 2.–5. března 2010. V březnu 2009 
proběhne Mezinárodní veletrh gastrono-
mie, hotelových služeb a veřejného stravo-
vání G + H.

Martin Střítecký
 Veletrhy Brno, a. s. 

(Pokračování ze strany 1)

Expozice firmy Kmotr –Masna Kroměříž, a. s.

Základní statistické údaje 2008 *)

1 počet zúčastněných firem 1.056

2 počet zúčastněných zemí 36

3 čistá výstavní plocha v m2 23.000

4
počet platících návštěvní-
ků

40.000 

*) jde o předběžné údaje – konečné audi-
tované údaje budou zveřejněné v závěreč-
né zprávě

Vláda svým rozhodnutím poškozuje spotřebitele 
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MVDr. Dušan Těšický – člen odborné komise při hodnocení výrobků

Ve dnech 13. a 14. března letošního roku proběhl 
na Integrované střední škole – centrum odborné pří-
pravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkouš-
ky ve Valašském Meziříčí druhý ročník soutěže odbor-
ných dovedností v oboru řezník–uzenář. 

Soutěž byla zaměřena na prověrku dovedností 
v přípravě masných produktů a nahradila předchá-
zející soutěž Valašský řezník. Zaměřením soutěže js-
me se snažili vyjít vstříc současnému trendu v oboru, 
odklonu od tradičního jatečnictví a úzce specializo-
vaného bourárenství směrem ke kreativnější masné 
výrobě. 

Přestože jsme oslovili téměř všechny školy, kde se 
obor vyučuje, nepodařila se nám zajistit větší účast. 
Zúčastnilo se jen šest družstev z pěti škol v České 
republice, protože se některým z oslovených škol 
vůbec nepodařilo sestavit jedinou soutěžní dvojici.

Myslím, že je to důsledek negativního demogra-
fického vývoje naší společnosti. Vidíme dlouhodobý 
nedostatek žáků v učňovském školství, tedy i peněz, 
které s každým jednotlivým učněm do školy přichá-
zejí. 

Učňovské školství je dlouhodobě podhodnoce-
no a náš učební obor řezník–uzenář zažívá v sou-
časnosti krizi. Náš obor patří mezi několik dalších 

potravinářských oborů, které dlouhodobě strádají 
nezájmem ze strany rodičovské veřejnosti i poten-
cionálních studentů. Každý začátek školního roku 
s sebou nese hádanku, jestli se pro nedostatek ucha-
zečů obor otevře na tzv. krajskou výjimku, nebo ne. 
Ze zkušenosti jiných škol víme, že neotevření první-
ho ročníku na škole má pro zachování oboru v regi-
onu fatální důsledky. Nejprve zmizí střediska prak-
tické výuky a pak s posledním absolventem i učitelé 
a mistři odborných předmětů a praxe. Je pak mno-
hem komplikovanější, ne-li nemožné znovu začínat. 
Škola má jen omezené prostředky, jak obor zatrak-
tivnit, a pořádání takových soutěží je jedním ze způ-
sobů, jak se zviditelnit.

 Více než kdy jindy potřebují tradiční řemesla pod-
poru zejména ze strany profesních organizací a sva-
zů a také nejrůznější typy patronátů od našich před-
ních výrobců i malých soukromníků. Podobný trend 
už začal ve strojírenských oborech a vybraných sta-
vebních řemeslech v loňském roce. Správnost této 
cesty potvrzují statistiky úřadu práce, vždyť vyučený 
řezník kvalifikovanou práci vždycky najde.

Milan Románek
Vedoucí odborného výcviku

ISŠ - COP Valašské Meziříčí

Výsledková listina
2. Přehlídka odborných dovedností oboru řezník–uzenář

13.–14. března 2008 – Valašské Meziříčí
Hodnocení odborné poroty

Soutěžící Startovní číslo Výrobek Počet získaných 
bodů Celkem bodů Pořadí

OA, SOŠG
a SOU 
Chomutov

1

Tlačenka 55

147 2.Játrové zboží 43

Výr. z mletého 
masa

49

SŠ technická a 
řemeslná
 Nový Bydžov

2

Tlačenka 53

138 4.Játrové zboží 43

Výr. z mletého 
masa

42

ISŠ – COP 
Valašské 
Meziříčí 1

3

Tlačenka 33

107 6.Játrové zboží 26

Výr. z mletého 
masa

48

SŠ potravinářská 
a služeb Brno

4

Tlačenka 51

148 1.Játrové zboží 54

Výr. z mletého 
masa

43

SOŠ a SOU 
Polička

5

Tlačenka 45

141 3.
Játrové zboží 40

Výr. z mletého 
masa

56

ISŠ – COP 
Valašské 
Meziříčí 2

6

Tlačenka 36

135 5.Játrové zboží 48

Výr. z mletého 
masa

51

Hodnocení laické poroty

Soutěžící Startovní číslo Pořadí

OA, SOŠG a SOU Chomutov 1 5.-6.

SŠ technická a řemeslná  Nový Byd-
žov

2 2.

ISŠ – COP Valašské Meziříčí 1 3 1.
SŠ potravinářská a služeb Brno 4 4.
SOŠ a SOU Polička 5 5.–6.
ISŠ – COP Valašské Meziříčí 2 6 3.

Zvláštní ocenění odborné poroty:
SOŠ a SOU Polička
Jemný šunkový nářez projasněný panenskou svíčkovou a uzenou slaninou, doplněný semínky dýně a slunečni-
ce a vařenými fazolemi

Přehlídka odborných dovedností ve Valašském Meziříčí

Studenti pátého ročníku Agronomické fakulty 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně zajišťovali roznášku Řeznicko/uze-
nářských novin, Potravinářského zpravodaje 
a časopisu Potravinářská Revue na stánky 
vystavovatelů na veletrzích SALIMA 2008. 
Řadu těchto titulů z jejich rukou obdrželi i náv-
štěvníci veletrhu. Oblečeni do triček s nápisy 
těchto titulů přispěli k propagaci potravinář-
ských tiskovin a také oni, co budoucí pracov-
níci potravinářského průmyslu, mohli poznat 
řadu firem a významných osobností.

Zleva to jsou: Bc. Tomasz Göbel,  Bc. Radka 
Bálská,  Bc. Jana Hanzlíková a  Bc. Petr 
Dominik. 

Touto formou všem těmto studentům děkuje 
redakce a vydavatelství AGRAL s. r. o.  

Studenti MZLU Brno na Salimě 2008

více na:   www.agral.cz

AGRAL s. r. o.
VYDAVATELSTVÍ

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

Čtěte
pravidelný
měsíčník 

Soutěžní výrobky
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Z 3. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM, které se konalo v Brně
dne 5. 3. 2008 u příležitosti Mezinárodního veletrhu SALIMA 2008, uvádíme:
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PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola úkolů
2. Příprava valné hromady ČSZM
3. Různé

Jednání řídil:
Ing. Jaromír Kloud, předseda představenstva ČSZM 
 

Ad 1.
a) Zaručené tradiční speciality (ZTS)
  Aktuální vývoj v procesu přípravy zápisu vybra-

ných masných výrobků do rejstříku ZTS lze shr-
nout do následujících hlavních bodů jednání:

 –  V návaznosti na dohodu zástupců ČSZM
a SZSM se dne 29. 2. 2008 na Myjavě uskuteč-
nilo první jednání společné pracovní skupiny, 
které bylo zaměřeno na přípravu specifikací pro 
výrobky liptovský salám a lovecký salám. Speci-
fikace pro výrobek liptovský salám byla v rám-
ci tohoto jednání upravena úplně, kdežto spe-
cifikace pro výrobek lovecký salám jen zčásti. 
Po provedení senzorické a laboratorní analýzy 
vzorků liptovského a loveckého salámu bude 
na úrovni společné pracovní skupiny dohodnut 
další postup. Finální schválení všech zvažova-
ných a takto připravovaných specifikací je nut-
né podložit detailními senzorickými a labora-
torními zkouškami.

 –  Dne 4. 3. 2008 došlo v rámci Mezinárodního 
potravinářského veletrhu SALIMA 2008 k me-
dializaci problematiky zápisu vybraných mas-
ných výrobků do rejstříku ZTS, a to za přímé 
účasti čelních představitelů ministerstev země-
dělství ČR a SR. ČSZM rovněž s MZe ČR pro-

jednává možnosti další podpory společného po-
stupu ČSZM a SZSM ve věci registrace těchto 
výrobků do rejstříku ZTS.

 –  Dne 5. 3. 2008 se v Brně uskutečnilo jednání 
Výrobní sekce ČSZM, při kterém byly disku-
továny návrhy receptur pro výrobky špekáčky 
a spišské párky, jenž budou předloženy sloven-
ským kolegům jako podkladový materiál pro 
další jednání a společný postup zápisu těchto 
výrobků do rejstříku ZTS. Členové VS ČSZM 
zajistí zkušební výrobu těchto výrobků (včetně 
senzorických a laboratorních zkoušek) dle zpra-
covaných receptur.

 –  ČSZM a SZSM v současné době čelí odmítavé-
mu postoji DG AGRI k navrhovanému způsobu 
technického zajištění společné registrace ZTS 
ze strany ČSZM a SZSM pro špekáčky, spišské 
párky, lovecký salám a liptovský salám. Předmě-
tem původní dohody obou svazů bylo prosté na-
hlášení ČSZM jako spolupřihlašovatele k ak-
tuálním žádostem SZSM. DG AGRI nicméně 
požaduje úplné zrušení stávajících žádostí pro 
tyto výrobky a jejich následné společné podá-
ní, což představuje značné zdržení společného 
postupu ČSZM a SZSM. Hlavní argument DG 
AGRI se opírá o skutečnost, že obsah žádostí 
o zápis těchto výrobků do rejstříku ZTS nebyl 
v ČR předmětem připomínkového řízení. Sekre-
tariáty ČSZM a SZSM nyní připravují možné 
varianty dalšího postupu, které bude DG AGRI 
akceptovat a které zároveň budou zohledňovat 
časový faktor vzájemné spolupráce.

 –  Společný postup ČSZM a SZSM ve věci před-
kládání společných registrací ZTS nyní taktéž 
komplikuje skutečnost, že Potravinářská ko-
mora ČR předložila Ministerstvu zemědělství 
ČR své vlastní návrhy na zápis vybraných mas-
ných výrobků do rejstříku ZTS (dunajská klo-
bása, kabanos, lovecký salám, ostravská klobá-
sa, poličan, špekáček, vinné klobásy, turistický 

salám, junior, jemné párky, gothajský salám 
a šunkový salám). Ing. Jaromír Kloud, předse-
da ČSZM, s vedením PK ČR o zastavení této 
iniciativy opakovaně jednal. Na jednání výkon-
né rady PK ČR bylo stanovisko ČSZM podpo-
řeno Ing. Emilem Kasperem, viceprezidentem 
PK ČR. ČSZM rovněž zaslal Ministerstvu ze-
mědělství ČR své námitky vůči návrhům PK 
ČR. Ačkoliv tyto kroky poukazují na určitou ne-
koordinovanost postupů ČSZM a PK ČR v té-
to záležitosti, zastává vedení PK ČR stanovisko, 
že aktivity PK ČR směřující k zápisu vybraných 
masných výrobků do rejstříku ZTS mohou být 
potravinářskou komorou zastaveny jen za pod-
mínky předložení důkazů o společném postupu 
ČSZM a SZSM při registraci ZTS.

b) Valná hromada PK ČR
  Dne 28. 2. 2008 se uskutečnilo jednání VH PK 

ČR, jehož hlavní náplní byla úprava stanov PK 
ČR. ČSZM byl na tomto jednání zastoupen Ja-
nem Katinou a dále disponoval dodatečným hla-
sem na základě plné moci.

  ČSZM se v průběhu VH zdržel hlasování o ná-
vrhu jednacího a volebního řádu PK ČR, násled-
ně podpořil jediný předložený protinávrh k navr-
ženým úpravám stanov (Sdružení drůbežářských 
podniků navrhovalo, aby volba prezidenta PK ČR 
probíhala tajným hlasováním). Návrh jednacího 
a volebního řádu PK ČR byl většinou přítomných 
členů PK ČR s hlasovacím právem přijat, naopak 
uvedený protinávrh SDP nebyl většinou hlasují-
cích podpořen a ČSZM se tak při hlasování o při-
jetí celkového návrhu změn stanov opět zdržel hla-
sování. Tento celkový návrh byl následně valnou 
hromadou schválen ve znění předloženém výkon-
nou radou PK ČR.

  V květnu t. r. se uskuteční další VH PK ČR, při 
které bude probíhat volba zástupců členů do vole-
ných orgánů PK ČR.

Ad 2.
Příprava valné hromady ČSZM

Dne 10. dubna 2008 se ve Větrném Jeníkově uskuteč-
ní jednání 23. VH ČSZM. Jedná se o volební valnou 
hromadu, na které bude probíhat volba zástupců čle-
nů ČSZM do představenstva s mandátem na následu-
jící 4 roky. ČSZM se proto obrátil na členské subjekty 
s výzvou, aby průběžně, do začátku volby členů před-
stavenstva na VH, nominovaly své kandidáty do toho-
to voleného orgánu ČSZM. Pozvánka na 23. VH by-
la členské základně ČSZM zaslána včetně programu 
jednání v elektronické podobě dne 7. 3. 2008. Podkla-
dové materiály k jednání VH rozeslal sekretariát člen-
ským subjektům v elektronické podobě před tímto jed-
náním.

Ad 3.
Reakce ČSZM na mediální výstup AK ČR

Dne 25. 2. 2008 byla prostřednictvím ČTK publiková-
na zpráva Ing. Veleby, prezidenta AK ČR, skandalizu-
jící dovoz masa do ČR z ostatních členských států EU. 
Dovážené maso bylo v této zprávě označeno za odpad, 
přičemž nosná tvrzení byla podložena řadou smyšle-
ných argumentů, které svojí tendenčností a značnou 
nepřesností poškozují zpracovatele masa, provozova-
tele jatek, ale v konečném důsledku i samotné chova-
tele jatečných zvířat v ČR.
ČSZM zastává stanovisko, že dovážené maso není od-
padem, nýbrž vysoce kvalitní výrobní surovinou, kte-
rou není možné v potřebném množství zajistit z tu-
zemských zdrojů. ČSZM v souvislosti s výše uvedenou 
zprávou zdůrazňuje, že přiměřená konzumace vepřo-
vého a hovězího masa má pozitivní vliv na zdraví spo-
třebitelů, neboť je zdrojem některých důležitých nu-
trientů.

Další jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM se bu-
de konat dne 10. dubna 2008 (čtvrtek) po skončení jed-
nání 23. valné hromady ČSZM.

ČSZM

Prodej čerstvého jehněčího masa

Skupina účastníků před chrámem Tádž Mahal        

Skupina členů Českého svazu zpracovatelů masa 
navštívila koncem ledna letošního roku Indii. Odborný 
program byl zajištěn především návštěvou masokombi-
nátu M.K. OVERSEAS PVT. LTD v Samgauli ve státě
Pandžáb.

Jednalo se o návštěvu jednoho z 10 velkých inte-
grovaných podniků, které mají oprávnění vývozu. 
Export je realizován především do Spojených arab-
ských emirátů. Indie patří mezi země s nejvyšším 
počtem kusů skotu (odborné prameny uvádějí 485 
milionů kusů) a vývoz činí více než 500 000 tun 
masa, především masa buvolího. Indické buvolí maso 
je na mezinárodních trzích velice žádané, protože 
obsahuje malé množství tuku a svým charakterem se 
jedná téměř o bioprodukt. Jatečné kusy, vodní buvo-
li se porážejí tzv. halali – porážkou bez omráčení za 
přítomnosti duchovního. Uvádí se, že v Indii je cca 
170 jateckých provozů, které mají oprávnění vývozu, 
a poslední trendy směřují ke zřizování dalších velkých 
jateckých provozů s nejnovějšími technologiemi na 
zpracování masa.

Kontrolou kvality masa a masných výrobků se za-
bývá ministerstvo pro zpracování potravin a je hlav-
ní institucí, která v současné době připravuje integro-
vaný zákon o potravinách, který nahradí současných 
16 platných zákonů, jimiž se obor zpracování masa 
v současné době řídí.

Protikladem přísných hygienických podmínek v na-
vštíveném masokombinátu byl prodej masa na tržiš-
tích, což jsou mnohdy i frekventované ulice. V Indii 
maso konzumují pouze muslimové, hinduisté jsou 
přísnými vegetariány, a tak nebylo jednoduché najít 
místo, kde se syrové, jatečně upravené maso prodá-
vá. 

Co se týká běžného života milionů Indů, ten se ode-

 Studijní cesta členů ČSZM do Indie

taste unlimited...

Vaše chuť je tady!
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

hrává převážně na „ulici“, a tak stačilo se jen dívat, 
podivovat se, být v úžasu a nasávat pouhou svojí pří-
tomností místní atmosféru. 

Mimo odborný program navštívila skupina Staré 
a Nové Dillí, přesunula se do státu Radžastánu, hlavní-
ho města Džajpúru a navštívila město Agru. Nedílnou 
součástí cesty byl turistický program, ve kterém nesměl 
chybět indický skvost „chrám lásky“ Tádž Mahal.

Obrovská, různorodá, plná exotických vůní, barev 
a především kontrastů – to je Indie. To, co každý náv-
štěvník zažívá, vnímá, je životní zážitek, na který nel-
ze zapomenout. 

Neopakovatelná atmosféra, dojmy, vjemy, každo-
denní prostý život milionů lidí, tak to vše zapůsobilo 
na nás, Evropany, silným dojmem. 

Předseda ČSZM Ing. Jaromír Kloud s ředitelem maso-
kombinátu panem Chaudhry Mohd. Kamil Oureshi



6 N A B Í D K Y  –  I N F O R M A C E

www.terinvest.com     www.gastroset.eu

Veletrh zaměřený na gastronomické zařízení

konečně v Praze

Ano, je tomu tak. Veletržní správa Terinvest, 
spol. s r. o. pro Vás připravuje již 4. ročník 
veletrhu GASTRO & HOTELSET 2008, a to od 
11.–13. 9. 2008 v Pražském veletržním areálu 
Letňany, kde nesmí chybět i Vaše společnost!

Veletrh GASTRO & HOTELSET 2008 je prestižní 
veletrh, strategicky položen do jedné z významných 
evropských metropolí. Pro tento rok jsme rozšířili 

nomenklaturu o vybavení pro hotely a restaurace, 
potraviny a nápoje. Můžete se těšit na bohatý 
doprovodný program, který ocení nejen odborníci, 
ale i široká veřejnost.

Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 
2008 budou probíhat veletrhy TENDENCE (meziná-
rodní veletrh interiérů) a WELNESS BALNEA (mezi-
národní veletrh lázeňství, rehabilitace, regenerace, 
estetiky a fitness). Co veletrh nabízí? Novinky v ob-

lasti stravování, regenerace, interiérů a hotelnictví. 
Hlavním mediálním partnerem veletrhu je 

         Potravinářský zpravodaj.
Ohlédnutí za posledním ročníkem

V roce 2007 se na mezinárodním veletrhu 
gastronomie prezentovalo celkem 94 firem. Veletrh 
navštívilo přes 32 000 odborníků, zájemců o obor 
a koncových zákazníků. 

Momentálne je využívaný na distribú-
ciu potravinárskych výrobkov do krajín EÚ, je 
schválený podľa noriem EÚ, a nasledovne vyba-
vený: 2 suché sklady, 4 chladiace boxy s kapaci-
tou 35 t, 1 vonkajší chlad. box s kapacitou 15 t, 
2 mraziarenské boxy s kapacitou 25 t, 4 kance-
lárie, kuchynka, 2x sociálne zázemie, sprchový 
kút, 2x šatňa. 

