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Slovo předsedy

V dnešním čísle ŘUN se trochu podíváme do světa. Mimo jiné 
i do Brazílie. Což je dost troufalé, že? V době krize se slunit někde 
na Copacabaně, šplouchat v Atlantiku, kochat se pohledem na 
kakaové krásky... No a také vyjet lanovkou na kopeček nad Riem, 
zvaný Corcovado, jehož dominantou je Kristova socha s rozpřáh-
nutýma rukama. To všechno si dopřávat při klesajících prodejích, 
propadech do finanční ztráty, aniž by zablikalo světýlko na konci 
tmavého tunelu. Jistě čekáte nějaké souvislosti. 

Abychom mohli všechnu tu krásu vnímat s hřejivým pocitem na 
duši, musíme se nejprve vyrovnat s krizí. Ona je totiž, ta potvůr-
ka, také impulzem. Impulzem ke změnám. Takovým, těm všed-
ním, domácím. Kdy se zamyslíme nad výhodnějšími zdroji surovin 
(dánské vepřové…), smyslem některých provozů (vepřová poráž-
ka…), vymezením se vůči konkurenci (originálními výrobky…), 
vytvořením opravdového marketingu (komunikace s konečným 
spotřebitelem…) a ještě asi padesáti možnostmi. Nejenom zamys-
líme, ale také je zavedeme do praxe. A ještě k tomu rychle, neboť 
konkurence nelení. Abychom tím naplnili okřídlené a pravdivé – 
co nezabije, to posílí. 

Hlavně neustrnout jako žába při pohledu na hada. Přestat se 
hýbat má za následek spolknutí, což platí nejenom pro žáby. A ne-
odkládat řešení, nečekat. A jsme u slíbených souvislostí. Když 
jsme cestovali tou zemí samby, opravdu jsme se nesetkali se spě-
chem. Dokonce se nám zdálo, že to s tím maňána občas přehá-
nějí. Zejména, když jsme přijeli do Ria. Jako by to město odpočí-
valo a snilo ve stálé siestě. Proč se konečně nerozhýbají? Proč se 
nechopí příležitosti? Ptáme se Češky, která tu žije už dobrých pa-
desát let. Jenom se podívá směrem k té hoře a k soše Krista s roz-
přáhnutýma rukama. Aby dodala, čekají, až tleskne. 

Tahle historka je stará nějakých šest roků. Její pointa jaksi 
vyprchala. Jak se přesvědčíme z článku uvnitř novin, i prognóz 
vývoje zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Brazilský Kris-
tus zřejmě už tlesknul. Aby tato země zaplavila Evropu kvalitní 
(a nejenom zemědělsko-potravinářskou) produkcí. Tak, abychom 
se časem nevymlouvali na ateismus, v důsledku čehož jsme nesly-
šeli boží pokyn.  BR

Možná si ještě vzpomenete na bratrancovu ná-
vštěvu. Že ji mám připomenout? Přece ta ostuda se 
špekáčky za čtyřicet devět devadesát. Už si ji vyba-
vujete..., nakonec nedojedený europárek na rozlou-
čenou. Jistě. A nakyslé goodbye Evropo. Z čehož 
jsem usoudil na jen chabou touhu vrátit se ještě 
někdy do staré vlasti. A představte si...

…zrovna jsem se připravoval na cestu, když za-
zvonil telefon. O půl sedmé na Ruzyni. Zítra ráno, 
aby bylo jasno. Nechápu ten spěch. Původně ho 

zlákalo Rio de Janeiro s okolím, kde chtěl pro-
žít pár dnů pohody. Brazilci prý vaří z poctivého 
masa. Jenomže ty nešťastné Airbusy nad jižním 
Atlantikem. Odvezu tě rád, ty starý světoběžní-
ku. Jenom se budeš muset obrnit trpělivostí, mám 
cestou nějaká vyřizování. Což prý on s největší 
radostí. 

Taky že ano. Posadil se, připoutal bezpečnost-
ními pásy, po Praze mlčel jako putička. Ba i za 
Prahou. Žádné řeči o pivku, gulášku, hospody ja-
ko by ho přestaly zajímat. Zastavil jsem na malém 

náměstíčku stejně malého městečka. Náměstíčku 
tak malém, že tam ani nevybírali parkovné. Povin-
nost velí spěchat na sjednanou schůzku. On prý 
se porozhlédne po tom malebném rynku, možná 
si pohoví na lavičce u kašny. 

Byl už jsem jako na trní. Jednání se protáhlo. 
V Česku jen těžko někomu vysvětlujete potřebu 
vymezení. Natož pak do něho pustit nějakou ko-
runu. Určitě bude rozmrzelý, tuším bratrancovy 
výtky stran nekonečného čekání. Když jsme se

Jeden z pilířů 
masného průmyslu 
slaví pětapadesát

Kdo v masném nebo potravinářském průmys-
lu a ve veterinárních kruzích by ho neznal. Komu 
by se mohla přihodit ta nepatřičnost a přehlédl 
či přeslechl by charismatickou postavu Ladislava 
Steinhausera. Když slyšíme jeho jméno, nevybaví 
se nám jen úspěšný, věčně usměvavý kluk z Tišnova 
a na mysl přijde nejen celý obor zpracování masa, 
též úspěšné řízení rodinné firmy, vysoké veterinární 
školství, myslivost, cestování, fotografování, vydává-
ní knih, jízda na motorce a to jsem jistě na některé 
činnosti, v kterých Laďa vyniká, zapomněl anebo 
mi z druhého konce republiky zůstaly utajeny. Když 
o tom tak přemýšlím, tak Laďa je v podstatě velmi 
úspěšný desetibojař ve volném stylu. Pro nás ostatní 
je přínosem nadhled, nezávislost, předvídavost a ré-
torika, kterýmiž vlastnostmi náš kolega oplývá. 

Takže s upřímnou radostí Ti, milý oslavenče, pře-
ji do dalších let mnoho zdraví a skvělých úspěchů 
ve všech oblastech tvých činností i těch, které, jak 
pevně věřím, teprve přijdou, a též pohodu v rodin-
ném životě. To Ti, Laďo, přeji jako řeznický synek 
z Klatov i jako zástupce široké řeznické veřejnosti, 
jejíž konání tak bohatě utváříš a ovlivňuješ.

Jaromír Kloud

Proč jsou tu ŘUN
a pro koho

Již při převzetí zajišťování obsahové náplně ŘUN jsme si vytkli 
zásadu nebýt toliko kratochvilným čtením. Z důvodu dvouměsíční 
periody vydávání nelze též doslovně mluvit o novinách. V domě in-
ternetu, kdy zpráva se stává starou už za půl hodiny. Nabízí se proto 
volba pracovat s tématy, zapadajícími do celkové strategie, vedoucí 
k dlouhodobějším cílům zpracovatelů. 

Velmi podstatnými jsou ony společné cíle. Mezi zpracovateli si-
ce probíhá tvrdý konkurenční boj, úspěch či neúspěch oboru však 
nepochybně závisí i na dostatečném průniku množin zájmů jednot-
livých účastníků. Jak jste si jistě stačili povšimnout, naše noviny 
úspěšně oslovují legislativu, exekutivu, instituce, partnery zpracova-
telů jako jednotlivé subjekty i prostřednictvím komor. Vždy ke kon-
krétní problematice, vždy věcně. Většinou dostáváme stejně kon-
krétní a věcná vyjádření. Jsme tedy patřičně vnímáni. Bohužel se 
toto mnohdy nedaří ve vztahu k samotným zpracovatelům. Proč... 

K základním prvkům demokracie patří otevřenost. Proto jsou 
ŘUN přístupné všem výše zmíněným subjektům, proto otiskují je-
jich názory. Považovali bychom za nesmírný úspěch, pokud bychom 
přispěli alespoň onou pověstnou troškou do mlýna. Do mlýna, ve kte-
rém nejsou účastníci diskuze semíláni, nýbrž v něm probíhá hledání 
a nacházení shody. Což se v Česku zdá úkolem takřka nadlidským. 

Nikoliv doplňující úlohou novin je marketingová prezentace. 
Oboru, regionů, jednotlivých producentů, jednotlivých výrobků. Že 
bychom se jí báli? Že by nám byl mnohdy samotný pojem marketing 
cizím? Jak jinak by se výrobce zdráhal představit svoji produkci. 

Chceme vám především sloužit. Chápajíce vaše potřeby při vy-
tváření prezentace v ŘUN, připomínáme připravenost pomoci při 
její přípravě. V případě námi avizovaných témat můžete očekávat 
bezplatné služby jako konzultace, zpracování textů článků či roz-
hovorů. Proto se s důvěrou obracejte prostřednictvím kontaktů na 
www.cszm.cz. Rádi vám poskytneme i jakékoliv další informace, 
bude-li to v našich schopnostech. A jedna malá prosba z naší strany. 
Pokud někoho oslovíme, prosíme o odpověď, byť bude jakákoliv. 

Pokud jste tyto řádky pochopili jako upřímnou snahu po vytváře-
ní komunikativního prostředí, vzájemného respektování a pomoci 
rozvoje oboru, máme upřímnou radost. Budeme se těšit na další 
spolupráci. Bohumil Rada

bohumil@rada-marketing.cz

Předvolební guláš
Nadpis myslím vyjadřuje vše.
Začalo období rozdávání zmíněného předvolebního guláše. Různé politické strany a uskupení nám bu-

dou předkládat své představy o tom, jak a co se bude příští čtyři roky vařit v nejdražší kuchyni naší republi-
ky, v té politické. Při výběru toho, pro každého z nás, správně uvařeného guláše, jen musíme dávat pozor na 
to, aby připálený základ nebyl skrýván za příliš štiplavou papriku. Nejhlasitější rétorika ještě nutně nemusí 
znamenat nejlepší výsledek, tak jako nejpálivější paprika neznamená nejlepší guláš.

I proto, abychom si mohli správně vybrat příští vedení potravinářů, připravili jsme v tomto čísle pro 
všechny, kdo mají zájem, přehled politických předvolebních tezí, vztahujících se k zemědělství a k potravi-
nářství. Otočte list a přečtěte si je.

Všem přeji šťastnou ruku při rozhodování o tom, jakým směrem se bude náš obor v příštích čtyřech le-
tech ubírat a nejen on. Jaromír Kloud 

Česká dršťková

Již delší dobu probíhá polemika na téma kvalita 
českého masa. Vše nasvědčuje tomu, že názorový 
střet nebere konce. Ani zjištění, nedávno publiko-
vaná Agrární komorou ČR, nesvědčí o sbližování 
pohledů prodejců. Šetření v maloobchodní síti nej-
větších řetězců totiž potvrdila (z hlediska původu) 
doslova polární nabídku čerstvého masa. 

V zájmu objektivity jsme si zašli v Českých Budě-
jovicích potvrdit, či vyvrátit, takovýto stav. Alberty 
opravdu nabízely pouze maso z dovozu (Polsko, Ir-
sko). Z pohledu spotřebitele velmi dobře opracova-
né, vesměs vakuově balené ve vaničkách. Naproti 
tomu v Globusu, který je v jihočeské metropoli po-
važován za jedničku v čerstvém mase a uzeninách, 
bylo veškeré maso českého původu. A jak již zmí-
něno, v excelentní kvalitě. 

Člověk tudíž nemůže nedojít k vysvětlení, že to 
s tou českou produkcí opravdu nebude jednoznač-
né. Abychom napomohli vytvoření zřetelnějších 
kontur, rozhodli jsme se zeptat těch, kteří jsou na 
kvalitě existenčně závislí. Dnes vám přinášíme vy-
jádření prvního z oslovených.