Objekt prešiel celkovou rekonštrukciou 
v r. 2004 (samostatné kúrenie – kotol, vonkaj-
šie zateplenie obvodového plášťa, plastové 
okná, podlahy apod.) + prístavba realizovaná
v r. 2002. Výmera zastavanej plochy spolu 615 m2.
Výmera pozemku 1172 m2. 

Objekt je jednopodlažný, murovaný so že-
leznou konštrukciou, strecha z pozinkovaného 

plechu, nakladacia rampa štandardného rozme-
ru umožňuje prístup kamiónov. Možnosť nakla-
dania, vykladania a manipulácie s tovarom na 
paletách vysokozdvižným vozíkom, cez ďalší 
prístupový vchod na úrovni chodníka. Prístup 
z hlavnej komunikácie, možnosť parkovania cca 
8 nákladných vozidiel alebo cca 12 osobných 
vozidiel, bezpečnostný a kamerový systém. 

Kontakt:  Ing. Majer 00421 903 700 584, majer@kostelec.sk 

Ponúkame na predaj stredne veľký skladový areál v obci Limbach cca 8 km od Bratislavy, 100 km od Brna, 50 km od Viedne a 190 km od 
Budapešti. Česká hranica je 60 km, rakúska hranica je 20 km, maďarská hranica 21 km. Je z neho výborný prístup na smer Bratislava, Trna-
va, Nitra a ďalej diaľničnou sieťou na celé Slovensko. Výborne je lokalizovaný smerom na Brno. 

Cena 14 mil. Kč 

Možnosť aj prenájom areálu od 1. 5. 2008
za nájomné 160.000,- Kč/mes + energie. Sme platcami DPH. 

PRODEJ – PRONÁJEM objektu – SLOVENSKO 
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S předsedou zemědělského výboru Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jiřím 
Papežem (ODS) jsme se bavili na téma těch-
to dní, což je značení masa, faremní chovy 
jelenů a jejich porážení, a o legislativních 
„lahůdkách“, právních normách, na nichž 
se usilovně pracuje a někdy je může zma-
řit i novinářská neobratnost či vytržení věci 
z kontextu.

Na Salimě se setkal prezident AK ČR
Ing. Jan Veleba se zástupci největších maso-
kombinátů v zemi a shodli se na tom, že je 
třeba dosáhnout stejných legislativních pod-
mínek pro tuzemské a zahraniční potravi-
ny. Zatím se třeba nekladou stejné nároky 
na značení masa z dovozu jako u tuzemské-
ho (zahraniční dodávky nemají značení po 
stáj a chovatele, jen se uvádí země původu). 
Může v tom pomoci i legislativa?

Vždy jsem prosazoval stejné podmín-
ky pro všechny členské státy Evropské 
unie. Především pak mezi tzv. starými 
a novými členskými zeměmi. A to nejen 
v oblasti dotací, ale také v oblasti výro-

by a značení potravin. Jsme často svěd-
ky toho, že naše předpisy jsou přísnější 
a jdou nad rámec směrnic a nařízení EU. 
Zvláště pak v oblasti výroby potravin. 
Souhlasím také s tím, aby byli na oba-
lech jasně uvedeni nejen prodejci, ale také 
výrobci. Sám jsem takový návrh ve sně-
movně při projednávání zákona o potra-
vinách předkládal. Jenže se ukázalo,
že tyto záležitosti upravuje evropský před-
pis a my bychom byli v případě jeho přijetí 
na naše podnikatele opět přísnější a mož-
ná bychom jim snížili jejich konkurence-
schopnost. Proto jsem návrh stáhl, ale 
nevzdávám se. Myslím si, že zákazník má 
právo vědět, kdo je výrobcem toho které-
ho výrobku, zvláště pak u potravin. Zá-
kazníci po tom ostatně velmi touží, jak 
ukazují průzkumy. Musíme však pro ten-
to názor hledat spojence v rámci EU tak, 
aby se povinnost uvádět na obale výrobce 
dostala do evropských směrnic. Sám jsem 
již o tom hovořil při své poslední návště-
vě v Německu a setkal jsem se s pocho-
pením.

Rozhovor s Ing. Jiřím Papežem
Lze i nějak legislativně ošetřit námět zna-

čit produkty masného průmyslu vždy logem 
výrobce? Aby u uzenin a masa té které firmy 
bylo na pultech a v chladicích boxech i její 
logo? Bude jasné, kdo vyrábí kvalitu a kdo 
kvantitu.

Odpověděl bych podobně jako na před-
chozí otázku. Ano, zákazník má právo vě-
dět, odkud produkt masného průmyslu 
pochází a kdo je jeho výrobcem. V tomto 
smyslu takovou věc velmi podporuji, ale 
opakuji, že je to opatření, které upravují 
celoevropské předpisy. Tam tedy musíme 
tlačit a hledat pro prosazení našeho námě-
tu podporu. Někdy ale dobrý nápad nemu-
sí přímo ukládat zákon, stačí, kdyby takové 
označení používali sami prodejci. Zákazník 
by takové vstřícné gesto jistě uvítal. Znám 
přitom ze svého okolí obchody, kde takové 
označení v chladicích boxech mají, proto-
že zákazníci chtějí vědět, od koho nakupují 
šunkový salám, buřty či párky.

Jaká ze zemědělských a potravinářských 
legislativních želízek v tomto čase řešíte?

Vrátím se krátce k tomu, co jsme řešili. 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání byl 
v konečném hlasování zamítnut a mne to 
velmi mrzí. Ze zákona, který je potřebný 
a který upravoval celou řadu oblastí – chov 
zvířat, jejich přepravu, ustájení apod., se 
stal tak trochu umělý problém „norování 
psa a lišky“. Musím říci, že trochu k mé-
mu překvapení se vytrhla jedna drobnost, 
mediálně se rozvířila a přispěla k tomu, že 
velký kus práce – zákon se projednával více 
než rok – spadl pod stůl.

V současné době projednáváme nove-
lu veterinárního zákona. I ten je zajímavý 
z celé řady aspektů a bude-li přijat pozmě-
ňovací návrh zemědělského výboru, nově 
se umožní porážet zvěř ve farmových cho-
vech přímo na farmě, tedy bez převážení na 
porážkové místo. Jedním z témat, o kterém 
nyní intenzivně jednáme, je případná le-
gislativní úprava potřebná pro pomoc vče-
lařům, kterým letošní epidemie varroázy 
zahubila jejich včelstva. Jsme si vědomi vý-
znamu včel a včelařství nejen pro zeměděl-
ství, ale celou přírodu a máme vůli vzniklou 
situaci řešit.  Eugenie Línková

Podle průzkumu, který realizoval Stát-
ní zemědělský intervenční fond mezi držite-
li ocenění KLASA, se téměř tři čtvrtiny 
respondentů domnívají, že značka KLASA 
má pozitivní vliv na zvýšení prodeje jejich 
výrobků. 42 % výrobců dokonce může 
potvrdit zvýšení prodeje výrobků se znač-
kou KLASA v průměru o 10 %.

Průzkum mezi držiteli značky KLASA 
měl za cíl zhodnotit dopad kampaně na 
podporu kvalitních potravin se značkou 

KLASA na samotné výrobce těchto potra-
vin. 87 % držitelů značky KLASA považu-
je kampaň za zdařilou. Oceňují zejména 
TV reklamu, sales promotion a billboar-
dy.

Téměř tři čtvrtiny držitelů značky KLA-
SA deklarují, že logo značky KLASA má 
pozitivní vliv na prodej takto označených 
výrobků. Přes 40 % respondentů uvedlo, 
že se díky ocenění KLASA zvýšily prodeje 
jejich výrobků o 10 %. 

Kromě zvýšení prodejů pomáhá znač-

ka KLASA výrobcům také ve zvýšení 
prestiže jejich výrobků a lepší image fir-
my. Průzkum také sledoval, pro jaký typ 
výrobků chtějí producenti potravin zís-
kat ocenění KLASA. 80 % z nich uved-
lo, že se jedná o výrobky, které jsou pro 
ně z obchodního hlediska nejdůležitější. 
65 % výrobců, jež už ocenění KLASA pro 
své výrobky mají, bude usilovat o značku 
KLASA i pro své další výrobky. Naproti 
tomu třetina výrobců o značku KLASA 
pro své výrobky žádat nebude.

O NÁRODNÍ ZNAČCE
KVALITY KLASA

Národní značku kvality 
KLASA uděluje kvalitním 
potravinářským a země-
dělským výrobkům ministr 
zemědělství od roku 2003. 

Tuto prestižní značku spravuje od počátku 
roku 2004 Samostatné oddělení pro marke-
ting Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF). Začátkem roku 2008 mohli 

nalézt spotřebitelé národní známku kvality 
KLASA na obalech celkem 1392 potravi-
nářských výrobků od 210 výrobců. Další 
informace o národní značce kvality KLA-
SA a kompletní seznam všech oceněných 
produktů jsou dostupné na internetových 
stránkách Státního zemědělského inter-
venčního fondu www.szif.cz v rubrice Pro-
pagace kvalitních potravin a na stránkách 
www.eklasa.cz. 

Vilém Frček
tiskové oddělení SZIF

Logo značky KLASA na obalech výrobků napomáhá jejich lepšímu prodeji

PATŘÍ NĚKTERÝM MASNÝM 
VÝROBKŮM NÁZVY,

KTERÝMI JSOU OZNAČOVÁNY?

 Kdysi jsem v nějaké knize četl filozofic-
kou úvahu o tzv. negativní historické hra-
nici ve společenském počínání, kterou lze 
charakterizovat jako nejnižší bod v jaké-
koliv materiální nebo duchovní oblasti. 
Po dosažení této negativní hranice se, po-
dle autora této úvahy, začne situace kolem 
objektu zlepšovat, až dosáhne opět spole-
čensky únosné míry. 

 Nevím proč, ale v podvědomí jsem za-
čal tuto tezi aplikovat na současnou situaci 
v tristní úrovni jakosti drobných a měkkých 
masných výrobků, vyráběných v našem stá-
tě pro obchodní řetězce, které se zabýva-
jí prodejem potravinářského zboží. Ve své 
úvaze jsem dospěl k názoru, že negativní 
historická hranice v této oblasti již nastala, 
a tak je nyní nejvhodnější čas mobilizovat 
síly všech manažerů, odborníků, obchodní-
ků i spotřebitelů, které by směřovaly k ná-
vratu výroby kvalitních, tradičních i ino-
vovaných masných výrobků, zejména ze 
skupin drobných a měkkých salámů. 

 Při svých úvahách se opírám o osobní 
zkušenosti z posuzování jakosti a sortimen-
tu masných výrobků v některých pražských 
prodejnách a provozovnách rychlého ob-
čerstvení. Nezřídka se setkávám se skuteč-
ností, že podíl dovezených výrobků začíná 
převažovat nad domácí produkcí. Také ve 
velkých obchodních centrech se již začí-
nají více uplatňovat slušné zahraniční vý-
robky, nebo výrobky dobré jakosti, které si 
obchodní potravinářské řetězce vyrábí ve 
svých řemeslných dílnách. Naše domácí 

uzenářské zboží, skupin drobných a měk-
kých, se u těchto organizací prodává, podle 
mého mínění, jen díky prodejnímu chaosu, 
kdy spotřebitel bývá ovlivněn neúměrně ši-
rokým sortimentem, často neadekvátní re-
klamou a hlavně tzv. ekonomikou času, kdy 
při hromadném nákupu vybere sice levný, 
ale nekvalitní výrobek. 

 Je velmi překvapivé, že v Praze existu-
jí i v současnosti specializované uzenářské 
prodejny, některé mizerně vybavené, čas-
to jen s méně odborným personálem, kde 
se celodenně tvoří fronty zákazníků. Při 
prohlídce vystavených výrobků pravidel-
ně zjišťujeme, že pocházejí od středních, 
nebo dokonce drobných výrobců, kteří 
dosud vyrábějí bez výraznějšího používá-
ní tzv. alternativních surovin, pomocných 
materiálů a aditivních látek. Platí zde nor-
mální obchodní vztahy, tj., že zákazník je 
přirozeně lákán k nákupu dobrou jakostí 
chutných a voňavých výrobků, při úměrně 
vyšších cenách.

 Velké nebezpečí, které by mohlo do bu-
doucna ztěžovat návrat k obchodní realiza-
ci kvalitních masných výrobků do sítí vel-
kých odběratelů, vidím v tom, že výrobci 
se již sami předem považují za obchodně 
poražené. Na situaci, která je pro ně velmi 
přehledná, si zvykli, a řídí se heslem „cena 
všechno spraví“. Sám bych rád věděl, zda 
některý velký výrobce uzenářských výrob-
ků používá své prodejny cíleně k průzku-
mu trhu a následně aplikuje výsledky prů-
zkumu exaktně a účinně při obchodním 
jednání s velkými odběrateli. Zatím jsem 
se také nesešel se společnými akcemi do-
davatelů, resp. výrobců a odběratelů, při 
průzkumné realizaci prodeje uzenářského 

zboží ve vyšší kvalitě a vyšší ceně přímo 
na kolbišti, kde se obchodní boj má ode-
hrávat, to je přímo v prodejním úseku mas-
ných výrobků u velkých potravinářských 
obchodních řetězců.

 Často se setkávám s názory, kdy sou-
časní výrobci uzenářského zboží se dívají 
na staré státní, oborové a podnikové nor-
my a normy jakosti (ČSN, ON, PN, NJ) 
jako na něco, co bylo zejména v podílu 
použitých základních surovin technolo-
gickým vrcholem a co si již v dnešní době 
nemohou z ekonomických důvodů dovolit. 
Z pohledu organizátorů masné výroby do 
devadesátých let minulého století musím 
připomenout, že jsme nepovažovali teh-
dejší technologická pravidla za vrchol, ale 
naopak. Dobře jsme věděli, že zvláště suro-
vinová skladba může být ještě na vyšší úrov-
ni. Existence stálých podnikových a zvláště 
velkoobchodních cen nám velmi kompliko-
vala logistický život, založený na relativně 
přesných bilančních základech, kdy naší 
největší starostí bylo zpracovat podle přes-
ných materiálových norem všechny surovi-
ny a polotovary bez jejich nekontrolované-
ho hromadění ve skladech. Musím přiznat, 
že se nám to vždy nedařilo. Proto naše vý-
robky měly někdy sice vedle dobré sklad-
by surovin i řadu negativních smyslových 
vlastností, např. vyšší podíl soli a zejména 
poznamenanou chuť po tzv. stařině. Naším 
snem v té době bylo dopracovat se pohyb-
livých, pružných podnikových a velkoob-
chodních cen surovin a polotovarů, což by-
lo v rozporu se zásadami tehdejšího pojetí 
plánovaného hospodářství.

 Dovolím si na jednoduchém principu 
demonstrovat současné nepříznivé tenden-

ce ovlivňující jakost masných výrobků. Ja-
ko jeden z nejvíce poškozeného uzenářské-
ho výrobku jsem si vybral šunkový salám.

Surovinová skladba na 100 kg hotového 
vychlazeného výrobku, podle které se zpra-
vidla vyrábělo před druhou světovou válkou:
– hovězí maso zadní na spojku 6,0 kg
–  hovězí prát speciální na spojku – po pře-

počtu na maso 6,0
– vepřové maso bez kůže z laloků 5,0
–  vepřové maso na kostky z mladých vep-

řových kýt 85,0
– masité suroviny celkem 102,0

Surovinová skladba podle ČSN 57 7243 
z 30. 11. 1977:
–  hovězí maso zadní výrobní na spojku 

7,3 kg
–  vepřové maso výrobní bez kůže na spoj-

ku 11,5
–  vepřové maso libové, speciálně opraco-

vané na vložku 81,0
– masité suroviny celkem 99,8

Surovinová skladba, kterou připouští ja-
kýsi současný normativ, který stanovuje mi-
nimální podíl masité suroviny na 40 %:
–  masité suroviny celkem po zohledně-

ní ztrát tepelným opracováním max. 
45,0 kg

Výtěžnosti k použité masné surovině:
– předválečná úroveň – 98,00 %
– ČSN 57 7243 – 100,20
– současný normativ 222,00

Jsem si vědom, že při posuzování sou-
časné situace se jedná o krajní případ, ku 

kterému bohužel nové pravidlo svádí. Do-
mnívám se však, že žádný výrobce se při 
výrobě šunkového salámu takové nemrav-
nosti nedopouští. Posuzujte prosím proto 
tuto úvahu výhradně jako hypotetickou 
a také jako příklad, kam až může lehkováž-
ně stanovené pravidlo uzenářskou výrobu 
dovést.

 Dovolím si ještě připomenout, že slušný 
šunkový salám je nutné plnit do propust-
ných obalů pro produkty kouře a zásad-
ně dobře zaudit. Některým výrobkům na 
našem trhu tento název (šunkový salám) 
nepatří, proto bude dobré, když si výrob-
ní organizace pro svůj odvozený výrobek 
najdou název svůj, nejlépe doplněný logem 
svého podniku či závodu.

Předem se za svoje stanoviska k jakosti 
současných uzenářských výrobků omlou-
vám. Vím, že moje názory budou výrobci 
posuzovány jako stanoviska starého chla-
pa, který za nic nezodpovídá a nechápe je-
jich existenční starosti. Jsem však bytost-
ně přesvědčen, že již bylo v našem případě 
dosaženo tzv. negativní historické hranice, 
o které byla řeč v úvodu, a je nutné se pro-
blematikou jakosti masných výrobků spo-
lečně s odběrateli, případně i se spotřebitel-
skými organizacemi vážně zabývat.

Také ministerstvo zemědělství, které ří-
dí inspekci jakosti, by nemělo před vznik-
lou situací zavírat oči, a využít svojí auto-
rity k účinné pomoci ve smyslu zajištění 
obchodní i společenské etiky u velkých, 
zpravidla nadnárodních obchodních spo-
lečností, které jsou za vzniklou nepřízni-
vou situaci jednoznačně odpovědné.

MVDr. Josef Radoš

Jaká je historická hranice ve snižování jakosti u masných výrobků?

www.agral.cz

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

Potravinářská Revue
je plnobarevný časopis pro výživu,

výrobu potravin a obchod.

Budeme velmi rádi, když v něm naleznete
pro Vás užitečné a odborné informace,

ale i poučení z ostatních oborů činností,
jež s problematikou potravin souvisejí.

Upozorňujeme, že nové číslo časopisu
vyjde 27. května 2008.
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Šestého dubna oslavila rodina Roberta Váhaly, zakladatele firmy s výro-
bou a prodejem masných a lahůdkářských výrobků, 75 let od svého založení. 
Ještě těsně po druhé světové válce dokázal zakladatel firmu rozhojnit výstav-
bou nového závodu na výrobu konzerv a hotových jídel. V 50. roce však ani 
Váhalovi neunikli znárodnění a až v roce 1991 se dočkali navrácení majet-
ku. Po šest let se postupně zvyšovala výroba a roku 1997 došlo k položení 

75. narozeniny
rodinné firmy

Váhala

Ing. Ladislav Denk, manažer marketingu a prodeje, spolumajitel Váhala
a spol. s r. o.

Na Salimě nabízela společnost Váhala a spol. s r. o. i aspikové dorty.

základního kamene a začíná výstavba nového závodu splňujícího normy EU, 
22. června 1998 je spuštěna výroba v nově vybudovaném závodě. 