Restaurace Hubert v Hluboké nad Vltavou je po 
léta považována za špičkový podnik. Její spoluma-
jitel a šéfkuchař v jedné osobě, pan Petr Švarc, se 
nám jevil osobou nanejvýš povolanou. A nezkla-
mal nás. Provedl nás podnikem, předložil jídelní 
lístek. Podnik je pověstný širokou nabídkou jídel 
z ryb a zvěřiny. Také však umí nabídnout tradič-
ní jídla české i evropské kuchyně, nechybějí místní 
speciality.

České maso ano, či ne?
dailonky“, nebo „Medvědí tlapa“. A jsme u otázky, 
kvůli které jsme přijeli.

Kde nakupujeme maso? U jihočeských pro-
ducentů. Hovězí a vepřové od firem ZŘUD MK 
Písek a ZOOINFORMA Týn nad Vltavou, drů-
bež z Vodňan. Hlubocké rybáře máme doslova 
přes ulici. Také většina zvěřiny pochází z jižních 
Čech. Většina? Aha, maso z medvěda pro vaše 
pověstné „Medvědí tlapy“ tenhle kraj nenabízí. 
Zas úsměv. Tuto specialitu připravují z nejkva-
litnějšího hovězího roštěnce. V jižních Čechách
je bída o zajíce. Proto k nim putují až z Argentiny 
a Paraquaye. 

Mluvil jste o kvalitním hovězím roštěnci. On je 
vám také nabízen nekvalitní? Ještě jeden úsměv, 
teď už lehce nahořklý. V tom je ten zakopaný pes. 
Zatímco jinde v Evropě je kuchyňsky upravené 
maso nabízeno v několika kvalitativních a ceno-
vých relacích, v Česku vám za stejné peníze do-
dají zboží v kvalitě velmi rozdílné. Jistě chápete, 
že s roštěncem, vysokým čtyři centimetry, žádný 
zázrak neuděláte. Takže si vybíráte? Přesně tak. 
A naši dodavatelé nás respektují.

Při loučení už přicházejí do lokálu první klien-
ti. Na první pohled turisté, většinou rodiny s dět-
mi. Jistě si odnesou skvělý gurmánský zážitek. Já 
dobrý pocit z poznání člověka, který ví, co chce. 
Jenom mi cestou do Budějovic vrtá hlavou otázka. 
Komu dodavatelé strčí ty tenké roštěnce z vybra-
kovaných krav, když u Huberta a jemu podobných 
nepochodí?

 Bohumil Rada

Co byste nabídnul především? Jenom se usměje. 
Co host, to jiné gusto. Má-li mít člověk opravdový 
zážitek z jídla, musí vybírat podle onoho gusta. Oni 
jen nesmí zklamat jeho představy. Takže jinak. Co 
si vaší hosté objednávají nejčastěji? Ti stálí jezdívají 
na své oblíbené menu. Často to bývají „Daňčí me-

Pro šéfkuchaře Petra Švarce je vaření radostí.

(Dokončení na straně 6)

AŽ TLESKNE

Náš předseda Jaromír Kloud si vychutnal převzetí národní značky kvality KLASA dne 27. srpna 2009 na Zemi 
živitelce. Toto ocenění pro výrobky Masokombinátu Plzeň s. r. o. převzal od vedení SZIF a z rukou ministra ze-
mědělství. Také přijal cenné blahopřání od prezidenta republiky Václava Klause.

�−� Předvolební vyjádření politiků k perspektivám zemědělsko-potravinářského komplexu
� Vymezování – cesta k prosperitě � Soutěž „Řeznická prodejna roku 2009“ zná svého vítěze
� Podpora regionů     Za masem do Brazílie a Číny      Josef Radoš – „Byli řezníci přední řemeslo….“        
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To už je takový zvyk. Nejenom 
v Česku. Vaření volebního guláš-
ku, který má zachutnat co nejvíce 
lidem. Není obtížnějšího vaření. 
Vždyť chceme přilákat ke stolu 

milovníky pepře a pálivé papriky, 
když vedle nich mají zasednout 
ti, kterým už pouhá zmínka ost-
rého koření bere chuť. Stejně tak 
zveme ty, kteří se dají zlákat na 

prorostlý bůček, abychom jiným 
slibovali nejlibovější hovězí. Ne-
mluvě o vyznavačích vegetarián-
ství, neboť i ti mají volební právo, 
a my je proto musíme přesvědčit, 

že to, co plave v naší paprikové 
omáčce, je tofu. 

Nadlidský úkol, že? Většinou se 
proto uchylujeme k přípravě pra-
podivné, skoro až amorfní směsi-

ce. S vírou, že díky naší rétorice si 
v ní každý najde jím očekávanou 
ingredienci. Tedy alespoň do do-
by, nežli nám odevzdá svůj hlas. 
 RaR

Také ŘUN považují za povinnost informo-
vat čtenáře o záměrech politiků pro případ 
vstupu do parlamentu, resp. vlády. Ve sna-
ze vyhnout se obecným tématům jsme po-
ložili osloveným politikům několik stejných 
a věcných otázek, abychom našim čtenářům 
umožnili porovnání. Otázky směřují k země-
dělsko potravinářské-problematice. Otisknu-
té odpovědi jsou nekomentované, nekrácené 
a je jen na čtenářích, která odpověď jim bude 
bližší. Zkrátka, vsadili jsme na serióznost. 
Koho jsme oslovili? Kdo nám odpovídal?

Za KDU ČSL předseda její celostátní ze-
mědělské komise Jiří Hanuš.

Za Hnutí starostů a nezávislých (HSN) 
předseda hnutí Petr Gazdík. 

Za TOP 09 náměstek ministra zeměděl-
ství Karel Tureček.

Za Stranu zelených (SZ) předseda strany 
Ondřej Liška.

Za ČSSD hejtman Jihomoravského kra-
je a stínový ministr zemědělství Michal Ha-
šek, jehož vyjádření k problematice přináší-
me na jiném místě listu.

Za ODS poslanec Parlamentu ČR Jiří 
Papež (další část rozhovoru otiskujeme na 
jiném místě).

1.  V současné krizi se ještě markantněji pro-
jevuje fatální selhání české reprezentace 
v podobě přikývnutí na nerovné podmínky 
pro české zemědělce v době přistoupení do 
EU. Alespoň takovým se jeví z hlediska 
prohlubující se ztráty konkurenceschop-
nosti vůči producentům ze starých unij-
ních zemí. Ztotožňujete se s tímto konsta-
továním? 

Jiří Hanuš, KDU-ČSL
Ne.

Petr Gazdík, HSN
Naprosto. Považuji za velmi nerovné, 

když se k nám dováží maso a mléko výraz-
ně dotované z peněz EU (tedy i našich) a li-
kviduje naše zemědělce, kteří při vší snaze 
nemohou dosáhnout úrovně dumpingových 
cen francouzských či německých zeměděl-
ců. Považuji to za selhání nejen naší repre-
zentace.

Karel Tureček, TOP 09
Ztotožňuji se s konstatováním, že je 

nutno dosáhnout spravedlivějšího poměru 
mezi zemědělskými dotacemi ve „starých“ 
a „nových“ zemích EU. Tento požadavek 
ČR v EU opakovaně vznášela a bude vzná-
šet. Byl bych však velmi opatrný, kdybych 
to měl nazývat selháním české reprezenta-
ce při vyjednávání v době přístupu do EU. 
Myslím, že nebylo v silách nikoho vyjednat 
víc a vstup do EU neměl jinou než mnohem 
horší alternativu pro celý náš stát.

Ondřej Liška, SZ
Je pravda, že součástí přístupových do-

hod nových členských zemí byl i kompro-
mis o výši přímých plateb. Ty jsou na hek-
tar skutečně nižší než ve starých členských 
státech EU. Tehdy to byla určitá daň za to, 
že se stáváme členy EU s možností využívat 
jednotný evropský trh, což je výhodné ze-
jména pro průmysl. V praxi to teď znamená, 
že zemědělství ztrácí, ale např. ČEZ díky 
jednotnému trhu prosperuje. To není správ-
né. Na druhé straně se podařilo vyjednat, 
že náš stát může přímé platby zemědělcům 
dorovnávat platbami TOP UP. Tady vidím 
šanci zemědělcům pomoci. S odstupem ča-
su se už dá těžko posoudit, zda se skutečně 
jednalo o fatální selhání našich vyjednáva-
čů, jak píšete, nebo zda šlo o kompromis vy-
vážený v jiných oblastech. Teď se musíme 
zaměřit na budoucnost, tzn. vyjednávání 
nových podmínek v rámci reformy Společ-
né zemědělské politiky. Ty podmínky musí 
být pro nás co nejlepší.

Jiří Papež, ODS
Ano, souhlasím s tím. Otázka platí pro 

tzv. přímé platby a to je jen část zeměděl-
ských dotací. V této oblasti politická repre-
zentace opravdu nezvládla zejména způsob 
vyjednávání. Je třeba říci, že nevyjednávala 
Evropská unie, ale Franz Fischler, v té do-

bě komisař pro zemědělství. A je pravda, že 
měl proti sobě „nezkušené“ vyjednávače. 
Za největší chybu nepovažuji samotnou vý-
ši dotací, ale rychlost jejich náběhu a spolu-
účast národního rozpočtu, tzv. „TOP-UP“. 
Náběh plného financování měl být podle 
mého názoru daleko kratší, bez národní 
spoluúčasti. Jen tak bychom vytvořili rovné 
podmínky. 

Ne tak úplně to platí pro další část země-
dělských dotací, které jsou zakotveny v tzv. 
programu rozvoje venkova. Tady si myslím, 
že je naopak finančních prostředků dosta-
tek. Je však nutná spoluúčast národního fi-
nancování a to není vždy snadné.

Na druhou stranu však musím dodat, že 
dotace na plochu (přímé platby) by neměly 
být ta rozhodující část zemědělského podni-
katele. Vždy by měl být rozhodující podni-
katelský záměr a jeho ziskovost bez dotací. 
Dotace by měly být něčím navíc, co umožní 
zemědělci přežít špatná období, investovat 
anebo pokrýt zvýšené náklady v péči o ži-
votní prostředí. 

2.  Pokud zůstanou v platnosti dojednané pod-
mínky, předpokládá se srovnání přímých 
plateb až v roce 2013. Tou dobou bude pro 
řadu zemědělců pozdě (viz již nyní chova-
telé prasat). Jakým způsobem se pro pří-
pad účasti v budoucí vládě hodláte zasadit 
o změnu tohoto nerovného postavení? Pro-
sím o konkrétní návrhy, se kterými půjdete 
do vlády. 

Jiří Hanuš, KDU-ČSL
Ve světě dohody platí, že ke změně přístu-

pové smlouvy je třeba souhlasu všech 27 stá-
tů. Vy si myslíte že jej získáme? Navíc k rov-
ným podmínkám by bylo možno přistoupit 
již v roce 2010, pokud by to dovolila do-
mácí ekonomika. Byla dojednána možnost 
30% dorovnání přímých plateb z národních 
zdrojů. Dále je nutné si uvědomit, že přímé 
platby nejsou jediným příjmem zemědělců, 
a to ani ne z rozpočtu EU. Například v pro-
gramu rozvoje venkova Česká republika má 
na hektar větší objem prostředků než řada 
starých členských států.

Petr Gazdík, HSN
Bohužel je problémem, že naše repre-

zentace takto nerovné podmínky podepsa-
la! Samozřejmě je nutné se Bruselu posta-
vit, požádat o změnu podmínek pro české 
zemědělce a případně zvážit další kroky ze 
strany naší země včetně porušení platných 
směrnic a závazků vůči Unii. Vláda by také 
měla zvážit podpory garancí a půjček do ro-
ku 2013, kdy už dojde k zavedení plné pod-
pory.