ZNÁMKOU KLASA SE PYŠNÍ NA 15 VÝROBKŮ
Od té doby se firma prezentuje na různých zahraničních výstavách, 

získává řadu ocenění a v současné době jejich 15 výrobků nosí označení 
kvality Klasa. Na letošním potravinářském veletrhu v Brně ještě přibyla 
Zlatá Salima za výběrovou pečenou šunku. Pomineme-li všechny ceny, 
certifikáty kvality, co provázejí úspěchy tuto rodinnou firmu, dodejme 
ještě jednu zajímavost. „Naše firma spojila své úsilí s největším distribu-
torem léčiv v České republice, s firmou Phoenix a. s. Tato firma zaváží 
2 600 lékáren po celé ČR. Bohužel nepředpokládáme, že si budete moci 
chodit nakupovat do lékáren bezlepkové potraviny jak do běžných obcho-
dů (s největší pravděpodobností zboží v regálech a ve skladě lékárny mít 
nebudou). Proto je připraven jiný systém distribuce, který je pro zákaz-
níka velmi výhodný. Zákazník není limitován objemem nákupu, počtem 
výrobků a neplatí žádné poštovné, balné atd. Najde si v katalogu, a o co 
má zájem, v příslušné lékárně objedná,“ říká se na internetových strán-
kách firmy Váhala.

Společnost Váhala & spol. s r. o. je zaměřena na výrobu masných a la-
hůdkářských výrobků, a to zejména na výrobu speciálních výrobků a šu-
nek.

O NEJLEPŠÍ VALAŠSKOU KLOBÁSU
V sobotu 2. 2. 2008 proběhla v kouzelném prostředí Valašského Muzea 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm soutěž „O nejlepší Valašskou klobá-
su“ . Šunková klobása z dílny firmy Váhala obsadila zaslouženě 3. místo. 
Vedení společnosti Váhala a spol. s r. o. prohlašuje, že jejím záměrem je 
plnit závazky výroby bezpečných, legálních a kvalitních výrobků a že na 
sebe bere veškerou odpovědnost vůči svým zákazníkům.

VÝROBKY SE ZNAČKOU KLASA
Ochutnejte některý z 15 výrobků firmy Váhala, které jsou certifikovány 

značkou KLASA, nabízí firemní stránky. KLASA – to jsou domácí pro-

dukty s prověřenou kvalitou. Vysoce kvalitní surovina, ojedinělý vzhled, 
výjimečná chuť – zachutnají i vám, říká se na stránkách firmy Váhala, 
a kdo měl na veletrhu Salima některý z těchto výrobků možnost ochutnat, 
dá za pravdu. Eugenie Línková
(když se mne kolegové novináři ptají, od jaké firmy mohu doporučit kvalitní 
uzeniny, mezi těch několik osvědčených firma Váhala určitě patří)

Praha – K návrhu poslanců Mirka 
Topolánka, Michala Doktora a dalších 
na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, se vyjádřil i Svaz 
obchodu a cestovního ruchu. Z tohoto vyjá-
dření citujeme:

„Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
zastupující zaměstnavatele a podnikatele 
v odvětví veřejného stravování a ČMOS 
pohostinství, hotelů a cestovního ruchu, 
zastupující zaměstnance tohoto odvětví, 
dospěli jako sociální partneři k jednomysl-
né shodě, že prosazení záměru obsažené-
ho ve výše uvedeném poslaneckém návrhu 
– zrušit daňovou uznatelnost příspěvku na 
stravování ve formě stravovacích pouká-
zek, bude mít katastrofální důsledky pro 
podnikatelskou sféru i pro zaměstnance, 
kterým je tento, v České republice již tra-
diční zaměstnanecký benefit, poskytován.

Závodní stravování, ať už ve vlastním 

zařízení zaměstnavatele či prostřednic-
tvím stravenek, využívá téměř 4 miliony 
zaměstnanců, z toho cca v případě 40 % za-
městnanců je poskytován právě příspěvek 
zaměstnavatele na stravenky. Jsou to za-
městnanci především malých a středních 
firem, pro které není ekonomicky efektiv-
ní provozovat vlastní zařízení závodního 
stravování a příspěvek na stravenky je pro 
ně jedinou možností, jak svým zaměstnan-
cům závodní stravování zajistit.

Zcela nepochybným důsledkem, pokud 
by byl poslanecký návrh schválen, bude vý-
razné omezení příspěvků zaměstnavatelů 
na stravování nebo jejich úplné zrušení.

Přístup navrhovatelů změny zákona na-
víc zakládá nerovnost mezi zaměstnavate-
li, kteří provozují vlastní zařízení závod-
ního stravování a mohou náklady s jeho 
provozem i nadále zahrnovat do daňově 
uznatelných nákladů, a těmi zaměstna-
vateli, kteří pouze poskytují příspěvek na 
stravenkové poukázky.

Zrušení stravenek bude mít bezesporu 
negativní vliv na stravovací návyky zaměst-
nanců, protože povede ke konzumaci mé-
ně vhodné stravy, v nevhodném prostředí 
a často velmi pochybné kvality. Poslanec-
ký návrh přitom o tomto aspektu vůbec 
neuvažuje, i když je podle našeho názoru 
zásadní.

Zcela likvidační je však tento návrh pro 
cca 17 000 podnikatelů provozujících re-
staurační zařízení, u nichž stravenky tvoří 
40, 50 i více procent z celkového obratu 
restaurací. Tato restaurační zařízení vzni-
kala především v lokalitách, kde je vyšší 
zastoupení firem, které z nejrůznějších 
důvodů nemohou poskytovat stravování 
zaměstnancům ve vlastních zařízeních 
závodního stravování, a zaměřila poskyto-
vání svých služeb zákazníkům, kteří stra-
venkové poukázky využívají. Podnikatelé 
přitom investovali nemalé částky do svých 
provozů, aby splnili náročné hygienické 
předpisy, které jsou podmínkou poskyto-

vání stravovacích služeb. Důsledkem oče-
kávaného výpadku tržeb ze stravenkových 
poukázek lze předpokládat vysokou ztráto-
vost, nebo dokonce zánik těchto restaura-
cí včetně rušení pracovních míst v těchto 
provozovnách.

Navrhovatelé zrušení fiskální podpory 
zcela podcenili její multiplikační efekt, kte-
rý průřezově prochází od ekonomiky přes 
hospodářskou politiku a personalistiku až 
po zdravotní stav zaměstnanců. Naopak 
přecenili vliv daňové podpory na státní 
rozpočet, protože systém sice do určité 
míry zatěžuje příjmovou stránku státního 
rozpočtu, současně ale zvyšuje zaměstna-
nost, snižuje rozsah šedé ekonomiky (ze-
jména v sektoru pohostinství) a rovněž 
zvyšuje podíl položek s vyšší sazbou DPH 
na spotřebním koši, neboť každá straven-
ka je zatížena základní sazbou DPH ve vý-
ši 19 % na rozdíl od potravin se sníženou 
sazbou DPH.

Text a foto: Eugenie Línková

Společné prohlášení SOCR ČR a ČMOS PHCR 

Shodného názoru na rušení stravenek je 
jako prezident Asociace hotelů a restaura-
cí České republiky Pavel Hlinka i prezi-
dent Asocia ce kuchařů a cukrářů Miroslav 
Kubec na snímku. 

Na snímku jsou dobroty ve speciálních miskách, které smí do mikrovlnné trouby. Před kon-
zumací stačí jen sejmout fólii z povrchu a jídlo je hotové.

Convenience – nový trend stravování
aneb dobroty z Kostelce, co šetří čas

Praha – Společnost Kostelecké uzeniny 
uvádí na trh unikátní sérii výrobků „Při-
praveno k pečení“. Jedná se o novinku na 
českém trhu sledující současný trend ve 
stravování „Easy to cook“, který si v Ev-
ropě získává stále více příznivců. Nové vý-
robky spotřebitelům umožní velmi snadnou 
přípravu masa a úsporu času. 

„Při přípravě novinky jsme vycházeli 
z měnícího se životního stylu a požadav-
ků konzumentů, kteří preferují dostup-

nost, jednoduchou přípravu a požitek 
z chuti. „Připraveno k pečení“ nabízí po-
hodlí předpřipravené potraviny a chutná 
stejně jako doma uvařené,“ přibližuje no-
vý produkt obchodní ředitel Kosteleckých 
uzenin Mojmír Zaydlar.

ZA DESET MINUT
JE BAŠTA NA STOLE

Řada „Připraveno k pečení“ nabízí ve 
speciální hliníkové misce s tef lonovým 
povrchem předpřipravené kuřecí maso 

v gramáži 500 g s hotovou omáčkou. Sta-
čí důkladně odstranit celou vrchní fólii 
a vložit maso i s miskou na 10 minut do 
mikrovlnné trouby nebo na 25 minut do 
klasické trouby. Produkt ocení každý, kdo 
se chce dobře najíst, ale nechce nebo ne-
má možnost věnovat čas vaření a úklidu 
po vaření. „Věříme, že nový výrobek zpří-
jemní a zjednoduší spotřebitelům čas strá-
vený v kuchyni,“ dodává Mojmír Zaydlar.

V současnosti si spotřebitelé mohou 
vybírat kuřecí maso se šesti oblíbenými 
omáčkami – mysliveckou, cikánskou, 
hořčicovou, barbecue, cibulovou nebo 
čínskou. Kostelecké uzeniny svou novou 
produktovou řadu postupně rozšíří také 
o varianty s vepřovým masem. Jak jsme 
se od Mojmíra Zaydlara dozvěděli, pro 
Kostelecké uzeniny vyrábí tyto speciální 
omáčky česká firma Indasia. „Omáčky 
byly velmi pečlivě vybrané a volně nejsou 
na trhu v prodeji,“ řekl Zaydlar. Výluč-
nost pro tento účel je součástí smlouvy 
mezi oběma partnery.

NEJVĚTŠÍ PRODUCENT
MASNÉ VÝROBY

Kostelecké uzeniny jsou s přibližně 
7 % trhu největším producentem masné 
výroby v České republice. Ročně záso-
bují český trh více než 65 tisíci tun masa 
a uzenin. Produkce zahrnuje kompletní 
sortiment výrobků z vepřového, hovězí-
ho i kuřecího masa. Od roku 2003 jsou 
součástí společnosti Agrofert Holding. 

Za rok 2007 dosáhly Kostelecké uzeni-
ny obratu 3,8 miliard korun a investovaly 
do technologií desítky miliónů korun. Za-
městnávají bezmála 1500 spolupracovní-
ků. Nejvýznamnějšími zahraničními trhy 
jsou např. Slovensko, Maďarsko, Polsko 
nebo Německo. Značka letos slaví 91. vý-
ročí založení a v roce 2007 prošla redesi-
gnem loga a obalů všech výrobků.

Eugenie Línková
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Všechny druhy masa postupně zdraží

Praha/Brusel (li) – Mezi priority ministerstva země-
dělství pro nadcházející české předsednictví v Evropské 
unii bude patřit reforma společné zemědělské politiky, 
podoba přímých plateb, rozvoj venkova, nové vymeze-
ní tzv. méně příznivých oblastí a revize politiky kvality 
potravin a zemědělských produktů. Po jednání s euro-
komisařkou Mariann Fischer Boelovou v Bruselu to 
sdělil ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Pokud se za francouzského předsednictví nepo-
daří uzavřít debatu o prověrce funkčnosti společné 

zemědělské politiky, tak se tato jednání podle Gan-
daloviče protáhnou do českého předsednictví, při-
čemž budou zahrnovat změny v systému přímých 
plateb. „S tím souvisí budoucí podoba přímých 
plateb. Nesouhlasíme s návrhy typu degresivity pří-
mých plateb, protože by měly dopad jen na některé 
členské státy podle velikostní struktury podniků,“ 
uvedl Gandalovič. 

Česko podle Gandaloviče podporuje přesun pro-
středků ve prospěch rozvoje venkova. „České před-
sednictví se bude snažit sjednotit systém posky-

tování přímých plateb pro všechny členské státy 
a prosadit model na bázi jednotné platby na plo-
chu,“ dodal. 

Další prioritou českého předsednictví v EU bude 
podle něj politika rozvoje venkova. MZe bude také 
prosazovat nové vymezení tzv. méně příznivých ob-
lastí. Bude chtít stanovit metodiku měření přírodní-
ho znevýhodnění v jednotlivých zemích a sjednotit 
ukazatele, které tyto oblasti s horšími podmínkami 
pro zemědělství vymezují. Rolníci v méně přízni-
vých oblastech dostávají každoročně dotace. 

„Čtvrtou prioritní oblastí je politika kvality země-
dělských produktů a potravin. Ve spolupráci s EK 
chceme zahájit debatu o revizi této politiky s cílem 
posílit konkurenceschopnost evropské produkce 
a zefektivnit ochranu kvalitních výrobků,“ podotkl 
náměstek ministra Ivo Hlaváč. 

Předsednictví EU čeká Česko v první polovině 
roku 2009. V současnosti je předsedající zemí Slo-
vinsko, pak následuje Francie, od níž převezme žez-
lo Česko. V červnu roku 2009 ho pak předá Švéd-
sku.

Politika kvality zemědělských produktů a potravin

V posledním čísle Řeznicko/uzenářských 
novin jsem si s velkým zájmem přečetl nená-
padný článek o probíhající výstavbě závodu 
na výrobu masových konzerv čínskou firmou 
Shanghai Maling. Závod je údajně budován 
v Hrobčicích na Teplicku.

Domnívám se, že se jedná o obchod-
ně prozíravý projekt, který vzniká v obdo-
bí velké odborné a organizační devasta-
ce v oblasti výroby masových konzerv 
v našem státě. O tuto devastaci se v minu-
losti zasloužilo jednak nedokonalé bilanč-
ní řízení výroby, skladování (ochraňování) 
a distribuce konzerv vyráběných pro Stát-
ní hmotné rezervy. Pojetí obrátek konzerv, 
podle centrálně administrativního systému 

řízení, předpokládalo automatický odběr 
zboží po uplynutí tzv. ochraňovatelského 
období ve skladech státních hmotných 
rezerv, zpět výrobními závody. Ty pak 
měly následně značné problémy s umís-
těním tohoto specifického zboží na vnitř-
ním trhu, mimo jiné také pro nevyjasně-
nou problematiku záručních lhůt. Obtížně 
řešitelná obchodní situace bohužel odradi-
la několik dobrých tradičních výrobců od 
pokračování ve výrobě tohoto významného 
sortimentu masových konzerv.

Druhým problémem, který způsobil 
útlum výroby, byla téměř absolutní devas-
tace jakosti, zejména základních druhů 
masových konzerv, v závodech mimo mas-
ný průmysl, které se výroby ujaly. Jedná se 

o závody, které si více zakládají na bom-
bastické reklamě založené např. na popu-
laritě valašského krále než na jakosti svých 
výrobků. A tak dnes máme v regálech 
potravinářských obchodních řetězců pou-
ze „ubohé imitace“ masových konzerv, kte-
ré nás při otevření a vyklopení obsahu pře-
kvapí špatnou strukturou méně kvalitních 
surovin, netypickou chutí a vůní, a zdale-
ka se nepřibližují požadavkům v minu-
losti respektovaných odborných zásad, či 
dříve platných technologických postupů 
a norem jakosti. 

Na vynikající a populární hovězí a vep-
řové konzervy ve vlastní šťávě, speciální 
guláše a ostatní druhy klasických výrob-
ků, vyráběných např. ve Studené, Krahul-
čí, Kostelci, Vamberku a v Táboře, dnes již 
pouze vzpomínáme. Stojí za připomenu-
tí, že surovinou pro výrobu mas ve vlastní 
šťávě byly celé vykostěné kompenzované 
hovězí čtvrtě, resp. vepřové kostry, včetně 
úplného obsahu hovězího zadního masa 
a masa z vepřových kýt. Např. podíl hově-
zího zadního masa v obsahu náplně činil 
více než 44 %, a mas označovaných jako 
vepřové maso libové I a II dokonce 58 %.

Jako mladý řezník jsem měl tu čest pra-
covat v závodě, který vyráběl konzervy pro 
armádu. Vedoucí provozu v té době zaha-
joval denní pracovní proces návštěvou stá-
je za účelem výběru vhodných kusů skotu 
pro výrobu hovězího masa ve vlastní šťávě. 
Jednalo se o starší vyzrálé kusy, u nichž 
byl předpoklad dostatečně tuhé svalovi-
ny, která snese bez narušení struktury 
částic masa sterilační teplotu. Při výběru 
si často postěžoval, že jeho předchůdce 
to měl snazší, protože mohl vybírat ještě 
z těžkých, dokrmených tažných volů. 

Hovězí maso ve vlastní šťávě bylo v té 
době považováno za královnu masových 
konzerv. Podíl soli u tohoto výrobku byl 
stanoven zhruba na 1 %, kořenilo se pou-
ze mletým černým pepřem. Typickou chuť 
tomuto výrobku dodávalo malé množství 
masového rosolu z 5 % podílu vařených 
šlach. Nejinak tomu bylo s dodržováním 
výrobního režimu při výrobě vepřového 
masa ve vlastní šťávě. Soli se používalo 
cca 1,5 %, vedle mletého černého pepře 
se přidával ještě kmín. Konečný výrobek 
se vyznačoval dobrou a pevnou strukturou 
libových a tučných částic, vynikající chutí 
a vůní. Tento druh konzerv je velmi popu-
lární také tím, že umožňuje konzumaci ve 
studeném i v teplém stavu. Z kvalitního stu-
deného výrobku je možné připravit celou 
řadu různě chuťově upravených pomazá-

nek, v teplém stavu pak může při dobré 
struktuře maso posloužit jako pohotové 
hlavní jídlo. Velmi populární byly v minu-
losti i tzv. speciální hovězí a vepřové guláše, 
které byly od mas ve vlastní šťávě odvoze-
ny, plně však upraveny cibulí a gulášovým 
kořením.

Během mé praxe v oboru jsem měl pří-
ležitost účastnit se celé řady přehlídek 
jakosti masových konzerv. Na jednu tako-
vou přehlídku mám pěknou vzpomínku. 
Při posuzování znaků jakosti hovězího 
masa ve vlastní šťávě ukončil nekoneč-
nou diskuzi bývalý druhý generální ředitel 
masného průmyslu, v té době šéf inspekce 
jakosti Skotnica, památnou větou, vyslove-
nou krátkým ostravským dialektem: „co do 
piksle daš, to z ní vyndaš“. (Mimochodem 
generální ředitel Skotnica byl velmi vzdě-
laný člověk, odchovaný Baťovou školou. 
O organizační úroveň masného průmyslu 
se zasloužil také tím, že zavedl Baťův sys-
tém operativně technické evidence, která 
neměla v ostatních potravinářských obo-
rech obdobu). 

Ale zpět k výstavbě čínského závodu. 
Někdy v sedmdesátých letech minulého 
století byl do Číny vyslán v rámci technické 
pomoci vynikající odborník v uzenářském 
a konzervářském oboru, Oldřich Sháněl. 
Jednalo se o svéráznou postavu, velkého 
světoběžníka, vybaveného mimo odbor-
nosti i znalostí několika jazyků. Do Číny 
za ním putovalo také několik starších kon-
zervárenských uzavíracích i jiných strojů. 
Tento český odborník v Číně zavedl mimo 

jiné výrobu vepřového masa ve vlastní šťá-
vě a luncheon meat. Jeho výrobky si oka-
mžitě vydobyly svoji kvalitou a absolut-
ním standardem velkého uznání. Výroba 
se velmi rychle rozšířila a v krátké době 
Čína tyto výrobky exportovala, a to i do 
Československé republiky. Obchodní útvar 
Generálního ředitelství masného průmyslu 
pak tyto konzervy rozděloval jako obchod-
ní zboží do jednotlivých podniků. Jistě se 
u nás ještě i dnes najde řada spotřebitelů, 
kteří mají tyto vynikající masné konzervy 
v živé paměti. V mých vzpomínkách se stá-
le vyskytuje zajímavá drobná postava Oldy 
Sháněla v černé umělecké rádiovce, jakýsi 
český kuchař Appert. (Francouzský kuchař 
– zakladatel výroby konzerv).

Nezbývá než si povzdechnout, že to musí 
být čínský výrobce, který bude zřejmě do 
budoucna usilovat o nápravu úpadku čes-
kého masného konzervárenství. Věřím, že 
bude dostatečně morálně silný a obchodně 
zdatný, aby odolal tlaku potravinářských 
řetězců a jejich primitivní obchodní poli-
tice. Rád bych popřál budoucímu výrob-
ci, aby vyráběl masové konzervy v takové 
jakosti a standardu jako někdy před čtyři-
ceti lety v Číně vynikající český odborník, 
nositel vysokého čínského vyznamenání, 
Oldřich Sháněl. 

Tak mě napadá, že by bylo pěkné, kdyby 
v recepci budoucího závodu byla umístěna 
velká fotografie českého zakladatele výro-
by masových konzerv v Číně.

MVDr. Josef Radoš

Masové konzervy a jejich budoucnost

Ceny masa porostou. Dokonce po-
dle prezidenta Agrární komory ČR Jana 
Veleby a jednoho z velkých producentů 
jatečných zvířat Jana Fibingra, ředitele 
Agropodniku Hodonín a. s., lze počítat 
až s dvacetiprocentním růstem spotřebitel-
ských cen vepřového masa. Vliv na to má 
nejen růst cen obilí, kdy se během roku 
zdražila pšenice až na trojnásobek. Celo-
světové zásoby obilí se nacházejí na úrov-
ni 30letého minima, zásoby v USA jsou 
dokonce na 60ročním minimu a podle ana-
lytiků ze společnosti Colosseum konkrét-
ně pšenice ani dnes nesestoupila z cenové-
ho maxima na světových burzách. Jinak 
na tom není ani další krmná plodina kuku-
řice. „Růst její ceny na Chicago Board of 
Trade provázely dohady, že by mohlo kvů-
li dešťům a rozmočení půdy v USA dojít 
k opoždění setí kukuřice,“ říká analytik 
Petr Čermák z Colossea. A to samozřej-
mě má vliv na odhad vyšších cen i v tom-
to roce. Stejné tendence, udržet vysokou 
hladinu cen krmných plodin, konstatuje 
i generální sekretář brněnské Plodinové 
burzy Karel Zezula. Krmiva budou tedy 
dál výrazně ovlivňovat růst cen masa. „Po 
vepřovém mase je třeba počítat s růstem 
cen i u kuřecího a hovězího masa,“ dodá-
vá Veleba.

Pavel Krejčík z Národního odbytové-
ho družstva uvádí, že nejvíce ohrožené 
jsou velkokapacitní chovy specializo-
vané na výkrm prasat. Ty přitom podle 
něj produkují 40 až 50 procent celko-
vého objemu vepřového masa v České 
republice. „Jejich ukončení činnosti by 
skončilo skutečně katastrofou,“ dodal 
Krejčík. Zatímco v současné situaci 
lze předpokládat nárůst ceny vepřové-
ho v řádu desítek procent, v případě 
likvidace české konkurence by to po-
dle Krejčíka bylo řádově mnohem vyšší.
 Zástupce společnosti Agropol Food, 
jehož dceřinou společností je vodňanský 
drůbežářský závod, Martin Vacek uvedl, 
že společnost, jíž řídí, byla koncem loň-
ského roku nucena uzavřít svoji výkrm-
nu prasat o zhruba 12 tisících kusech. 
Důvodem bylo právě to, že jejich výkup-
ní cena nedokázala uhradit náklady na 
výkrm. Podobně podle něj budou postu-
povat i další dodavatelé. 

Zpracovatelé na tom ale nejsou o nic 
víc lépe než zemědělci a i ti vidí růst cen 
masa na pultech jako nezbytnost. „Sou-
časná maloobchodní úroveň ceny masa 
nedovoluje vytvořit dostatečnou míru 
marží, která by pokrývala náklady chova-

telů, zpracovatelů a obchodních organi-
zací,“ říká Jan Stoklasa, generální ředitel 
firmy Kostelecké uzeniny a. s. z holdin-
gu AGROFERT. „Zpracovatelům zbývá 
na pokrytí nákladů maximálně 1–2 % 
z ceny a celá řada obchodních organi-
zací prodává dokonce za ceny nižší, než 
nakupuje,“ uvedl. Vysvětlil i skutečnost, 
jak je možné, že z okolních zemí, kde 
stejně tak zdražilo obilí, se i přesto dá 
dovézt levnější maso. „Jedním z hlavních 
důvodů nízké tržní ceny je dovoz pro-
dukce z okolních států. Pro okolní trhy 
je výhodnější prodat přebytky levněji na 
našem trhu o velikosti zhruba 10 milionů 
obyvatel a udržet na svém vlastním trhu 
se 40 80 miliony obyvatel vyšší cenu, než 
za jakou vyvážejí,“ řekl Stoklasa. Jeho 
slova potvrdil i generální ředitel další-
ho masokombinátu z firmy Maso Pla-
ná Emil Kasper, který navíc potvrdil, že 
v Evropské unii je sice hodně vepřového 
masa na zásobách v zamraženém stavu, 
počítá se až s 30 tisíci tunami (v ČR jsou 
to setiny tohoto množství), ani to však 
nebude mít vliv po uvolnění na trh nejen 
na snížení nebo stabilizaci ceny vepřové-
ho, ale i on počítá s růstem.

Připočteme-li k tomu změnu stravova-

cích zvyklostí v Číně a Indii se zhruba 
2,5 miliardami obyvatel a že část produk-
ce obilovin, sóji a kukuřice pohltí lihova-

ry s produkcí biopaliv, je růst cen masa 
zřejmě neoddiskutovatelný.

 Eugenie Línková

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR, (vlevo) a Ing. Jan Stoklasa, generální ředitel společnos-
ti Kostelecké uzeniny a. s.

Č E S K Ý  V K L A D  D O  V Ý R O B Y  K O N Z E R V  V  Č Í N Ě

Letos byla taková zima, že jsem místo pašíka vykrmil 
ledního medvěda.  (sch)



10

Lysá nad Labem (Nymbursko) (bo) – Soutěž o nej-
lepší potravinářské výrobky ze středních Čech zná své 
vítěze. Ocenění na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem 
na Nymbursku převzali zástupci firem Masna Příbram, 
Vitana, Cukrovary TTD, Pivovar Nymburk, Polabské 
mlékárny, Pane, řeznictví a uzenářství U Dolejších 
a Václav Hoch. 

Výrobky přihlášené do soutěže hodnotila porota slo-
žená ze zástupců krajského úřadu, ministerstva země-
dělství, potravinářské inspekce, veterinářů a hygieniků. 

Odborníci zkoumali nejen nutriční hodnoty, ale napří-
klad i to, zda jsou na obalu výrobků všechny potřebné 
informace. 

Soutěžící se utkali v sedmi kategoriích – mlýnské 
a pekárenské výrobky, mléko a mléčné výrobky, lahůd-
ky a cukrářské výrobky, alkoholické nápoje kromě pi-
va, masné výrobky, med a výrobky ze včelího medu, 
ostatní potravinářské výrobky a pivo.  „Je vidět, že lidé 
si začínají vybírat nejen chutné, ale i zdravé výrobky,“ 
poznamenal při přebírání ceny Rostislav Jakubec ze 
společnosti Pane z Dolního Bousova, která v soutěži 

uspěla se svým kornspitzem, pagáčem a sladkým cere-
álem s hruškovou náplní. Cukrovary TTD v Dobrovici 
zíkaly ocenění za kostkový cukr Bridž, ve stejné kate-
gorii bodoval i nymburský pivovar s Postřižinským pi-
vem Bogan a provozovna Vitany v Byšicích s polévkou 
s játrovými knedlíčky a se zapečenou brokolicí. 

Masna Příbram si získala porotce jelení klobásou, 
cerhonickým furiantem a šunkou Jaksepatří, řeznictví 
U Dolejších v Davli jedinečnými taliány. Nejlepší med 
ve středních Čechách produkuje podle poroty včelař-
ská farma Václava Hocha z Příbrami. Polabské mlékár-

ny slavily úspěch s malinovým a ovocným tvarohem 
Milko a smetanovým krémem Monticremo. 

Soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje 
má být doplněním celorepublikového systému udělová-
ní známky Klasa na regionální úrovni a zároveň přispět 
k propagaci regionu. Cílem je také pomoci středočes-
kým zemědělcům a prvovýrobcům potravin. „Výrazné 
logo soutěže bude jako pečeť kvality označovat nejkva-
litnější potraviny, a nepochybně jim tak na širokém tr-
hu pomůže ke spotřebitelům,“ míní hejtman Petr Ben-
dl. Soutěž by se podle něj měla každý rok opakovat. 

V Lysé nad Labem byli oceněni nejlepší výrobci potravin v regionu 

Brno (li) – Znojemské okurky proslavené v mnoha ze-
mích světa budou nejspíš nakonec vyrábět Islanďané. Ke 
značce Znojmia, která po ukončení výroby ve Znojmě 
málem zmizela ze světa, se teď dostává islandská sku-
pina Nordic Partners. Chce koupit současného majitele 
receptu, východomoravskou konzervárnu Hamé. Dlouhý 
a často komplikovaný příběh jedné z typických českých 
pochutin tak má další díl. 

 Znojemský poklad už na severu Evropy, konkrétně 
ve Švédsku, dobře znají, za druhé světové války se tam 
dokonce vyráběl. Může za to Herbert Felix, který se 
těsně před válkou přestěhoval ze Znojma do Švédska. 
„Kromě pasu si vezl tři věci: československou vojenskou 
knížku, dopisy pro švédské firmy, se kterými byly již 
dříve uzavřeny obchodní kontrakty, a dědův recept na 
výrobu nakládaných okurek, který byl v té době přísně 
střeženým tajemstvím znojemského podniku,“ popsal 
Zbyšek Dřevojan ze sdružení Znojemské okurky. 

 Sdružení chce znojemskou okurku propagovat. 
Dřevojan věří tomu, že Islanďané známému produktu 
pomohou. Rád by se s novými vlastníky setkal a nabí-
dl jim, aby se lahve zeleninou začaly plnit znovu ve 
Znojmě. 

  Hamé totiž kvůli přesunutí výroby do Bzen-
ce na Břeclavsku nemůže používat přívlastek Zno-
jemská okurka. A to přesto, že dnešní receptura 
vychází z původního složení, které se ujalo zhruba 
před 60 lety. Předtím existovalo několik různých
návodů. Ještě začátkem minulého století ve Znojmě 
fungovala asi desítka větších a mnoho malých výrob-
ců. Po válce už ale fungovala jen Znojmia, později 
součást Fruty. 

 Ve městě, které je okurkami proslaveno, skončila 
výroba před několika lety. Přesunula se právě do Hamé 
Babice. Tam dnes připraví několik milionů sklenic za 
rok a stejně jako kdysi vyvážejí velkou část do ciziny. 
Velký zájem o ně je v Japonsku, Spojených státech 

a Kanadě. Na Islandu ale zatím „oharky“ nejspíš moc 
neznají. 

To, že největší tuzemskou konzervárenskou firmu 
Hamé chce koupit islandská investiční skupina Nor-
dic Partners, potvrdil předseda představenstva Hamé 
Leoš Novotný. Před fúzí musí firma schválit auditova-
né finanční výsledky za rok 2007 a získat souhlasy pří-
slušných soutěžních úřadů. Nordic Partners díky akvi-
zici posílí své postavení ve střední Evropě. V Česku má 
zájem ještě o výrobce masných produktů Otomac. 

 O spojení s oběma firmami už Islanďané požáda-
li Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 
O fúzi rozhodne zřejmě v měsíční lhůtě, protože Nor-
dic zatím v Česku nevyvíjí žádné aktivity. Bližší infor-
mace k fúzi chtějí firmy sdělit právě až po schválení 
fúze, pravděpodobně někdy začátkem dubna. 

 Jinak má ale Nordic potravinářské podniky v Litvě, 
Lotyšsku a Polsku. Podle Novotného skupina po začle-
nění Hamé vyprodukuje zhruba 170 000 tun potravi-

nářských výrobků a více než 100 milionů litrů nápojů. 
Konsolidované tržby jsou pak odhadovány na částku 
přes 400 milionů eur (přes deset miliard korun). 

 Tržby Hamé z toho budou tvořit skoro polovinu. 
Firma se 3 000 zaměstnanci patří mezi největší české 
potravinářské podniky, vyrábí kečupy, paštiky, konzer-
vy i zavařeniny a bagety. V loňském prvním pololetí 
utržila 2,12 miliardy korun. V té době očekávala, že za 
celý rok 2007 dosáhne tržeb 4,9 miliardy. Kromě čes-
kých závodů má dceřiné firmy také v Rumunsku, Ma-
ďarsku, Rusku, Polsku, na Ukrajině a Slovensku. Své 
zboží exportuje do další třicítky zemí včetně Kuby, Li-
bye či Japonska. Pod Hamé patří mimo jiné značky 
Otma, Veselá pastýřka či Znojmia. 

 Hamé zatím z poloviny patří podnikateli Leoši No-
votnému. O jeho podíl mělo v nedávné minulosti zá-
jem několik investorů, podle některých informací ta-
ké finanční skupina PPF Investmens spravující peníze 
podnikatele Petra Kellnera. 

Hamé i Znojemská okurka jsou na prodej

Hodonín (bo) – Společnost Kostelecké uzeniny uza-
vře na konci dubna provoz drůbeží porážky, v němž 
v Hodoníně zaměstnává 120 lidí. Areál porážky bu-
de firma dále využívat, zaměstnancům nabídla jinou 
práci. Ve městě zůstanou další dvě firmy, které přes 
Kostelecké uzeniny ovládá skupina Agrofert Holding 
podnikatele Andreje Babiše, a to MASO Hodonín 
a Akrman Hodonín. Uvedla to mluvčí Agrofertu Jitka 
Adamčíková. 

Porážku ovládly Kostelecké uzeniny loni. Uzavření 
provozu má podle Adamčíkové přispět k zefektivnění 
výroby v celé skupině. Některým zaměstnancům drů-
beží porážky společnost nabídne alternativní práci ve 
stejném areálu, další mají možnost uplatnění v maso-
kombinátu v Kostelci. Firma Akrman nadále zaměst-
nává 66 lidí, zabývá se obchodem s červeným masem 
a uzeninami. Změny se nedotknou ani 55 lidí ve zpra-
covatelském provozu MASO Hodonín. 

Kromě Kosteleckých uzenin vlastní Agrofert také 
Maso Planá, které vloni pohltilo Masnu Studená. Na 
Slovensku vlastnil masokombináty Hyza, THP a Hydi-
na Cífer. Slovenské společnosti fúzovaly, nástupcem 
je Hyza. Agrofert Holding působí v zemědělství, po-
travinářství a chemii. Do skupiny patří přes 150 plně 
či částečně ovládaných firem. Aktivity má v České re-
publice i v dalších zemích. Skupina vloni podle před-
běžných výsledků zvýšila nekonsolidované tržby mezi-

ročně o více než deset procent na 111 miliard korun. 
Firma vytvořila nekonsolidovaný hrubý zisk přibližně 
pět miliard korun. 

Kostelecké uzeniny v roce 2006 za prodej zboží, 
vlastních výrobků a služeb utržily 3,68 miliardy korun 
a roční hospodaření ukončily se ztrátou 169 milionů 
korun. V roce 2005 měl podnik tržby 3,9 miliardy ko-
run a vykázal zisk 41,9 milionu korun. 

Provoz drůbeží porážky v Hodoníně končí 

Brno (li) – V národním kole nejprestižnější kulinářské 
soutěže na světě Bocuse d‘Or, které se konalo v Brně na 
závěr potravinářských veletrhů Salima, vyhrál Jan Vše-
tečka z pražské restaurace Kampa park. V premiérovém 
ročníku evropské kvalifikace, která se koná 1. a 2. čer-
vence v norském Stavangeru, bude bojovat o postup do 
světového finále ve francouzském Lyonu. 

„Na soutěž jsem se připravoval asi dva měsíce, po-
sledních čtrnáct dnů jsem nenaspal téměř nic. Je to 
neskutečný zážitek, asi největší v životě. Možná i pro-
to, že jsem v minulosti nikdy žádnou soutěž nevyhrál,“ 
řekl Všetečka, který v Kampa parku působí již pět let. 

O možnost reprezentovat Česko na evropské kvalifi-
kaci se s Všetečkou utkali Josef Dufek z hotelu Vinum 
Coeli, Ladislav Douša z hotelu Holiday Inn, Lukáš 
Otáhal z restaurace Flambée, Patrik Havlíček z Man-
darin Oriental Prague, Jan Horký z restaurace Zlatá 
Praha hotelu InterContinental a Petr Vlk z Radisson 
SAS Alcronu. Dalibor Navrátil z hotelu Villa Voyta 
v Praze ze soutěže na poslední chvíli z osobních dů-
vodů odstoupil. 

Soutěžní pravidla národní kvalifikace byla stejná 
jako u celosvětového finále. Každý soutěžící měl za 
úkol za pět a půl hodiny před zraky poroty, veřejnosti 
a médií připravit dvě jídla z jehněčího masa a lososa. 

Kromě šesti porcí od každého jídla museli všichni šéf-
kuchaři stihnout vyrobit také dvě přílohy. Mezinárodní 
porota mohla každému z pokrmů udělit maximálně 40 
bodů za chuť a 20 za závěrečnou prezentaci. 

Prezident českého kola Bocuse d´Or Marek Ra-
ditsch přirovnal prestiž soutěže k olympiádě ve spor-
tovním světě. „Je to nejuznávanější a zároveň i nejtěžší 
soutěž na světě. Já doufám, že se v Norsku dobře uve-
deme a soutěž Bocuse d´Or v Česku a snad i na Salimě 
udržíme i v dalších ročnících,“ řekl Raditsch. 

Z 20 účastníků evropské kvalifikace má již účast 
v celosvětovém finále díky výsledkům v minulém roce 
zajištěnu Francie, Dánsko, Švýcarsko, Norsko a Švéd-
sko. Ve hře ale je ještě dalších sedm účastí. Kromě Čes-
ka je do mezinárodní soutěže letos poprvé zařazeno 
také Maďarsko, Estonsko a Malta. 

Název soutěže Bocuse d´Or je odvozen od jejího 
zakladatele, francouzského mistra kuchyně Paula Bocu-
se. Jeho restaurace v Collonge-au-Mont-d´Oru Lyonu 
má v respektovaném Michelinově průvodci francouz-
skými restauracemi nejvyšší ohodnocení tří hvězdiček 
nepřetržitě již od roku 1965, což je světový rekord. 
Dalších restaurací se třemi hvězdičkami, které podle 
průvodce znamenají, že už jenom kvůli této restauraci 
stojí za to vydat se do daného místa, je letos ve Fran-
cii jen 26.