Karel Tureček, TOP 09
Minulá vláda, která počátkem roku před-

sedala EU, chtěla do Závěrů Rady minist-
rů EU prosadit klauzuli, v níž by se členské 
státy zavázaly ke změně zemědělských do-
tací po roce 2013. A myslím, že by se jí to 
podařilo, jak z přípravných jednání vyplý-
valo. Když vláda padla, už se nic takového 
prosadit nepovedlo, požadavky ČR ztratily 
na váze. Obávám se, že chvíli potrvá, než se 
nám podaří zase vylepšit obrázek země, kde 
se svrhává vláda bez ohledu na všechno ko-
lem. Můžeme prosazovat své záměry v EU, 
můžeme v tom uspět, ale nesmíme zároveň 
dělat hrubé chyby, které naši věrohodnost 
snižují.

Ondřej Liška, SZ
Jsem realista. Během českého předsed-

nictví v Radě EU jsem i jako člen vlády po-
znal, že změna výše a struktury evropských 
přímých plateb do roku 2013 není uskuteč-
nitelná. To je bohužel fakt. Musíme zkrát-
ka dorovnat přímé platby v rámci TOP UP 
z národních zdrojů. Takový postup budou 
Zelení určitě podporovat. Zemědělci mu-
sejí už nyní prokazovat, že nepoškozují ži-
votní prostředí, i u nás byl přece zaveden 
systém kontrol podmíněnosti cross-complian-
ce. Úkolem politické reprezentace je na 
veřejnosti i v parlamentu lépe vysvětlovat 
mimoprodukční funkce zemědělství. Dota-
ce přece neberou zemědělci za nic, kromě 
produkce potravin jsou důležití i pro údrž-
bu krajiny, rozvoj venkova... Celkem je řeč 

o cca 4 miliardách korun. Ministerstvo fi-
nancí zatím v předběžném rozpočtu na příš-
tí rok s penězi na dorovnání přímých plateb 
nepočítá. Po volbách budeme určitě usilovat 
o změnu. Je přece absurdní, že pro jiná od-
větví, např. energetiku, jsou různá zvýhod-
nění samozřejmostí. Příkladem z poslední 
doby je třeba ten nechvalně proslulý příle-
pek k zákonu o spotřebních daních, který 
společnými silami prosadili bývalí ministři 
průmyslu Říman (ODS) a Urban (ČSSD). 
Třeba je za to Martin Roman vezme na do-
volenou na jachtě. Aby ne, když se jedná 
o naprosto jednostranný profit ČEZu ve vý-
ši 70 miliard. Další příklad je šrotovné, kte-
ré zvýhodňuje jen automobilový průmysl. 
A tak bych mohl pokračovat. Chápu, že za 
takových podmínek zemědělci nemají trpě-
livost s argumenty typu „nejsou peníze“.

Ještě bych se ale chtěl vrátit k EU a do-
tacím do zemědělství. Zelení podporují 
odklon evropského zemědělství od země-
dělství industriálního s nadprodukcí k ze-
mědělství vyváženému, multifunkčnímu. 
Nemůžeme přece na jedné straně zeměděl-
ce dotovat a pak řešit neprodejné přebytky 
různých komodit. Již teď jsou i u nás důle-
žitou součástí příjmů zemědělců projektově 
orientované platby v rámci Programu roz-
voje venkova. Tyto platby vedou k diverzifi-
kaci činností a k ekologizaci našeho země-
dělství. V rámci reformy SZP podporujeme 
větší přesun evropských dotací z prvního pi-
líře (přímé platby) do pilíře druhého (pro-
gramy pro životní prostředí, kvalitu potra-
vin a rozvoj venkova). Souhlasím s vámi, 
že naše diplomacie musí vyjednat po roce 
2013 zcela rovné podmínky pro naše země-
dělce s ostatními zemědělci EU. O tom ne-
může být sporu. Čeká nás ale ještě dlouhá 
a trnitá cesta, zatím žádná dohoda není. 
Ministři financí ekonomicky nejsilnějších 
zemí EU dokonce uvažují o zásadním sní-
žení budgetu EU pro zemědělství. Tím by 
se naše debata dostala do úplně jiné roviny, 
znamenalo by to větší důraz na trh a větší 
nebezpečí případného národního protekci-
onismu, čili dominance ekonomicky silněj-
ších států. Proto jsme pro rovné podmínky 
v rámci společného evropského trhu a dou-
fáme, že celková výše podpor do zeměděl-
ství zůstane v EU zachována, ale že se ještě 
více změní na společenskou podporu veřej-
ně prospěšných funkcí zemědělství.

Jiří Papež, ODS
Ty návrhy budou tři:
Okamžitá a rychlá revize zemědělské 

a potravinářské legislativy. Cílem bude 
zjednodušení a snížení administrativní ná-
ročnosti. To v konečném důsledku povede 
i k nižším nákladům.

Zásadní změna zahraniční politiky a po-
sílení role obchodních zastoupení ve vybra-
ných zemích mimo Evropskou unii.

Návrh vládního mandátu v oblasti ze-
mědělství pro jednání s EU o budoucím 
finančním období. Toto jednání bude za-
hájeno v roce 2010. Společně s experty je 
nutné neprodleně zpracovat návrh „SAPS 
pro EU“ na základě rovných podmínek na 
jednotném trhu EU.

3.  Fatálnější nežli současné odbytové potíže 
se jeví podkapitalizace sektoru. Ta se pro-
jevuje již nyní v zaostávání nejenom v tech-
nologiích. Kupříkladu v případě zmiňova-
ného chovu prasat i v kvalitě genofondu. 
Jakým způsobem hodláte odvrátit (stále 
předpokládám, že v případě účasti ve vlá-
dě) budoucí kolaps?