V soutěži kuchařů na Salimě zvítězil Všetečka

Ve středu 5. 3. 2008 převzal zástupce fi rmy Makovec a. s. 
z rukou ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče oce-
nění značkou kvality Klasa pro výrobek Chalupářská šun-
ka výběrová. Přísnější kritérium nadstandardní kvalita-
tivní charakteristiky splnila šunka vysokým obsahem čis-
tých svalových bílkovin. Nepřítomnost alergenů a nízký 
obsah tuku předurčuje tento výrobek pro řady diet. 

MAKOVEC a. s., Nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01 Prostějov, www.makovec.cz 

Firma Makovec vznikla v roce 1991 jako čistě rodinná společ-
nost. V současné době v ní pracuje již více než 400 zaměst-
nanců ve třech závodech a síti čtyřiceti prodejen. Jateční zá-
vod v Kostelci na Hané denně poráží kolem 800 kusů vepřo-
vého a 30 kusů hovězího. Závod výroby uzenin ve Smržicích 
denně produkuje 15 tun uzenin v sortimentu více než sto 
druhů, které se převáží do závodu expedice uzenin v Pros-
tějově. Firma Makovec disponuje sítí čtyřiceti fi remních pro-
dejen a početným vozovým parkem zajišťujícím rozvoz ma-
sa a masných výrobků po celé republice i v blízkém Polsku 
a Slovensku.

Firemní heslo ...kvalita s tradicí... vychází z dlouhodobě bu-
dované strategie celé společnosti – nabízet zákazníkům vel-
mi kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Tradiční výrobky a vý-
robní postupy aplikované do moderně vybavených provozů 
s vysokým hygienickým standardem představují pro spotře-
bitele jistotu, která je od roku 2000 podložena certifi kovaným 
systémem řízení jakosti a systémem HACCP v celém rozsa-
hu činností porážky a bourání jatečních zvířat, vývoji, výroby 
a dodávání čerstvého masa a masných výrobků.

 ...kvalita s tradicí... ...kvalita s tradicí...

Děkuji, nic nechci – šetřím na dovolenou, tak se můžu jen dívat.
(sch)

Z  D O M O VA  – I N F O R M A C E



11

S předsedou 
Z e m ě d ě l s k é h o 
svazu Ing. Miro-
slavem Jirovským 
jsme hovořili na 
téma, co hýbe 
v současnosti ze-
mědělskou praxí. 
V rozhovoru se 
k tomu Miroslav 
Jirovský vyjadřuje 
následovně.

Jste kritikem některých nešvarů plynou-
cích z chování řetězců. Co vám vadí pře-
devším?

Ve sdělovacích prostředcích se uvádějí 
nejrůznější důvody pro zvyšování cen po-
travin, ve většině případů se ale vina sva-
luje na zemědělce. Zásadní činitel – mar-
že obchodníků – zůstávají dlouhodobě 
nepovšimnuty.

Máte nějaké důkazy neúměrného růstu 
marží?

U patnácti základních potravin marže 
obchodníků v lednu 2008 činila v průmě-
ru 32 % (proti roku 2003 – před vstupem 
ČR do EU – se zvýšila o 19 %). Např. 
u mouky nyní činí 31 %, u chleba 34 %, 
rohlíků 54 %, u kuřete 38 %, šunky 52 %. 
Největší marže jsou u zboží, které jde pří-
mo od výrobce do obchodu. Např. jablka 
171 % z ceny pro zemědělce, brambory 
154 %.

Jak to konkrétně ovlivňuje cenu?
Souhrnně řečeno – marže obchodníků 

rostou v relativním i absolutním vyjádře-
ní. Každý kg či litr potravinářského zboží 
se prodává o 20 Kč dráže, než jaká byla 
cena zpracovatelů či dodavatelů. Přitom 
v roce 2003 to bylo jen o 12 Kč dráže.

Dá se určit podíl zemědělců, potraviná-
řů a obchodníků na růstu cen potravin?

Na ceně chleba se zemědělci podí-

lejí cca 25 %, mlýny a pekárny 49 %
a obchodníci 26 %. Na ceně bílého peči-
va (housky, rohlíky) se zemědělci podílejí 
11 %, mlýny a pekárny 54 % a obchodní-
ci 35 %. 

Před několika dny ČSÚ zveřejnil úda-
je o nárůstu cen základních potravin pro-
ti únoru roku 2007. Např.: nárůst u ceny 
chleba uvedl 33,3 %, ale neuvedl, že tento 
nárůst je z jedné třetiny z důvodu marže 
obchodních řetězců, u mouky uvedl ná-
růst 51,3%, z toho marže obchodu je 
z jedné třetiny též, u másla uvedl nárůst 
o 18,3 %, z toho marže obchodu je z jed-
né čtvrtiny apod.

A co vliv růstu cen vstupů?
Ceny zemědělských výrobců se v roce 

2007 proti 1. čtvrtletí roku 2004 zvýšily 
o 3,9 %. Ceny vstupů do zemědělství se 
ale zvýšily o 10,8 % (dvaapůlkrát rychleji 
než inflace).

Z uvedeného lze vyvodit, že za období 

4 let od vstupu ČR do EU nemělo země-
dělství prakticky žádný vliv na zvyšování 
cen potravin, resp. přispívalo je umírňo-
vání inflace a sociálního smíru. Přes zvý-
šení cen zem. výrobců od podzimu 2007 
zůstáváme na cenové úhradě o 10–15 % 
nižší než v Německu nebo Rakousku.

Chcete tím tedy říci, že potraviny ani 
tak nezdražují zemědělci a potravináři jako 
jiné vlivy? Co jsou ty jiné vlivy?

Čeští zemědělci ani zpracovatelé ne-
jsou těmi, kteří by měli podstatný vliv 
na zdražování potravin. Více působí jiné 
vlivy, jak uvádíte, tedy obchodní řetězce 
(nekalé obchodní praktiky, marže atd.) 
a zvýšená DPH u potravin. 

V listopadu jsme podali stížnost Minis-
terstvu financí na jeden obchodní řetězec 
na podnákladovou cenu u chleba, neboť 
nejprve zvedl cenu chleba pro zvýšení 
cen pšenice na 24 Kč a hned následně jej 
zařadil do akce s 60% slevou. MF odmítlo 

toto řešit, tak jsme zaslali stejnou stížnost 
na ÚOHS pro nekalou konkurenci. Ani 
zde jsme neuspěli. Ptám se, co kontrolují 
úřady, co vůbec vyjadřuje cena v obchod-
ním řetězci?

Potravinářská komora se ale k těm-
to jevům vyjádřila konkrétně a navrhla 
zákon k řetězcům, ten ale vláda smetla. 
Jak se k tomuto návrhu stavíte vy, tedy
zemědělci?

Jednoznačně říkám, že plně podporu-
jeme návrh zákona o významné tržní sí-
le, zpracovaný Potravinářskou komorou. 
V celé řadě evropských zemí se hovoří 
o nutnosti lepší organizaci zemědělských 
producentů jako protiváze rostoucí sí-
ly obchodních řetězců. Novou iniciativu 
v tomto směru připravuje Evropský par-
lament i COPA/COGECA. Proto spo-
lu s AK ČR podporujeme návrh zákona 
o významné tržní síle.  

Eugenie Línková

Marže obchodníků nevybíravě rostou

Jihlava (li) – Před velikonočními svátky 
se na Vysočině tradičně zvýšil prodej ryb, 
ale i jehňat a kůzlat. Rybářství v kraji ta-
ké zahajují jarní výlovy, čerstvé ryby budou 
prodávat hlavně na sádkách. Chovatelé ovcí 
a koz ale doplácejí na to, že letošní svátky 
jara se slavily nezvykle brzo. Letošní mlá-
ďata nestihla dorůst do obvyklé váhy, shodli 
se farmáři.

Rybářství Vysočiny se sídlem v Chotě-
boři spustily letošní výlovy v polovině břez-
na. „Snažíme se dodržovat tradici veliko-

nočního kapra. Na sádkách v Havlíčkově 
Brodě jsme prodávali i pstruhy, tolstolo-
biky, amury,“ přiblížil ředitel Josef Nikl. 
Čerstvé ryby mohli lidé koupit i na veli-
konočních trzích. Obchody v některých 
vesnicích sepisovaly objednávku pro své 
zákazníky; ryby se většinou dovážely na 
Velký pátek. 

Velikonoční prodej je podle Nikla sta-
bilní, pro rybářství představuje do 20 pro-
cent ročního odbytu. Ceny kaprů jsou 
stejné jako o Vánocích. Kilogram výbě-
rového kapra stojí 72 korun. Chotěboř-

ské rybářství v jarních měsících vyloví
ryby z větší části svých rybníků. „Nespeci-
alizujeme se jen na tržního kapra. Věnuje-
me se spíš chovu násadových ryb, a ty se 
prodávají hlavně na jaře,“ vysvětlil ředitel. 

Ryby na sádkách prodává i Rybářství 
Velké Meziříčí. „Hlavní prodejní špička 
jsou Vánoce, trochu vyšší prodej je i o Veli-
konocích,“ konstatoval ředitel Emanuel 
Míšek. Poptávka se podle něj ale nezvyšu-
je. „Ryby se stále více nabízejí v supermar-
ketech,“ podotkl. 

Kůzlata se podle chovatelů dají do ob-

chodů prodat jen před Velikonocemi. Ko-
zí farma Dvůr Ratibořice u Jaroměřic nad 
Rokytnou je prodává prostřednictvím spo-
lečnosti Oveko. Farma je zaměřena hlav-
ně na výrobu mléčných výrobků. „Kvůli 
tomu, že se rodí kůzlata, máme v této do-
bě velký pokles produkce mléka, ale to je 
problém všech chovatelů koz,“ řekl farmář 
Matěj Pastrňák. 

„Tuzemské masokombináty shánějí 
kůzlata vyloženě jen před Velikonocemi,“ 
potvrdil ředitel Oveka Richard Konrád. 
Jatky mají v této době vyšší zájem i o jeh-

ňata, na rozdíl od kůzlat se ale jehněčí 
maso prodává po celý rok. O kůzlata jinak 
stojí jen příslušníci některých národnost-
ních menšin. 

Kůzlečí a jehněčí maso se o Velikono-
cích objevuje hlavně na pultech supermar-
ketů ve velkých městech. „Na vesnicích si 
lidé prodají kůzlata mezi sebou nebo si je 
chovají pro sebe,“ řekl Konrád. Jehněčí 
maso v obchodech je ve srovnání s vepřo-
vým asi dvakrát tak drahé, kůzlečí i třikrát. 
Kilogram jehněčí kýty s kostí stojí 200 až 
250 korun. 

Před Velikonoci stoupl na Vysočině prodej ryb i jehňat a kůzlat 

Praha (ČRS) – Český rybářský svaz, 
téměř výhradní dovozce úhoře říčního 
do ČR, dovezl 14. 3. 2008 212 kg monté 
v celkové hodnotě 3 800 000 Kč. Monté 
je odborný název pro mladé úhoře sklovi-
té barvy v délce cca 8 cm, kteří se odlovují 
v ústí řek do moře a následně expedují.

212 kg monté představuje asi 696 000 
kusů, což je poměrně velké množství 
v porovnání s dovozem v předchozích 
letech. Je to dáno propadem na trhu 
s úhoři v Asii, který způsobil snížení 
ceny monté na „pouhých“ 18 000 Kč za 
jeden kilogram. Vždyť ještě v předcháze-
jícím roce stál kilogram monté rovných 
26 000 Kč! A tak ČRS nakoupil letos 
o 117 kg úhoříků více než vloni. Tyto ryby 
byly transportovány v igelitových pytlích 

s kyslíkem do všech krajů a vysazeny do 
rybářských revírů ČRS. Dalších několik 
desítek kilogramů úhořího monté z toho-
to transportu bude pokračovat v cestě do 
odchovných zařízení, kde bude probíhat 
jejich odkrm. 

I přes snahu ČRS je dnes úhoř říční 
rybou, které hrozí vymizení. Je to způ-
sobeno především množství hydroelek-
tráren a přehrad, které brání dospělým 
úhořům v migraci do moře, tedy do míst 
jejich přirozeného výtěru, a dále výkupem 
monté pro trhy v Asii, kde jsou tradiční 
pochoutkou. Protože pokles početnosti
úhoře je celoevropský problém, vstoupi-
lo dne 18. září 2007 v platnost zvláštní 
nařízení Rady ES č. 1100/2007, které si 
klade za cíl zlepšit současný stav úhoří 
populace.

Dovoz úhořího monté 

Připomenutí jara krádeží uplynulého desetiletí
Jara se nemohou dočkat pštrosi v ohra-

dě na Chrudimsku, kde je chová v obci 
Libáň v počtu 30 kusů rodina Bohuňko-
vých. Předzvěst jara dávají najevo natřásá-
ním peří a milostnými hrátkami, takže zima 
bude zřejmě skutečně už za námi. S jejich 
chovem začala rodina Bohuňkových kolem 
roku 1997, čtyři roky poté, co jsme s mou 
spolužačkou z Vysoké školy zemědělské 
v Suchdole Marií Procházkovou-Winter-
berg, žijící od roku 1970 v Austrálii, zača-
li v Řeznicko/uzenářských novinách seriál 
o chovu pštrosů v Austrálii. Rok poté na 
celostátní výstavě Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích se objevili první dva 
pštrosi a jejich chovatel na dotaz, jak k nim 
přišel, odvětil, že nějaká čevčica z Austrálie 
píše o jejich chovu v Řeznicko-uzenářských 

novinách, a tak s nimi začali nejdříve pod 
Beskydy a potom se chov pštrosů postup-
ně rozrůstal a dostal se do různých koutů 
České republiky. Nejvíc mne ale potěšilo, 
že právě jedna z větších farem je 3 kilome-
try od mého rodiště, jimiž jsou Nasavrky 
v Železných horách. Bohuňkovi - majitelé 
farmy přiznali, že netušili, kdo se šířením 
slávy chovu pštrosů v ČR v ŘN vlastně začal 
a jakou dalo práci po světě sehnat správné 
dělení masa po řeznicku, aby všechny dru-
hy masa, co jich jen pštros má, byly správně 
anatomicky odděleny a využity. 

Již jednou jsem o tom psala, jak jsem 
do tohoto nelehkého úkolu zapojila všech-
ny možné známé a spolužáky, co jich jen 
po světě mám, a šetřilo se naráz v USA, 
Austrálii, v JAR, různě po Evropě a pořád 

nic. Až veletrh masa v Miláně v roce 1998 
odhalil tajemství správného dělení pštrosí-
ho masa, které podobně jako krocaní má na 
různých partiích těla odlišnou kvalitu. Na 
veletrhu jeden Ital, obchodník s masem, 
vystavoval různé produkty z pštrosa, počí-
naje oděvy z pštrosí kůže, kabelky, rukavi-
ce, ale i pštrosí péra a z nich vyrobené vějí-
ře a další doplňky k oděvům. Co mne však 
nejvíc zaujalo, byla taková velká plachta 
s nákresem anatomického dělení masa, 
určeného řezníkům. Poprosila jsem jej, 
zda nemá ještě jeden nákres, což obchod-
ník energicky odmítl a své know-how div 
nebránil tělem. Přiznal, že sjezdil pomalu 
celý svět, než se k správnému dělení pštro-
sího masa, určenému řezníkům, dostal. 
Poděkovala jsem a zpoza rohu sledovala, 

až muže někdo zaměstnal dotazy a poode-
šel se zákazníkem do stánku. Můj pomoc-
ník fotoaparát vykonal okamžitě velmi 
cennou službu a pár ročníků ŘN nazpět 
je důkazem toho, že toto cenné tajemství 
z Milána přibylo i do České republiky a je 
k dispozici od té doby i českým řezníkům. 
Tuto historku málokdo zná a stojí za to si 
ji pro zasmání připomenout, bylo to takřka 
detektivní pátrání spojené s malou krádeží 
duševního vlastnictví onoho obchodníka, 
který nezná mne, stejně jako jako já jej a po 
více než deseti letech je určitě tato „krádež 
století“ již promlčena. Pomohla dobré věci 
a i u nás dělíme pštrosí maso, jak se má 
a jak je zvykem v kulturním světě.

Text a foto: Eugenie Línková

Praha (li) – Čeští farmáři loni snížili počet 
chovaných prasat téměř o 80 000 na 2,661 
milionu kusů. V redukci chovů kvůli nízkým 
cenám vepřového masa pokračují i letos, kdy 
výrazně klesá zejména počet prasnic. Vyplý-
vá to ze statistických údajů, které novinářům 
poskytla Agrární komora ČR. Její prezident 
Jan Veleba odhadl, že snižování počtu pra-
sat letos povede ke zdražení vepřového masa 
přibližně o pětinu.

Zatímco celkový počet prasat loni mezi-
ročně klesl zhruba o tři procenta, stavy 
prasnic se podle údajů AK snížily téměř 
o třetinu a od loňského října se jejich 
počty meziměsíčně snižují už o více než 
10 000 kusů. Veleba proto míní, že letos 
bude na trhu menší nabídka vepřového 
než poptávka, což bude mít za následek 
růst cen. „Můj osobní odhad je, že spotře-

bitelská cena vepřového masa se zvýší až 
o 20 procent,“ řekl. 

Ministerstvo zemědělství možný vývoj 
cen vepřového nechce odhadovat s tím, 
že podobné spekulace jsou „jako věštění 
z křišťálové koule“. 

Tuzemští chovatelé ruší podle něj celé 
chovy prasat. Důvodem je propad farmář-
ských cen, které loni klesly o 7,6 procen-
ta, a naopak nárůst cen vstupů, zejména 
krmných směsí, v důsledku vyšších cen 
obilí. Chovatel, který prodává prase, na 
něm při nynějších cenách podle Veleby 
ztratí zhruba 1000 korun. 

Pavel Krejčík z Národního odbytového 
družstva uvedl, že nejvíce ohrožené jsou 
velkokapacitní chovy specializované na 
výkrm prasat. Ty přitom podle něj pro-
dukují 40 až 50 procent celkového obje-
mu vepřového masa v České republice. 

„Jejich ukončení činnosti by skončilo sku-
tečně katastrofou,“ dodal Krejčík. Zatím-
co v současné situaci lze předpokládat 
nárůst ceny vepřového v řádu desítek pro-
cent, v případě likvidace české konkuren-
ce by to podle Krejčíka bylo řádově o stov-
ky procent. 

Zástupce společnosti Agropol Vodňan-
ské kuře Martin Vacek uvedl, že jeho spo-
lečnost byla koncem loňského roku nuce-
na ukončit svoji výkrmnu prasat o zhruba 
12 000 kusech. Důvodem bylo právě to, 
že jejich výkupní cena nedokázala uhra-
dit náklady na výkrm. Podobně podle něj 
budou postupovat i další dodavatelé. 

Veleba upozornil, že pokud se tento 
trend nezastaví, do roka bude tuzemská 
produkce vepřového pokrývat jen polovi-
nu spotřeby. Ještě v roce 2002 byla Česká 
republika ve výrobě vepřového soběstač-

ná, od té doby podíl domácích chovů kle-
sá. Průměrný Čech zkonzumuje ročně 41 
kilogramů vepřového masa. 

Jediným východiskem pro zlepšení 
situace chovatelů prasat je podle Veleby 
větší spotřeba domácího vepřového masa. 
„Loni se dovezlo do ČR 130 000 tun vep-
řového za 6,7 miliardy korun. Před vstu-
pem do EU v roce 2004 jsme dovezli vep-
řové za 1,3 miliardy,“ uvedl. 

Ministr zemědělství Petr Gandalovič již 
dříve řekl, že se ministerstvo bude snažit 
producentům vepřového pomoci. „V letoš-
ním roce jsme chovatele prasat zvýhodni-
li v programu rozvoje venkova, to zname-
ná při čerpání peněz z evropských fondů. 
Navýšení se může pohybovat v řádu desí-
tek milionů korun. Bude záležet na tom, na 
jaké projekty budou dotace žádat. Pokud 
ale požádají, budou bodově zvýhodněni,“ 

uvedl Gandalovič. Další kompenzace by 
chovatelé prasat měli dostat z podpůrné-
ho programu, z něhož mají možnost čer-
pat částečnou úhradu likvidace uhynulých 
zvířat. S výší úhrady ale zemědělci nejsou 
spokojeni. „Za pomoc nepokládám to, že 
když jsme v předchozích letech brali na 
likvidaci kadáveru, což je povinnost státu, 
dotaci pět korun, tak pomocí v roce 2007 
bylo to, že nám byla snížena na dvě koru-
ny, druhou pomocí pro rok 2008 je, že je 
nám přislíbeno, že bude tři koruny,“ uve-
dl zástupce Agropodniku Hodonín Jan 
Fibingr. 

  Podpůrný program, schválený vládou 
10. března, vyčlenil chovatelům prasat 90 
milionů korun. Na likvidaci kilogramu 
uhynulého zvířete nyní chovatelé dosta-
nou dotaci tři koruny, původní rozpočet 
přitom počítal pouze s jednou korunou. 

Stavy prasat dál klesají

Vážení úhořího monté
před jeho distribucí

Úhoří monté po vysazení do revírů 
pokračuje ve své další pouti.

Z  D O M O VA
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Komoditní zpravodajství

TIS ČR SZIF

VÝVOJ CZV JATEČNÝCH ZVÍŘAT
V průběhu 12. týdne (17.–23. 3.) se ve sledova-

ných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo podle 
SEUROP normy o 146 ks dospělého jat. skotu méně 
než v předchozím týdnu. Porážky se snížily nejvíce 
u býků (-122 ks), pak u krav (-27 ks) a mladých býků
(-9 ks). Více kusů se porazilo pouze u jalovic (+12 ks). 
Největší podíl na porážkách měly ve 12. týdnu krávy 
44,4 %, pak mladí býci 34,6 %, býci 10,4 % a jalovice 
10,5 %. Celková cena skotu se v 11. týdnu mírně zvý-
šila na 63,99 Kč/kg JUT a ve 12. týdnu mírně klesla 
na 63,66 Kč/kg JUT. Celková cena ml. býků se zvýšila 
(+0,49 Kč/kg JUT) na 72,54 Kč/kg JUT (39,86 Kč/kg 
ž. hm.). Celková cena býků v 11. týdnu dosáhla své 
nejvyšší letošní hodnoty 70,15 Kč/kg JUT (38,54 Kč/

kg ž. hm.), ve 12. týdnu však stagnovala. Celková cena 
krav dosáhla stejně jako celková cena býků v minulém 
týdnu své nejvyšší letošní hodnoty 53,86 Kč/kg JUT, 
ale ve 12. týdnu klesla (-0,77 Kč/kg JUT) na 53,09 Kč/
kg JUT (27,37 Kč/kg ž. hm.). Celková cena jalovic 
klesla (-0,71 Kč/kg JUT) na 56,02 Kč/kg JUT (29,64 
Kč/kg ž. hm.). 

V denním sledování 15ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jatečných býků tř. SEUR v 11. týdnu v průmě-
ru 72,04 Kč/kg JUT (39,58 Kč/kg ž. hm.) a v 12. týdnu 
72,40 Kč/kg JUT (39,78 Kč/kg ž. hm.).

V první polovině dubna neočekáváme významné 
změny cen jatečného skotu.

Průměrná CZV jatečných prasat za třídy S-T během 
11. týdne stoupla (+0,43 Kč/kg JUT) na 33,64 Kč/kg 

JUT (26,18 Kč/kg ž. hm.). Ve 12. týdnu stoupla cena 
(+1,47 Kč/kg JUT) na 35,11 Kč/kg JUT (27,32 Kč/kg 
ž. hm.). Ve sledovaných podnicích se porazilo o 3 185 
ks jat. prasat více než v předchozím týdnu. Největší 
nárůst poražených prasat byl ve tř. E (+2 793 ks) a 
ve tř. U (+653 ks). Naopak ve tř. S se porazilo méně 
prasat (-170 ks). Do tříd SEU bylo zařazeno 95,3 % 
prasat za prům. cenu 35,46 Kč/kg JUT (27,59 Kč/kg 
ž. hm.). Tato cena je vyšší o 1,45 Kč/kg JUT ve srovná-
ní s cenou dosaženou v předchozím týdnu. 

Ve 12. týdnu se průměrná porážková hmotnost v ži-
vém pohybovala ve tř. S až P v rozpětí od 107 do 123 kg. 
V nejvíce zastoupené tř. E dosáhla porážková hm. 112 
kg ž. hm., tj. o 1 kg méně než v předchozím týdnu. 

Z denního sledování CZV jatečných prasat tř. SEU 

u 15ti vybraných podniků je vidět, že v 11. týdnu cena 
dosáhla v průměru 34,03 Kč/kg JUT (26,49 Kč/kg 
ž. hm.) a v 12. týdnu 35,44 Kč/kg JUT (27,58 Kč/kg 
ž. hm.).

V příštích čtrnácti dnech očekáváme pokračování 
růstu cen jatečných prasat.

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

Selata o průměrné váze 24,7 kg se prodávala za 
1 223 Kč/ks. Selata nad 25 kg dosáhla průměrné 
hmotnosti 26,1 kg za průměrnou cenu 1 223 Kč/ks. 
Nestandardní selata dosáhla průměr. hmotnosti 8,1 kg 
a prodávala se po 276 Kč/ks.

Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny 
bez DPH.

Měsíční bilance výběrového souboru podniků

Porážky, dovoz-vývoz
 V únoru 2008 bylo ve sledovaných podnicích 

poraženo celkem 24 383 t jatečných zvířat v živé hmot-
nosti (+0,6 %). Jatečného skotu bylo poraženo 5 374 t 
v ž. hm. (-5,9 %) a prasat 18 973 t v ž. hm. (+2,5 %). 
Celkové porážky pro cizí ve mzdě se během února 
nezměnily (134 t ž. hm.) a činily u skotu 83 t ž. hm. 
a u prasat 51 t ž. hm. V průběhu února dovezly sledo-
vané podniky o 209 t méně masa než v lednu. Celko-
vý objem dovozu (2 655 t) se skládal ze 168 t hovězí-
ho masa, 2 131 t vepřového masa, 4 t koňského masa 
a 352 t drůbežího masa. Vývoz masa a masných výrob-
ků se zvýšil o 134 t na 444 t. Spotřeba drůbežího masa 
se v únoru snížila o 4,8 % ve srovnání s předchozím 
měsícem na 2 015 t. Ve srovnání s únorem minulého 
roku klesla spotřeba drůbežího masa o 7,3 %.

Výroba masa a masných výrobků
 V únoru vyrobily sledované podniky 15 905 t masa, 

z tohoto objemu bylo 2 807 t hov. masa a 13 079 t vep-
řového masa. Ve srovnání s předchozím měsícem bylo 
vyrobeno méně hovězího masa (-5,8 %) a vepř. masa 
(-0,6 %). Celková výroba výrobků za únor se snížila 
o 151 t a dosáhla 26 966 t. Výsekového masa bylo vyro-
beno 12 496 t (+0,5 %), masných výrobků 13 965 t (-
2,3 %) a konzerv 505 t (+30,5 %). Tržní odbyt hovězího 
výsekového masa poklesl v únoru u sledovaných pod-
niků o 5,1 % na 1 817 t a stoupl u vepřového výsekového 
masa o 6 % na 10 534 t. 

Vývoj průměrných nákupních cen
jatečného skotu a prasat

Průměrná nákupní cena jatečného skotu celkem 
(32,54 Kč/kg ž. hm.) se nezměnila od předchozího 
měsíce. Ve srovnání s únorem minulého roku byla 
cena jatečného skotu nižší o 1,23 Kč/kg ž. hm. CZV 
jatečných býků tř. SEUR se zvýšila ve srovnání s před-
chozím měsícem o 0,5 % na 39,25 Kč/kg ž. hm. (71,44 
Kč/kg JUT). CZV jatečných jalovic tř. SEUR se snížila 
(-0,4 %) na 30,80 Kč/kg ž. hm. (58,21 Kč/kg JUT). 
CZV jatečných krav tř. EUR stoupla (+1,6 %) na 29,39 
Kč/kg ž. hm. (57,02 Kč/kg JUT). Průměrná CZV 
jatečných prasat celkem klesla ve srovnání s lednem 
o 1,82 Kč/kg ž. hm. na 24,80 Kč/kg ž. hm. (31,87 Kč/
kg JUT). Souběžně klesla (-2,14 Kč/kg ž. hm.) CZV 
jatečných prasat tř. SEU na 25,75 Kč/kg ž. hm. (33,09 
Kč/kg JUT). Ve srovnání s únorem loňského roku je 
cena prasat tř. SEU nižší o 0,60 Kč/kg ž. hm.

Vývoj obchodních cen výsek. masa a masných výrobků
 Průměrná obchodní cena hovězího výsekového 

masa stoupla o 0,63 Kč/kg na 109,16 Kč/kg ve srov-
nání s cenou v lednu. V porovnání s únorem minulého 
roku byla cena hovězího výsekového masa vyšší (+1,83 
Kč/kg). Průměrná CPV vepřového výsekového masa 
se snížila o 2,18 Kč/kg v porovnání s minulým měsí-
cem a dosáhla v průměru 51,06 Kč/kg. Ve srovnání 
s únorem minulého roku byla CPV vepřového výsek. 
masa nižší o 0,50 Kč/kg.
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Co psaly

v roce 1938
TLAČENKA JE ZDRAVÁ

Pod tímto názvem přineslo „České slovo“ článek, 
z něhož, třebas není ve všech směrech úplně správ-
ný, jest viděti, že přece jen jsou rozumní lidé, kteří 
nehlásají nesmyslně „jezte zeleninu, nejezte maso“ 
a naopak doporučují maso jako jeden z nejzdravěj-
ších pokrmů. Článek doslova citujeme:

„Není druhého uzenářského výrobku, který by 
tak dokonale vyhovoval požadavkům hygienické vý-
živy jako právě tlačenka. Nadbytek tuku nebo nad-
bytek svalové vlákniny nebo jednostrannost v che-
mickém smyslu, jsou obyčejně vadami uzenářského 
zboží. Všecky tyto vady odpadají u tlačenky, poně-
vadž je složena ze všech druhů masa a zároveň pro-
to ideálně splňuje chemickou všestrannost, požado-
vanou od zdravého a chutného pokrmu. Rosolovité 
albuminoidy, které jsou při teplém požívání zcela 
nestravitelné, ač pro obsah síry by je tělo mohlo po-
třebovat, přicházejí při tlačence k úplnému uplat-
nění. Jsou jednak velmi vhodným konservačním 
prostředkem, jednak i chutnou obměnou jídelní-
ho lístku v této úpravě. Živočišný rosol má zvláštní 
vlastnost, že je totiž stravitelný jen za studena. To je 
na překážku jeho požívání, tělo tolik albuminoidu, 

který tvoří hlavní součást rostlinných i živočišných 
rosolů, nepotřebuje, ale jsou občas pro obměnu ve 
výživě vítány. Albuminoidy by byly zcela nechutné 
a proto se plně uplatňují jen v určitých kombinacích, 
vždy s masem tučným i libovým společně a domácí 
huspenina nebo rosol a tlačenka jsou příkladem té-
to kombinace albuminoidů málo výživných, ale pře-
ce jen pro jejich bohatství síry a jiných látek jinak 
pro správnou výživu cenných. V tlačence docházejí 
k uplatnění všechny druhy masa zároveň, v levněj-
ších druzích i velmi výživná krev, cenná svým nej-
větším obsahem železa ze všech potravin vůbec, a je 
proto přímo ideální kombinací, zásobující tělo vše-
mi potřebnými živočišnými látkami najednou. I sou-
částky tučné v lepších druzích tlačenky, i součástky 
libové jsou vařením při výrobě tlačenky urovnány 
ve správném poměru, bez nadbytku některého ma-
teriálu. A když tlačenka je požita s cibulí, obsahující 
všecky potřebné vitaminy a soli v bohatém množ-
ství, pak je to s chlebem studená večeře levná, ale 
i z hlediska hygienické výživy dokonalá.“

MVDr. Josef Radoš

V Ústředních jatkách v Praze-Holešovicích, které 
prošly společně s politickou situací v našem státě řa-
dou hospodářských a organizačních etap, až po zná-
rodnění komunálního majetku, docházelo k řadě vý-
znamných společenských, sociálních a obchodních 
jevů. Této organizaci se nevyhnuly ani různě závažné 
stávky zaměstnanců. Je nutno dodat, že téměř po ce-
lé období fungování pražských jatek, jako organizace 
sloužící zásobování obyvatelstva masem a masnými 
výrobky, docházelo postupně k skryté, nebo dokonce 
přímo k revoluční snaze o utlumení vlivu majitele, tj. 
hlavního města Prahy, na řízení a hospodářskou čin-
nost organizace. 

 Zdá se, že základní vliv na společenském dění v té-
to organizaci měly výkonné „party“ jateckých dělníků, 
kteří si byli velmi dobře vědomi nepostradatelnosti své 
odborné práce pro obchodní úspěch jak dodavatelů ja-
tečných zvířat, tak i odběratelů masa. Svoje postave-
ní si velmi úporně hlídali. Pražští poražeči, zejména 
„hovězáci“, bývali známí výbornými fyzickými před-
poklady pro zvládání těžké práce, na což byli náležitě 
hrdí. Z jejich okruhu se v té době rekrutovalo mno-
ho vrcholných sportovců, zejména boxerů, zápasníků 
a ostatních těžkých atletů. Nepřekonatelní byli zejmé-
na v „přetahování lanem“, které bylo kdysi i olympij-
ským sportem.

 Připomínám, že vedle těchto stálých zaměstnanců 
prováděli porážky v objektu jatek ještě zaměstnanci řa-
dy soukromých firem, resp. družstev. Značné množství 
již vytěženého masa se do jatek také dováželo z ostat-
ních částí státu. Toto maso bývalo pravidelně lépe ošet-
řeno, a proto bylo trnem v oku jateckým dělníkům, kte-
ří sice pracovali rychle, ale zpravidla méně kvalitně. 

 V roce 1938 se střetlo společenstvo velkořezníků 
s odborovou organizací řeznických dělníků v urput-
ném sporu o vepřové chlupy. Spor byl i důvodem pro 
dílčí stávku, která vypukla v prvních lednových týd-
nech. Do roku 1929 byly vepřové chlupy považovány 
za bezcennou složku jatečních kusů, a z jatek je údaj-
ně odváželo společenstvo velkořezníků. Pak ale vel-
kořezníci i poražeči našli zájemce o odběr tohoto zbo-
ží. Podle zpráv byli počátkem roku 1938 velkořezníci 
i poražeči vázáni smlouvou u dalších podnikatelů, že 
jim budou vepřové chlupy dodávat. Společenstvo vel-
kořezníků ve snaze dosáhnout v takových obchodech 
co největších obratů, sdělilo dělníkům na porážkách, 
že „dostanou vepře k porážce jen tehdy, odvedou-li 
chlupy“. Dělnictvo však mělo podle kolektivní smlou-
vy na chlupy právo a požadovalo, aby chlupy z vepřů 
zůstávaly na jatkách až do vyřešení sporu. Spor měl 
řešit soud. Užší jateční komise se snažila mezi strana-
mi sporu zprostředkovat dohodu do doby „po zítřej-
ším trhu“, kdy se obě strany měly opět sejít k jednání 
a přednést konkrétní návrhy. Spor však nebyl vyřešen 
a společenstvo velkořezníků podalo určovací žalobu 
k pracovnímu soudu, údajně pro nedodržení dohody. 
V únoru se společenstvo velkořezníků a dělnické orga-
nizace přece jen o chlupech dohodli. 

 Druhá stávka v pražských jatkách však byla závaž-
nější. Koncem května 1947 vrcholily spory mezi 
družstvy Drujat a Druvel. Drujat – původně jen pra-
covní družstvo poražečů a samostatných dělníků na 
pražských jatkách, měl v té době údajně 600 členů. 
Druvel – družstvo velkořezníků a jiných živnostníků, 
měl tehdy asi 220 členů. Po květnu 1945 si Drujat vytvo-

řil ve svém středu obchodní složku a ta vzala živnostní-
kům během roku více než 60 % obchodního obratu, tedy 
jejich práci. Členové Druvelu odmítli v té době nabídky 
vstupu do Drujatu. Již 8. února 1947 bylo konstatováno 
o zaniklém družstvu drobařů a střevařů na pražských 
jatkách, že zřízením dvou družstev v ústředních jatkách 
jejich členové Drobspolu pozbyli možnosti samostatné-
ho podnikání. Předpokladem pro zřízení těchto družs-
tev (Drujatu a Druvelu) bylo, že všechny dosavadní 
samostatné podniky dojdou uplatnění v těchto nových 
družstvech. Zástupci Drujatu žádali, aby Druvel neza-
městnával žádné námezdní síly a aby manuální práce 
vykonávali jen členové družstva osobně a nerozšiřoval 
počet svých členů. Drujat však námezdní síly zaměst-
nával. Ve sporu o manu-
ální práce při porážkách 
dne 27. května zástupci 
Drujatu na adresu členů 
Druvelu údajně prohlási-
li, „že tyto práce budou 
si hájiti právem revoluce 
a kdyby velkořezníci tak-
to dále postupovali, že 
vyvolají celojateční stáv-
ku dělnictva“. Drujat tak 
usiloval o monopoliza-
ci práce na jatkách pro 
své členy a zaměstnance, 
čímž porušoval zásadu, 
podle níž bylo užívání 
veřejných jatek svobodně 
přístupné všem pracov-
níkům a podnikatelům 
v oboru, čímž se vyvažo-
vala obligatornost tam-
ních porážek pro obvod 
města.

 Stávka na pražských 
jatkách nakonec vypuk-
la 16. června. Trvala od 
9,30 do 12,30 hodin. 
Vznikla ze sporu družs-
tev Drujat a Druvel 
o právo vykonávat manuální práce. Obě družstva se 
zavázala, že budou spolu vyjednávat, ale do 19. červ-
na k dohodě nedošlo. Jednání byl nakonec přítomen 
i předseda ÚRO, poslanec Antonín Zápotocký (budou-
cí prezident), který údajně prohlásil, „že v dnešní době 
chce-li někdo pracovati, nemůže býti od práce zdržo-
ván.“ Zásadně se tak postavil na stranu práva. Spor 
mezi družstvy dále vyústil v požadavek, aby zástupce 
Drujatu a Druvelu Zápotocký přijal. Schůzka však 
neuspokojila vedoucí činitele Drujatu, protože Zápo-
tocký se vlastně věcně postavil za požadavky Druvelu. 
Pro městskou správu holešovického areálu a veřejnost 
z okruhu jatek bylo tak do budoucna velmi negativ-
ním signálem, že „podle platného rozhodnutí minis-
terstva výživy jest třeba (na pražských jatkách) uzná-
vati pouze dvě porážející složky: obchodní a pracovní 
družstvo Drujat a obchodní družstvo Druvel“. Tento 
závěr demonstroval dlouhodobě upadající vliv magis-
trátu hlavního města Prahy na činnost pražských jatek. 
(Podle Miroslava Moutvice).