Jiří Hanuš, KDU-ČSL
Vláda ČR není a doufám, že nebude stát-

ní plánovací komisí a nebude plánovat výro-
bu jednotlivých zemědělců. V případě cho-
vu prasat šlo o rozhodnutí podnikatelů, že 
investovali např. do dojeného skotu stovky 
milionů Kč a do chovu prasat nic. Pak se 
stala skutečně řada producentů nekonku-
renceschopná. S 21 odchovanými selaty na 
prasnici konkurovat nelze, proč porodny ve 
vlastnictví skupiny Agrofert mají o 25 % vyš-
ší užitkovost?

Petr Gazdík, HSN
Výrazným snížením administrativy a zjed-

nodušením čerpání prostředků SZIF i fondů 
EU. Starostové moc dobře znají potíže sou-

kromých zemědělců s byrokracií, s pozdní-
mi platbami s tvrdými podmínkami podpo-
ry. Přesunutím prostředků z jiných opatření 
podpory na odvrácení kolapsu, půjčkami do 
roku 2013.

Karel Tureček, TOP 09
Modernizace zemědělství je nezbytnou 

podmínkou jeho konkurenceschopnos-
ti, a to nejen v rámci ČR, ale i ve vztahu 
k ostatním zemím EU. Cestu k dosažení 
vyšší konkurenceschopnosti vidím spíše 
než ve zvyšování přímých dotací v podpoře 
investic do infrastruktury, nových technolo-
gií, výzkumu, vzdělávání a inovací. Souvisí 
to i s nezbytným zkvalitněním regionálních 
informačních systémů o nabídce návazných 
profesí a služeb. Dovedu si rovněž předsta-
vit vytvoření speciálního poradenského sys-
tému o možnostech v regionech, a to pro 
zemědělce, zpracovatele, dopravce atd. 
Zkvalitnění poradenského systému pro ze-
mědělce je nezbytné.

Ondřej Liška, SZ
Nemyslím si, že dojde ke kolapsu české-

ho zemědělství. Je to ale odvětví, které je 
více než jiné obory závislé na státních pod-
porách a předpisech, tedy na Společné ze-
mědělské politice EU. My jako Zelení se 
v tomto oboru zaměříme například na to, 
aby zemědělci byli investičně podporováni 
při modernizacích a přestavbách objektů ži-
vočišné výroby, bude-li prokazatelně zlepše-
na pohoda hospodářských zvířat, např. ny-
ní nosnic. Další prostředky na modernizaci 
technologií je nutné do zemědělství zajistit 
ve vztahu k ochraně vod.

Jiří Papež, ODS
Kolaps sektoru je příliš silné slovo. Vždy 

budou podnikatelské subjekty, které budou 
schopny se přizpůsobit podmínkám. 

Cestu ke zlepšení ekonomiky vidím v ně-
kolika rovinách:

Významně podpořit rozvoj nových tech-
nologií a zejména jejich správné využívá-
ní. Zemědělství opravdu nejde dělat všude 
a je třeba volit vhodný způsob hospodaření 
v daných klimatických a zeměpisných pod-
mínkách. Program rozvoje venkova je třeba 
orientovat do budoucnosti a v daleko vyšší 
míře podpořit nové technologie.

Je třeba zvýšit prestiž zemědělství ve spo-
lečnosti. To je úkol nás politiků společný se 
zemědělci. To se ale neobejde bez změny 
přístupu samotných zemědělců a jejich pro-
kazatelnému pozitivnímu přístupu k potře-
bám společnosti po dohodě se „státem“.

Je třeba významně zvýšit podporu státu 
v odbytu zemědělských komodit v zemích 
mimo Evropskou unii ve spolupráci se ze-
mědělskými podnikateli. V této oblasti musí 
být zpracován návrh vládní strategie a podle 
toho pak vytipovány zájmové oblasti v za-
hraniční politice.

4.  Je však možné (a některé faktory tomu 
nasvědčují), že v ČR bude nutno přejít na 
daleko extenzivnější zemědělskou činnost, 
nežli jaká je v současné době. Počítáte-li 
s touto variantou, jak jste na ni připrave-
ni? Jakým způsobem bude proveden útlum 
ve vlastní zemědělské výrobě? Jak bude 
postaráno o českou kulturní krajinu? Do 
jaké míry bude řešena potravinová „jisto-
ta“?

Jiří Hanuš, KDU-ČSL
Nesdílím Váš názor, a proto nebudu tím-

to směrem spekulovat.

Petr Gazdík, HSN
Tuto variantu příliš nepřipouštíme, to je 

opravdu ten nejčernější scénář. Domníváme 
se, že musíme být potravinově soběstační, 
a tím i dostatečně zajistit péči o kulturní 
krajinu. I v současné době má vláda pro-
středky a nástroje, jak tomu čelit.

Karel Tureček, TOP 09
Nevidím to jako útlum, ale jako postup-

nou proměnu struktury zemědělské pro-
dukce, dosud převážně orientované na pro-
dukci potravinářskou. Tento trend je celoev-

ropský a bylo by dětinské, kdybychom před 
tím zavírali oči. Také u nás budeme muset 
zvýšit podíl nepotravinářské produkce, pro-
tože se poptávka po ní zvyšuje. Znamená to, 
aby stát a jeho instituce zvyšovaly motivaci 
pro pěstování energetických a technických 
plodin, jež jsou potenciálem pro obnovitel-
né zdroje energie. Musíme pomoci zeměděl-
cům, kteří dosud nemají zkušenosti, jak do-
sáhnout na dotační tituly EU v této oblasti, 
vytvořit pro ně kvalitní a hustou informač-
ní síť. Na druhé straně vidím jako důležité 
vytvořit systém podpor pro vytváření past-
vin pro chov zvířat v důstojných životních 
podmínkách. To může vést k postupnému 
zkvalitňování genofondu i ke zvýšení konku-
renceschopnosti. Dotační politikou a pod-
porou bezúročných půjček chceme přispět 
k zachování produkce mléka v horských 
a znevýhodněných oblastech atd.