 Také třetí stávka v pražských jatkách byla velmi dra-
matická. Tím spíše, že důvodem k jejímu vzniku bylo 
zneužito úmrtí zaměstnance – pracovníka z vepřové 
porážky.

 V roce 1954 byl vydán úředně závazný pokyn 
o začleňování jednotlivých prací do tříd se stanovenou 
sazbou za jednotlivou třídu. Jednalo se o tzv. „Státní 
katalog prací“. Jeho zavedení bylo velmi obtížné. Šlo 
o uplatňování principu odměňování podle množství, 
jakosti a společenské důležitosti vykonané práce. Jed-
nání o zavedení tohoto systému bylo ztíženo především 
tam, kde se v té době vyskytovaly neodůvodněné roz-
díly v jednotlivých sazbách. Někteří mistři nepochopi-
li cíl tohoto úkolu. Před podřízenými vystupovali tak, 
že za vše mohou normovači, ti mají povinnost pracují-
cím vysvětlovat správnost zavádění pořádku do odmě-
ňování, a oni, mistři, budou jen společně s pracující-
mi kritizovat. Úkol byl ale pro všechny jednoznačný. 

Normovači odpovídají 
za kvalitu výkonových 
norem, mistři za jejich 
zavádění. V následují-
cích letech docházelo 
k různým modifikacím 
způsobu odměňování 
jak u dělnických kate-
gorií, tak u technických 
a ostatních hospodář-
ských pracovníků. Jedna-
lo se zpravidla o snahu 
zainteresovat zaměst-
nance na hospodářském 
výsledku organizace.

 Zaváděním pořád-
ku do odměňování bylo 
často doprovázeno váž-
nými incidenty mezi 
dělníky a vedoucími 
pracovníky. Problema-
tické bylo v té souvis-
losti i účinkování před-
stavitelů stranických 
a odborových organiza-
cí. V roce 1956 došlo 
k nejvážnějšímu konflik-
tu na pražských jatkách 
za působení podnikové-

ho ředitele Josefa Kohouta, který událost popisuje 
svými slovy takto:

 „V roce 1956 jsem se bohužel přesvědčil, že vše, 
co jsme provedli pro zvýšení úrovně výkonů, není 
v pořádku. V měsíci květnu mi bylo jedním pracovní-
kem, který za mnou přiběhl do kanceláře, oznámeno, 
abych se dostavil na vepřovou porážku, že tam zemřel 
jeden poražeč. Vzal mě za ruku a táhl mě za sebou. 
Na porážce byla zastavena práce. Všichni byli soustře-
děni u jednoho stolu, na kterém pracovník ležel. Byl 
mrtvý. Nebylo mi přitom moc dobře a nevěděl jsem 
vůbec, o co se jedná. Ten člověk nebyl v pracovním 
úboru, takže jsem nepochopil, jak se mohl na porážku 
dostat. Nehoda, která se přihodila, byla však velmi váž-
ná. V té souvislosti se zastavila celá výroba v pražských 
jatkách. Byl jsem z toho dosti vyveden z míry, protože 
jsem nevěděl, jak k celé události došlo. Jisté však bylo, 
že se jednalo v té době o jedinou stávku v celém potra-
vinářském průmyslu. V podniku se okamžitě vytvořily 
stávkové výbory, dodnes nevím, kdo byl v jejich čele. 
Ve velkém sále se shromáždili zaměstnanci ze všech 
pracovišť a žádali, aby byl povolán vedoucí pracovník 
ministerstva potravinářského průmyslu. Ten byl již 
o případu informován tím, kdo ho zavolal.

 Za ministerstvo se dostavil náměstek Horník. Za-
čala debata, které jsem se nezúčastnil. Byl jsem od-
veden do kanceláře, abych se uklidnil a odpočinul si 
s odůvodněním, že to pro mě musela být velká rána. 
Přitom schůze ve velkém sále pokračovala. Náměst-
kovi byly předloženy následující požadavky stávkové-
ho výboru: 1. odvolání ředitele Kohouta, 2. posouzení 
práce na jednotlivých porážkách, která je velmi vyčer-
pávající, 3. celkové odstranění těžké a namáhavé práce. 
Náměstek Horník odpověděl na požadavky stávkového 
výboru takto: „Vážení pracující pražských jatek, vy jste 
Kohouta do funkce nevolili ani nejmenovali. Jmenova-
lo ho ministerstvo potravinářského průmyslu a to trvá 
na tom, aby ředitel Kohout na těchto jatkách zůstal, 
protože se ničím neprovinil. Máte určitou nedůvěru 
k výkonovým normám, prosím, vyhovíme vám. Všech-
ny normy na porážkách i dalších pracovištích, které 
si určíte, posoudí normovači z jiných podniků. Zaří-
dím, aby práce netrvala dlouho. To vám slibuji. Připo-
mínám, že mechanizace, která je zde prováděna, má za 
hlavní účel odstranit těžkou a namáhavou práci. Práce 
na mechanizaci budou pokračovat a doufám, že tech-
nická opatření budou brzy uplatněna na jednotlivých 
pracovištích.“ Tím byla celá schůze ukončena. Směna 
zajistila rozpracovanou surovinu, aby nedošlo ke zby-
tečným ztrátám.

 Nyní se pokusím objasnit, proč k tomuto nepří-
jemnému případu došlo. Na vepřové porážce byla in-
stalována porážková linka. Postup práce byl stanoven 
tak, že 22 pracovníků za 8 hodin porazí 900 až 950 
kusů prasat. (Kromě této linky byly k dispozici ještě 
další kapacity na paření prasat). Vzhledem k tomu, 
že se z jednotlivých pařicích van přešlo na linku, kde 
byly různé práce z hlediska odbornosti vyjádřeny též 
třídami výkonů, vznikaly různé připomínky zejména 
od odborové organizace. Pracovník, který zemřel, se-
kal prasata na půlky. Na úseku půlení byli dva, jeden, 
který sekal a druhý, který dosekával. Pracovník byl 
však bohužel nemocný. Lékař podnikového zdravot-
ního střediska, který ho po stížnosti na zdravotní stav 
vyšetřoval, mu doporučil, aby přestal pracovat na stá-
vajícím stanovišti, že práce ho velmi vyčerpává a jeho 
srdce již takovou námahu nesnese. Po určité době ne-
schopnosti šel opět pracovník na prohlídku, protože 
měl i nadále zdravotní obtíže. Lékař zavolal sanitku 
a poslal nemocného na speciální prohlídku do nemoc-
nice. Ten se stanoveným postupem souhlasil. Požádal 
lékaře, že si dojde na porážku pro svoje věci, aby se 
mu neztratily. Při cestě na porážku ho stihl záchvat 
a na místě zemřel.

 Takový byl skutečný stav, který jsem neznal, když 
jsem společně s dělníky na té porážce stál. Takže abych 
dokončil to drama, které moji odpůrci připravovali již 
dlouho a čekali jen na nějakou vhodnou příležitost. 
Tento smutný případ se vlastně hodil jako podnět ke 
stávce. Druhý den jsem šel do podniku, prošel tam 
všechna pracoviště včetně vepřové porážky. Všude se 
pracovalo a celková nálada byla normální.“

 V dlouhé historii pražských jatek, zasahující do 
dvou století, se odehrávala celá řada významných spo-
lečenských a odborných událostí celostátního význa-
mu. Některé z nich si zaslouží pozornost i současných 
odborníků v oboru zpracování masa. Proto si některé 
připomeneme v dalších číslech Řeznicko/uzenářských 
novin.

MVDr. Josef Radoš

Tři stávky v pražských jatkách
VELKÝ VLIV PORAŽEČŮ A OSTATNÍCH DĚLNÍKŮ JATEK NA OBCHODNÍ A HOSPODÁŘSKOU ČINNOST ORGANIZACE

„Řezníci gurmánům“

Indická exotika , jehněčí na kari
Po staletí byli lidé ze severoindického státu Pun-

jab [pandžáb] považováni za ty, kdo udržují indickou 
tradici a kuchyni. Kuchaři přivedli tato jídla k doko-
nalosti spojením jejich původní chutě se soudobým 
přístupem k výživě. Tím vznikl jedineční styl jídel 
Punjabi, kdy si pochutnáte na výsledku tisíce let ku-
linářského vývoje, obratně využitého v chuti pokrmů 
21. století.

Jehněčí na kari podle indického receptu je nejen 
vzrušujícím kulinářským zážitkem, ale má dokonce 
i léčivé účinky. Obsahuje kurkumu, která čistí krev 
a posiluje kosti, nebo zázvor, který reguluje střevní 
funkce a je tajemstvím dlouhověkosti indických lidí.

K přípravě budete potřebovat:
100 gramů jehněčího masa 

nakrájeného na menší kusy, 2 
cibule nakrájené na střední veli-
kost, 1 rajče, ½ černého kardamo-
mu, 1 hřebíček, ½ lžíce nedrceného 
koriandru, ½ lžíce celého kmí-
nu, zázvor, česneková pasta, kur-
kuma, mletý kmín, koriandr, sůl 
a speciální koření − meat masa-
la á kitchen king, je-li k dispozici,
po ½ lžíci.

Dejte 2 lžíce oleje do hrnce a nechte ohřát. Nejdří-
ve osmahněte kardamom, hřebíček, kmín, koriandr 
a počkejte, až směs zežloutne. Přidejte nakrájenou 
cibuli a nechte lehce osmahnout, poté přidejte čes-

nek, zázvorovou pastu a nechte na mírném ohni asi 
5 minut prohřát.

Pak přidejte zbývající koření a za stálého míchání 
vařte dalších 5 minut. Přidejte půl hrnku vody a jem-
ně nakrájené rajče. Pořádně rozmíchejte, až se celá 
směs spojí. Nechte vařit dalších asi 10 minut, aby 
se voda částečně vyvařila. Přidejte jemně nakrájené 
jehněčí maso a vařte asi 10 minut bez pokličky, až 
se směs spojí s masem. Dále poduste asi 15 minut, 
vše na mírném ohni. K dokončení stačí přidat vodu 
a dusit až do změknutí masa.

Pro přípravu je nejlepší použít tlakový hrnec, ma-
so rychleji změkne. Martin Bouška

Z  D O M O VA  –  S E R I Á L Y

Jedna ze dvou Schnirchových soch
v průčelí jatek
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Štrasburk/Praha – Agrární komora ČR 
velmi uvítala závěry plenárního zasedání 
Evropského parlamentu tlumočeného jeho 
předsedou Hansem Gertem Pötteringem. 
Všech 439 europoslanců se podepsalo pod 
prohlášení, které vyzývá k nápravě chování 
řetězců na evropském trhu. Ty totiž zneu-
žívají své síly a neúměrně tlačí ceny potra-
vin dolů. „Je to často až pod výrobní nákla-
dy, a tím dochází nutně k poklesu kvality 
jak mlékárenských, tak masných výrobků,“ 
uvedl Jan Veleba. Podle něj se potom ve 

světě hledá co nejlevnější surovina, jíž se 
nahrazuje domácí produkce a kupříkladu 
v odvětví produkce prasat to má nedozír-
né katastrofální následky. „Postupně mů-
žeme také vyklidit náš trh a totéž se ná-
sledně stane zpracovatelům, proto s nimi 
spolu s prezidentem Potravinářské komory 
Miroslavem Tomanem chystáme schůzky,“ 
uvedl Veleba. „Chceme zastavit pokles pro-
dukce selat, zatím se totiž od října 2007 
měsíčně poráží přes 10 tisíc prasnic, což je 
alarmující,“ dodal Veleba. Podle něj nelze 

donekonečna mělnit maso náhražkami, to 
si uvědomí i v okolních státech, a proto se 
i poslanci rozhodli sloganu „Kupujte lev-
ně“ nastavit hráz a změnit levně na „kvalit-
ně“. „Naši potravináři umí vyrobit kvalitu, 
toho si zemědělci nesmírně váží a chtějí 
zpracovatele podpořit v tom, aby pod tla-
kem řetězců nemuseli hledat cesty, jak na 
surovině ještě víc ušetřit, aby se vešli do při-
kazované ceny,“ dodal Veleba. 

Eugenie Línková

Evropský parlament nesouhlasí s chováním řetězců

Londýn (dra) – Světový program 
pro výživu OSN (WFP) upozornil, že
možná bude muset omezit potravino-
vou pomoc rozvojovým zemím, protože 
ceny potravin se loni celosvětově zvýši-
ly o 40 procent. Organizace potřebuje
zvýšit finanční příspěvky plynoucí do je-
jích fondů, jinak nebude schopná zajistit 
potraviny pro ty, kteří na její pomoc spo-
léhají. 

„Pokud potraviny stojí dvakrát tolik, mů-
žeme jich za stejnou cenu přivézt jen po-
lovinu,“ řekla ředitelka WFP Josette She-
eranová. 

Organizace Spojených národů pro výživu 
a zemědělství FAO oznámila, že rostoucí 
ceny obilí, zejména pšenice a kukuřice, 
se staly velkým celosvětovým problémem. 
FAO uvádí, že chudé země letos zaplatí za 
dovoz obilí o třetinu více. V Africe nárůst 

výdajů za dovezené obilí bude činit dokon-
ce 49 procent. Řešením je podle FAO 
umožnit urychleně zemědělcům v rozvojo-
vých zemích přístup k osivu a hnojivům, 
aby mohli zvýšit svou úrodu. 

Sheeranová uvedla, že rozpočet WFP na-
růstá kvůli zvýšeným cenám potravin o ně-
kolik milionů dolarů týdně. Navíc se objevu-
jí další země, které potřebují potravinovou 
pomoc. Nově například kvůli vzrůstajícím 

cenám nemají na potraviny mnozí lidé v Af-
ghánistánu. „V některých zemích se ceny 
základních potravin zvýšily o 80 procent,“ 
řekla Sheeranová. V zemích jako Indonésie, 
Jemen nebo Mexiko musejí i lidé ze střed-
ní třídy obětovat vzdělání svých dětí nebo 
zdravotní pojištění, aby se uživili. 

Egypt využil podle Sheeranové skoro 
všechny své potravinové zásoby a Pákis-
tán zavedl po mnoha letech opět přídělo-

vý systém. Čína a Rusko zavedly kontrolu 
cen a Argentina a Vietnam brání vývozu 
potravin různými finančními opatřeními 
a zákazy. 

Schopnost WFP snížit dopad rostoucích 
cen už není taková jako dřív, protože země, 
které dříve věnovaly organizaci naturálie, 
nyní produkují mnohem méně zeměděl-
ských přebytků než třeba v roce 2000, kdy 
pomoc v naturáliích dosáhla svého vrcholu. 

OSN zvažuje omezení potravinové pomoci kvůli rostoucím cenám 

Londýn (bo) – Evropě podle britského lis-
tu The Times hrozí krize v dodávkách masa 
v důsledku zakořeněného odporu vůči gene-
ticky modifikovaným plodinám (GMO). 
Chovatelé vepřového a drůbeže trpí nedo-
statkem krmiv a jejich stále vyššími cenami, 
což je následek toho, že EU systematicky 
odkládá schvalování nových odrůd GMO. 
Chovatelé v EU jsou závislí na dovozech 
krmiv a u hlavních krmných plodin, jako sóji 
a kukuřice, klíčoví vývozci pěstují již z valné 
většiny biotechnologicky upravené odrůdy. 

Nedostatek krmiv a v důsledku toho 
prudký růst cen nutí evropské chovate-

le omezovat stavy, uvádějí chovatelská 
sdružení a dodavatelé krmiv. Problém při-
znala Evropská komise v interní zprávě 
o dopadech politiky EU vůči používání 
GMO produktů v krmivech. Zpráva dochá-
zí k závěru, že pomalé schvalování dovo-
zů nových odrůd sóji je přímou příčinou 
výrazného růstu cen masa. 

EU schvaluje nové odrůdy pro dovoz 
hlemýždím tempem, protože některé člen-
ské země se staví automaticky proti GMO 
a ministři se na schválení nejsou schopni 
dohodnout. Nové plodiny v takovém pří-
padě schvaluje komise, avšak až po nějaké 
době, což znamená závažné zdržení. Mezi-

tím producenti sóji a kukuřice v USA nebo 
Latinské Americe přejdou na nové a výnos-
nější odrůdy, které ale EU ještě neschválila, 
uvádí Asociace evropských výrobců krmiv 
(Fefa). EU dováží asi 80 procent své spotře-
by krmiv. V západní Evropě tak chovatelé 
snižují stavy zvířat, což vede k nedostatku 
masa na trhu. „Hrozí nám kolaps celého 
odvětví masného chovu,“ řekl generální 
tajemník Fefa Alexander Doring. 

Vyšší ceny kvůli nedostatku v Evropě 
využívají například čeští chovatelé, kteří 
chtějí zahájit export vepřového masa do 
několika evropských zemí. Vývoz ale může 
podle ředitele odbytového družstva Cen-

troodbyt Pavla Krejčíka v následujících 
měsících přispět k růstu cen vepřového na 
tuzemském trhu, kde jsou zatím ceny nižší, 
o deset až 15 procent. 

Problémy s GMO ještě vyostřují dopa-
dy loňského prudkého růstu cen krmi-
vy v důsledku nárůstu světových cen obi-
lí zhruba na dvojnásobek; k tomuto růstu 
podle pozorovatelů ze značné části přispěla 
jiná „zelená“ politika, pěstování plodin na 
kontroverzní biopaliva. 

Zpráva EU poukazuje na to, že pěstitelé 
v USA, Argentině a Brazílii zavádějí rych-
le nové odrůdy GMO, schvalování nových 
odrůd v EU však kvůli odkladům trvá zhru-

ba dva roky. Tato politika může vést k růstu 
nákladů na krmiva až o 600 procent, uvá-
dí zpráva. „Bezprostředním dopadem této 
politiky v sektorech vepřového a drůbeží-
ho masa bude značné omezení produkce, 
exportu a spotřeby a velmi výrazný nárůst 
dovozu,“ píše se v interní zprávě EU.

Výsledkem odporu vůči GMO tak bude, 
že Evropa bude dovážet mnohem více 
masa z Latinské Ameriky a Spojených stá-
tů, a tento dovoz bude pocházet z chovů 
krmených takřka výlučně GMO. „Škrtíme 
naše chovy a EU zvyšuje dovozy. Brazilci 
jsou šťastní, že nám mohou prodávat kuřa-
ta vykrmovaná GMO,“ řekl Doring. 

Evropský trh masa se kvůli odporu vůči GMO řítí do krize 

Peking (bo) – Ještě vloni se čínští no-
vináři na světové výstavě k potravinářství 
v Chicagu stavěli velmi obezřetně ke GMO 
potravinám. Dalo by se říci, že nebyli jimi 
tak nadšení jak Američané, a říkali, že zku-
šenosti s používáním GMO potravin nejsou 
tak historicky letité, aby se mohla vyloučit 
všechna rizika. Přitom je všeobecně známou 
skutečností, že právě v Číně je jedno z nej-
větších center výzkumu aplikace GMO po-
travin. To potvrdil i John J. Pesek, doyen 
zemědělské univerzity z Des Moines státu 
Iowa, který přímo v Pekingu osobně zná řa-
du kapacit z těchto kruhů.

V současné době platí, že čínské regulač-
ní úřady se staví k pěstování nových odrůd 
geneticky modifikovaných plodin GMO 
stále vstřícněji. „Nutí je k tomu stále draž-
ší potraviny, potřeba zajištění jejich do-
statku a snaha o soběstačnost v produkci 
obilnin,“ říká přední čínský vědec v oboru 
zemědělského výzkumu Chuang Ťi-kchun. 
Čína se stává předním světovým pěstitelem 
biotechnologických plodin a více než dvě 
třetiny čínských bavlníkových polí jsou osá-
zeny geneticky obohacenými odrůdami. 
Vládní úřady však odkládají schvalování 

nových plodin, zejména biotechnologické 
rýže, do níž se z hlediska boje proti hladu 
a podvýživě ve světě vkládají velké naděje. 

TECHNOLOGIE UŽITEČNÁ
PRO ZABEZPEČENÍ DODÁVEK 

OBILNIN
Loňský prudký růst cen potravin však 

podle Chuanga vládní přístup změnil. 
„Cítím, že během příštích několika let 
se věci budou hýbat rychleji než v minu-
lých letech,“ řekl Chuang, který je ředite-
lem centra zemědělské politiky při Čínské 
akademii věd. „Změnili postoje, protože 
vidí, jak je technologie užitečná pro za-
bezpečení dodávek obilnin, růst farmář-
ských příjmů a další cíle. Roli v tom se-
hrály vysoké ceny potravin a je jasné, že 
chtějí technologii, která potraviny zlevní,“ 
dodal Chuang. 

Ke vstřícnějšímu přístupu k novým 
GMO by měly vést i ztenčující se možnosti 
získat nové rozlohy orné půdy. Po rýži by 
měla na řadu přijít geneticky modifikova-
ná pšenice a další odrůdy sóji. Čína se po-
dle Chuanga snaží vyvíjet i vlastní odrůdy 
biotechnologické kukuřice. Peking již také 
schválil geneticky modifikované petúnie, 

rajčata, papáju nebo topoly, které mají brá-
nit přeměně území v poušť. 

GMO DRUHÉ GENERACE  
Většina investic do GMO v Číně se 

zatím zaměřovala na plodiny „první ge-
nerace“, jejichž vlastnosti se omezují na 
odolnost vůči škůdcům a toleranci k her-
bicidům. Nyní se však připravuje nástup 
„druhé generace“ plodin s větším počtem 
přidaných vlastností najednou. Tyto plodi-
ny budou například obsahovat více vitami-
nů (přidaný vitamin A u „zlaté rýže“) a bu-
dou schopny přežívat v suchých či slaných 
půdách. V USA, které jsou průkopníkem 
GMO, již má větší počet vlastností více než 
třetina pěstovaných GMO. 

V Evropě se v některých zemích včet-
ně České republiky pěstování GMO také 
prudce rozvíjí. Celkově však mají tyto plo-
diny na starém kontinentě kontroverzní po-
věst, zejména kvůli negativním kampaním 
ekologických aktivistů. Vědci a meziná-
rodní instituce se naproti tomu shodují, že 
GMO jsou v zásadě bezpečné. Tyto názory 
lze ostatně dohledat i na webových strán-
kách řady českých odborníků na GMO.

Text a foto: Martin Bouška

Snímek je z potravinářského veletrhu v USA v Chicagu, kde jsem měl možnost se setkat 
během semináře ke GMO s předními světovými kapacitami na tuto tematiku, mimo jiné
i s výzkumníky z Keni. (Vpravo je na snímku autor článku).

Čína je kvůli drahým potravinám ke GMO stále vstřícnější 

Washington (dra) – Kalifornský produ-
cent masa Hallmark/Westland Meat Pac-
king stáhl z amerického trhu asi 70 milio-
nů kilogramů baleného masa, a oznámil tak 
dosud největší takovou akci v USA. 

Důvodem bylo nerespektování veterinár-
ních předpisů přijatých kvůli nemoci „šíle-
ných krav“. Rizika nákazy z nepředpisově 

získaného masa ale jsou minimální, sdělilo 
ministerstvo zemědělství USA. Firma dob-
rovolně stáhla z trhu veškeré hovězí vypro-
dukované od 1. února 2006. Většina tohoto 
masa již ovšem byla zkonzumována, upo-
zornilo ministerstvo. Díky stažení z trhu 
bude možné snadněji dohledat maso skla-
dované v mrazírnách. 

Hallmark porušila předpisy o porážení 

chromého dobytka, který již nemohl v do-
bě porážky stát na nohou, i když předtím 
prošel veterinárními kontrolami. Výrobci 
masa musejí v těchto případech uvědomit 
veterináře, kteří pak musí rozhodnout, zda 
je maso chromého zvířete možné umístit 
na potravinový trh. Ve většině případů se 
vstupu takového masa na trh brání v rámci 
opatření proti riziku nákazy BSE. 

USA stáhly z trhu 70 milionů kilogramů masa

Košice (dra) – Česko-slovenská finanční 
skupina Penta potvrdila, že ovládla největší 
slovenský masokombinát Mecom Humen-
né. Výši transakce ale nesdělila. Penta chce 
nyní vybudovat středoevropský potravinář-
ský holding a zvažuje také akvizice v Ma-
ďarsku a Česku. Sídlo holdingu bude v Hu-
menném.

„Chceme vytvořit středoevropský hol-
ding, který bude mít roční obrat 300 milio-
nů eur (7,6 miliardy Kč),“ uvedl spoluma-
jitel skupiny Penta Jozef Špirko. V příštích 

pěti letech chce Penta každoročně investo-
vat do budování holdingu přibližně jednu 
miliardu slovenských korun (770 milionů 
Kč). 

„Skupina Penta přišla s nejlepší nabíd-
kou, investora jsem hledal již déle,“ uvedl 
dosavadní majitel Mecomu Humenné Ján 
Molnár. Loni Molnár odmítl nabídku dán-
ské společnosti Danish Crown. Akvizici 
ještě musí schválit antimonopolní úřad. 

Obrat Mecomu loni činil 3,9 miliardy 
korun. Společnost na Slovensku zaměst-
nává přes 1 500 zaměstnanců, vlastní vý-

robní podniky v Humenném a Lučenci. 
Penta podniká především v energetice, 
strojírenství, zdravotnictví, letecké dopra-
vě, realitách, telekomunikacích, zábavním 
průmyslu a bankovnictví. Zaměstnává 200 
lidí. 

Společnost má pět vlastníků. Největší 
podíly drží Jaroslav Haščák a Marek Do-
spiva, následují Martin Kúšik, Jozef Orav-
kin a malý díl náleží Jozefu Špirkovi. Kon-
solidovaný zisk finanční skupiny za rok 
2006 činil podle mezinárodních účetních 
standardů 183 milionů. 

Penta koupila největší slovenský masokombinát 
Mecom Humenné 

Z E  Z A H R A N I Č Í

Muži dávají přednost masu, 
ženy ovoci

Muži dostávali nejraději na stůl 
kachnu, telecí nebo šunku, ale chutnali 
jim také mořští raci nebo ústřice. Ženy 
naproti tomu upřednostňovaly mrkev a 
rajčata, z ovoce pak jablka nebo jaho-
dy. Jedly také více mandlí, oříšků, vajec 
a jogurtu. 

Jsou ale i výjimky z těchto pravidel: 
například chřest a růžičkovou kapustu 
mají raději muži než ženy, u masových 
karbanátků zase ženy preferují nepříliš 

propečené, spíše „svěží“ karbanátky, 
zatímco muži je většinou chtějí „dobře 
propečené“, zatímco u masa na minut-
ky je to spíš naopak. 

Vědci zkoumali stravovací zvyklosti 
na vzorku 14 000 lidí ve snaze statistic-
ky podchytit souvislosti mezi výživou 
a chorobami. Zatímco stanovení této 
souvislosti bude vyžadovat další dlou-
hodobé porovnávání, stravovací zvyky 
a rozdíly zaujaly již nyní. 

Washington (dra) – Američtí muži dávají při možnosti volného výběru jídla nejčas-
těji přednost masu, zatímco ženy raději sáhnou po ovoci a zelenině. Tento výsledek 
jednoročního výzkumu stravovacích zvyklostí Američanů zveřejnila skupina odborní-
ků na lékařské konferenci v americké Atlantě. 
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• 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:

Washington (bo) – Některé partnerské 
vztahy končí kvůli hádkám o peníze, jiné 
kvůli sexu nebo náboženským rozdílům. 
Sladká romance jednačtyřicetileté americké 
publicistky Shauny Jamesové ze Seattlu ale 
skončila kvůli pšenici.

„Chodila jsem s klukem, který říkal, že 
jsem opravdu skvělá. Na to, aby se mnou 
zůstal, však měl moc rád normální chle-
ba,“ říká Jamesová, která musí ze zdravot-
ních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu, 
a nemůže si tedy dopřát pečivo z pšenice, 
žita ani ječmene. 

Společné stolování a konzumace jídla
vždy patřily k rituálu námluv a dvoření 
a byly jakousi metaforou lásky. Ale v době, 
kdy se někteří lidé začali vymezovat pro-
střednictvím toho, co jedí, a co naopak ne, 
mohou rozdílné stravovací návyky ohro-
zit i partnerský vztah. Některé kulinář-
ské tábory se v současnosti vyčlenily do 
té míry, že považují „randění“ mezi členy 
„znepřátelených“ skupin za tabu. 

„Masožravci“ duší i tělem tak zřejmě 
budou souhlasit s názorem Anthonyho 

Bourdaina, který ve své knize Tajnosti 
kuchyně (Kitchen Confidential) píše, že 
„vegetariáni a jejich hizballáhovská frak-
ce – vegani – jsou nepřáteli všeho dobré-
ho a decentního, co je obsaženo v lidské 
duši“. Vegetariáni tento „kompliment“ vra-
cejí například tvrzením, že nemohou cho-
dit s někým, kdo jí maso. A vegani, kteří 
odmítají jakékoli potraviny živočišného 
původu, tedy i vejce či mléčné výrobky, 
jdou ještě dále, když tvrdí, že by ani za nic 
nepolíbili člověka, který si osladil čaj lžič-
kou medu. 

Touto filozofií se řídí třeba dvaačtyřice-
tiletý realitní agent Ben Abdalla z Floridy, 
který si podle svých slov vybírá partnerky 
vegetariánky, protože pojídači masa prý 
páchnou a mají málo energie. 

Jedenatřicetiletá veganka Lisa Roma-
nová ze státu New York potvrzuje, že se 
nedávno rozešla s mužem, který velmi rád 
na dvorku griloval maso. Nyní již býva-
lému příteli Lisy prý nevadilo smažit je-
jí veganské karbanátky vedle svých hově-
zích pochoutek, ale Lisa tyto „nechutné 
praktiky“ prý nemohla snést. Tento jídel-

ní nesoulad se prý nezdál být problémem 
na začátku vztahu, ale postupem času se 
spory o grilování prohloubily. „Potřebuji 
někoho, kdo je eticky na stejné lodi,“ říká 
Romanová. 

Zatímco někteří strávníci povyšují 
morálku nad hédonismus, jiným je pode-
zřelé, že by někdo při jídle nepodlehl svým 
chuťovým pohárkům. Čtyřicetiletá lobbis-
tka z Houstonu June Deadricková říká, že 
by patrně nemohla milovat muže, který 
by stejně jako ona nesdílel lásku k jídlům 
o několika chodech, jejichž nedílnou sou-
částí bývá zvěřina a domácí sýry. „A to mlu-
vím o sýrech z krávy, nikoliv o té odporné 
sójové hmotě,“ komentuje Deadricková. 

Z různých chatů na kulinářských inter-
netových serverech vyplývá, že lidé jsou 
ochotnější tolerovat různé stravovací návy-
ky, pokud k nim má dotyčný nějaké hlubší 
důvody – zdravotní nebo ideologické. Hůře 
se prý vychází s lidmi, kteří jedí jen urči-
tý druh potravin, protože jim ostatní věci 
údajně nechutnají. 

Osmadvacetiletá kosmetička z Rye Bro-
oku Jennifer Espositová žila čtyři roky 

s partnerem, který jedl jen pizzu, nudle 
s máslem a občas pečené brambory. „Bylo 
to opravdu frustrující, protože odmítal jíst 
jakékoli jiné jídlo, které jsem připravila,“ 
říká Espositová. S expartnerem se roze-
šla a nyní žije s mužem, který si podobně 
jako ona užívá rozmanitá a exotická jídla. 
„Vztah je o dávání a přijímání. On má rád, 
co uvařím, a já pro něj hrozně ráda vařím,“ 
dodává na adresu svého manžela. 

Jídlo je v podvědomí napojeno na lás-
ku, říká psycholožka a odbornice na poru-
chy příjmu potravy na univerzitě v oregon-
ském Portlandu Kathryn Zerbeová. Proto 
nechuť k jídlu připravenému partnerem 
může mít stejný efekt jako odmítnutí jeho 
přízně a lásky, dodává. 

Podle lékařky Susan Jaffeové je potře-
ba, aby stejně jako v jiných oblastech 
manželského soužití fungovala tolerance 
a kompromis i při přípravě společných jí-
del. A některým párům to jde. Například 
dvaačtyřicetiletá veganka Dynise Baclava-
geová z Filadelfie už sedm let šťastně ži-
je v manželství s Johnem Gattim, který jí 
maso. „Respektuji jeho volbu, stejně jako 

on respektuje moji,“ říká. Jejich soužití prý 
funguje také proto, že se sobě částečně při-
způsobují: on se snaží omezovat konzuma-
ci masa a ona mu připravuje italská jídla, 
která má rád. 

Avšak i pro některé páry, které spolu léta 
žijí v souladu i co do kulinářství, může při-
jít horká chvilka v okamžiku, kdy se jeden 
z nich vrhne na novou dietu. Profesor 
matematiky v Massachusetts Steve Benson 
tak po 19 letech vykolejil manželku, když jí 
oznámil, že končí s konzumací masa. Jeho 
žena prý pak nějakou dobu trpěla předsta-
vou, že ji bude odsuzovat, když sama bude 
maso jíst. Nyní to v jejich rodině vypadá 
tak, že paní Bensonová připravuje vícemé-
ně vegetariánskou kuchyni, ale pro sebe 
a dceru občas vaří maso. 

Podle psycholožky Zerbeové je však 
hluboko v lidech ukotven pocit, že „když 
jíme stejnou věc, jsme jako jedna bytost. 
Ale pokud jíme různě, tahle jednota pře-
stává existovat“. Proto je podle ní vhodné, 
aby lidé s různými dietami snědli alespoň 
jedno společné jídlo, byť by to měl být jen 
příkrm. 

Bratislava (dra) – Česko zaznamenalo 
v posledních měsících výraznější zdražování 
potravin a některé ceny jsou již podle sta-
tistik vyšší než na Slovensku. Přesto kvůli 
tomu Češi ve větším počtu na nákupy za hra-
nice nejezdí. Nákupní turistika byla přede-
vším v minulosti rozšířená opačně, když za 
výhodnějšími cenami dojížděli Slováci. 

„Češi k nám na nákupy nejezdí. Je to 
naopak, Slováci jezdí nakupovat do Čes-
ka,“ řekla prodavačka v potravinách MIA 
v Klokočově na Kysucích. Zvýšený zájem 
nezaznamenali ani v dalších několika vět-
ších i menších prodejnách potravin v Čad-
ci, Klokočově a Němšové. 

Nakupovat v sousedním státě za výhod-
nější ceny byli zvyklí v minulosti spíše Slo-
váci, které od společné hranice dělilo pou-
ze několik kilometrů. 

„Autobusy s takzvanými nákupními 
turisty jsou již minulostí,“ poznamena-
la mediální zástupkyně nákupního cent-
ra Olympia v Brně Petra Kubíčková. Do 

supermarketu v Hodoníně, který leží těs-
ně za česko-slovenskou hranicí, však prý 
takové autobusy stále jezdí. Ředitel tamní-
ho spotřebního družstva Jednota František 
Vaculovič si ale netroufl počty takových li-
dí odhadnout. 

„Slovákům se příliš nevyplatí v Česku 
nakupovat, může to platit spíše opačně,“ 
domnívá se analytik slovenské agentury 
pro průzkum trhu Terno Ľubomír Dra-
hovský. Čechy podle něj zvýhodňuje silněj-
ší měna, kupovat potraviny pro ně může 
mít smysl jen v příhraničních regionech, 
ovšem ne všechny druhy potravin. „To jsou 
vždy takové momentální situace. Celkově 
to trh a prodej na Slovensku ani v Česku 
neovlivní,“ doplnil Drahovský. 

Ceny potravin začaly výrazněji růst 
loni na jaře, nerostly ovšem pouze na Slo-
vensku a v Česku, ale i v dalších zemích. 
Důvodem bylo kromě slabší úrody země-
dělských plodin snižování jejich zásob i sil-
nější poptávka z Asie. Plodiny pěstované 
pro potravinářské účely jsou navíc stále 

více vytlačovány rostlinami přidávanými 
do biopaliv. 

V posledních měsících rostly ceny potra-
vin v České republice rychleji než na Slo-
vensku. K rychlejšímu zdražování mohlo 
přispět zvýšení nižší sazby daně z přidané 
hodnoty z pěti na devět procent na počát-
ku letošního roku. Podle údajů České-

Porovnání cen vybraných druhů potravin na Slovensku a v České republice (v Kč; leden 
2007/leden 2008; údaje přepočítané příslušným průměrným měsíčním kurzem ČNB): 

Zdroj: Slovenský statistický úřad a Český statistický úřad 

Potraviny zdražily na Slovensku méně, Češi se za nákupy nehrnou 

Vztahy se dnes rozpadají i kvůli rozdílům ve stravování 

Vybrané druhy potravin Slovensko Změna 
v % Česko Změna 

v %
hovězí zadní bez kosti (kg) 169,91/165,92 -2,3 168,62/172,61 +2,4

kuře bez drobů (kg) 52,69/58,64 +11,3 45,16/60,61 +34,2

mléko polotučné pasterizované (l) 15,59/17,47 +12,1 14,44/18,19 +26,0

čerstvé máslo (250 g) 18,79/21,72 +15,6 25,12/32,40 +29,0

cukr krystal (kg) 26,92/23,69 -12,0 22,17/22,18 0

rýže loupaná (kg) 27,10/27,38 +1, 0 23,31/25,95 +11,3

ho statistického úřadu se ceny potravin 
v únoru meziročně zvýšily o 11,3 procenta, 
zatímco ještě loni v září rostly o 3,2 pro-
centa. Slovenský statistický úřad vykázal 
v únoru meziroční růst cen potravin o 8,2 
procenta. 

  Potraviny tak přispěly i k celkovému 
růstu inflace, kterou Slovensko potřebuje 
udržet na nízké úrovni pro plánované při-

jetí eura v roce 2009. Inflační maastricht-
ské kritérium země plní od loňského srpna, 
podle ekonomů by Slovensko nemělo mít 
problém se splněním této podmínky ani 
na jaře při hodnocení připravenosti země 
na vstup do eurozóny. Únorová inflace na 
Slovensku stoupla na přibližně roční maxi-
mum čtyř procent, v České republice byla 
únorová inflace na 7,5 procentech.
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PĚKNÝ-UNIMEX:
VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER

Pěkný-Unimex s. r. o.
Areál Tesla Hloubětín

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
T/F: +420 284 811 130
 www.pekny-unimex.cz

�  okamžitá reakce
na potřeby
našich zákazníků

�  nejvyšší jakost
koření a přísad

�  neustálé dynamické 
investice do nových 
technologií

�  pečlivě střežený 
proces kontroly 
kvality

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
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IČO: ............................................................................... DIČ:  .....................................................................
Číslo účtu/kód banky:  ................................................................................................................................
Počet výtisků:  .............................................................................................................................................
Datum objednávky:  ....................................................................................................................................
Jméno objednávajícího:  .............................................................................................................................
Telefon:  ........................................................................................................................................................

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.
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