Ondřej Liška, SZ
Dostatek kvalitních domácích potravin 

(potravinová bezpečnost) je východiskem, 
na kterém se shodnou všechny rozumné 
politické strany. Při zachování této pod-
mínky nám nevadí určitá extenzifikace 
některých zemědělských oborů. Už jsme 
toho přece byli svědky, např. v LFA oblas-
tech, kde prosperují chovy krav bez tržní 
produkce mléka. Je-li některý obor reduko-
ván, musí však stát zajistit taková opatření, 
která povedou k zachování pracovních pří-
ležitostí a příjmové hladiny pro venkovské 
obyvatelstvo. Nejsme pro vyklízení pozic, 
aby náš trh zaplavila zahraniční produkce. 
Jsme pro rozumnou „extenzifikaci“, jako 
je například ekologické zemědělství a pro-
dukce biopotravin, což je takovou vlajko-
vou lodí Zelených v celé Evropě. Nemusí 
to ale nutně být jen biopotraviny, ale tře-
ba i vejce z welfare chovů, které nepouží-
vají bateriové klece. Nebo různé chovatel-
ské a potravinářské systémy se soukromou 
certifikací a s využíváním místních tradicí 
a surovin atd.

Když se v médiích diskutovaly problémy 
chovatelů prasat, psalo se hlavně o finanč-
ních aspektech a téměř vůbec o zlepšová-
ní pohody zvířat. Možná je to chyba těch 
médií, že se těmto problémům nevěnova-
la. Já fandím ekologickým chovům. Vím, 
že to je obtížné, že není dostatek biokrmiv 
a že výsledná cena biovepřového je zatím 
pro běžný prodej vysoká, ale jsou i jiné 
způsoby, jak se odlišit od výrobků průmys-
lového zemědělství. Dokázali to například 
výrobci piva v programu České pivo, snaží 
se o to naši ovocnáři a další potravinářské
obory.

Jiří Papež, ODS
Tato varianta je samozřejmě reálná. Stát 

nebude ten, kdo bude „řídit útlum“ země-
dělství. Stát může pouze nabídnout v rám-
ci svých finančních možností platby za tzv. 
„veřejné zboží“. Předpokládám, že to budou 
zejména zemědělci a jejich tvůrčí schopnos-
ti, kdo si dokáže přesně spočítat náklady 
a výnosy a kdo udělá správné podnikatelské 
rozhodnutí a kdo svoji produkci někde utlu-
mí a někde zvýší efektivitu. 

Osobně jsem přesvědčen, že současná 
krizová situace v zemědělství přinutí země-
dělce více přemýšlet o každém detailu a kaž-
dé rezervě v podniku, která povede ke sníže-
ní nákladů a ke zvýšení produktivity. Jsem 
přesvědčen, že se zemědělec musí zamyslet 
nad kvalitou své půdy, na obsahu živin v pů-
dě, nad vodní bilancí, nad způsobem a in-
tenzitou chovu zvířat. Možnosti současných 
technologií to umožňují.

Jen podporou těchto opatření může stát 
pomoci pečovat o krajinu a zároveň řešit po-
travinovou bezpečnost.

5.  Zůstaňme u předpokladu nalezení pozi-
tivního řešení českého zemědělství a tím 
i zachování následného zpracování. V EU 
je již delší dobu akcentována podpora regi-
onů, resp. regionálních produktů. Jakým 
způsobem hodláte podporovat tyto aktivi-
ty? Předpokládám, že nezůstane u součas-
né formální, povrchní a nekoncepční „pod-
pory“, kdy regionálních výrobců kvapem 
ubývá. Můžete podrobněji popsat váš pro-
gram podpory?

Vaříme volební guláš

Sázka na serióznost

(Pokračování na straně 4)
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Dnešní ŘUN přinášejí názory politiků 
na stav a řešení zemědělsko-potravinářské-
ho komplexu ČR. Krom otázek, položených 
všem osloveným subjektům (odpovědi Jiřího 
Papeže najdete v „Sázka na serióznost“), 
byla v průběhu rozhovoru položena na stůl 
některá další související témata. 

Pane poslanče, co se Vám vybaví při slo-
vech zemědělství a venkov? 

Já ta dvě slova vnímám obráceně, nej-
dříve venkov a pak jeho nedílnou součást 
zemědělství. Sám jsem z venkova, a tak 
vnímám velmi citlivě jeho osud. Na rozdíl 
od mnoha lidí já vidím vývoj venkova pozi-

tivně, za dvacet let od revoluce se stalo na 
venkově mnoho pozitivních událostí. Bylo 
investováno obrovské množství státních pe-
něz do infrastruktury, do programů rozvoje 
venkova, ale zejména mnoho lidí investova-
lo svoje soukromé peníze do svých nemo-
vitostí a do svého podnikání. V mnohém 
se vyrovnala životní úroveň s podmínkami 
ve městě. Venkov je v mém vědomí chápán 
jako opak města a opak města je klidnější 
život, více zeleně, prostor, horší dopravní 
dostupnost, menší komunita lidí, kteří se 
navzájem dobře znají. Zemědělství je jiná 
kapitola. Existuje zemědělství jako způsob 
dravého podnikání, ale také jako způsob ži-

vota a životního stylu. Vývoj zemědělství již 
v mnohém nekopíruje vývoj venkova.

Jak byste charakterizoval současnou situ-
aci v zemědělství? 

Po velmi krátkém období, kdy nárůst cen 
zemědělských komodit vzbudil optimismus 
a velká očekávání, následuje hluboký pád. 
Zemědělství je v těžké situaci jako nikdy 
v minulosti. Nízké ceny komodit a klesající 
spotřeba nedávají mnoho důvodů pro lepší 
budoucnost. Nicméně si ale myslím, že pád 
znamená pro mnoho podniků i příležitost 
ke změně. Každý podnikatel v zemědělství 
se nyní musí rozhodovat jak dál. Ti, kteří se 
rozhodnou špatně, asi v budoucnosti skon-

čí. Musíme to zahrnout do svých úvah a kal-
kulací.

Jaký je Váš recept na řešení současné si-
tuace v agrárně-potravinářském komplexu 
ČR?

Já jsem politik a měl bych mít recept na 
všechno. Jak ale sami čtenáři vědí, to ne-
jde. Ano, stát musí být ten, kdo pomůže ob-
tížnou situaci řešit. Jednoduchou a jasnou 
legislativou, dodržováním pravidel a termí-
nů v oblasti vyplácení dotací, v hledání no-
vých příležitostí pro odbyt. Jedním z úkolů 
politiků je také důsledná obhajoba našich 
národních zájmů v rámci EU. Socialisté vy-
jednali před naším vstupem do EU špatné 

a nerovné podmínky pro české zemědělce 
a s tím se potýkáme dosud. Cestou k řešení 
však nejsou nové a vyšší dotace, jak si mno-
zí zemědělci myslí.

Jaký je Váš názor na regulaci postavení 
řetězců na maloobchodním trhu?

Postavení řetězců je na českém trhu vel-
mi silné. Řetězce určují konečnou cenu po-
travin pro zákazníka. Je třeba s nimi jednat, 
nikoliv výrazně omezovat jejich podnikání 
novými regulacemi. V jednání je třeba být 
konkrétní a v konkrétních případech odha-
lení nesprávných praktik je důsledně trestat 
finančními sankcemi. 

Bohumil Rada

Jiří Hanuš, KDU-ČSL
Nesdílím Váš názor, a proto nebudu tím-

to směrem spekulovat.

Petr Gazdík, HSN
Podpora regionálních produktů souvisí 

s opatřeními ministerstva zemědělství a ta-
ké jednotlivých krajů. Vláda i zemědělci by 
měli více tlačit na krajské vlády, které mají 
taktéž možnosti své regiony podpořit. Mi-
nisterstvo zemědělství by pak mělo pro kra-
je vytvořit účinnější rámec podpory.

Karel Tureček, TOP 09
Podle mne se musíme orientovat na roz-

voj výroby potravin se speciálními vlastnost-
mi nebo s přidanou hodnotou. Reagovat na 
skutečnost, že se zvyšuje a bude se i nadále 
zvyšovat poptávka po bioproduktech. Růst 
konkurence nepochybně povede k jejich žá-
doucímu zlevnění. Podpořit se to chystáme 
např. dotační politikou zaměřenou na školy. 
Umím si představit program typu „biopotra-
viny do škol,“ který nám zajistí nová pracov-
ní místa v malých obcích, dětem pak zdra-

vější stravování se žádoucím výchovným 
efektem. Jsem přesvědčen, že regionální, 
místní a malé výroby v potravinářství budou 
postupně nabývat na důležitosti, a my pro-
to chceme podpořit kvalitní regionální nebo 
místní tradiční výrobu, např. zvýhodněnými 
úvěry s dlouhodobou splatností a s pěti až 
sedmiletým odkladem splácení na budování 
malých provozů a malých zpracovatelských 
podniků rodinného typu, zaměřených přede-
vším k výrobě biopotravin a potravin typic-
kých pro region.

Ondřej Liška, SZ
Podpora domácích potravin z regionů 

je skutečně prioritou Strany zelených. Ne-
musejí to být nutně jen české potraviny, je 
logické, že se obnovují i původní regiony 
s příhraniční spoluprací. Lokální potraviny 
a samozásobení regionů pomohou i k pře-
konání důsledků současné ekonomické kri-
ze. Nemůžeme přeci krizi překonat, aniž 
bychom změnili naše neekologické a neeko-
nomické konzumní zvyklosti.

Určitě podpoříme využívání „Programů 
kvality EU“, jako jsou chráněná zeměpisná 
označení a speciality nebo produkty ekolo-
gického zemědělství. Jsme pro další zjedno-

dušení malého zpracování a místního pro-
deje (např. větší využívání nové vyhlášky 
o místním posouzení malého zpracování). 
Chceme změnu koncepce státního marke-
tingového programu Klasa, aby se zaměřil 
na propagaci regionálních potravin. Podpo-
říme zakládání odbytových organizací ze-
mědělců a prodej čerstvé lokální produkce 
na tržnicích a ze dvora. Prosadíme podporu 
místní produkce biopotravin a rozšíření od-
bytových míst bioprodukce, jako jsou škol-
ní stravovací zařízení, nemocnice a některé 
státní instituce. Zavedeme modelovou výu-
ku o ekologickém zemědělství a potravinář-
ství do environmentální výchovy všech škol. 
A tak bych mohl pokračovat.

Jiří Papež, ODS 
Regionálních výrobců bude ubývat do té 

doby, dokdy nebudou mít možnost regionál-
ního odbytu. Nemyslím si ale, že by úspěch 
měl být založen jenom na legislativních zá-
sazích do podnikatelské sféry. 

Pozitivního výsledku lze dosáhnout něko-
lika způsoby, které jsou mimo legislativu ne-
bo zjednodušením stávající legislativy:

Dohodou s řetězci a zastoupení regionál-
ní produkce v jejich nabídce. 

Vytvořením a legislativní podporou míst-
ních trhů, alespoň s čerstvými komoditami.

Podporou vytváření místních značek na 
„národní úrovni“. Zjednodušením legislati-
vy pro regionální výrobce potravin.

Je však také otevřeně potřeba říci, že exis-
tuje v rámci konkurenčního boje mezi sa-
motnými potravináři nechuť tyto regionální 
produkty propagovat a otevírat nové odby-
tové možnosti.

6.  Chtěl byste ještě něco vzkázat čtenářům 
Řeznicko/uzenářských novin?

Jiří Hanuš, KDU-ČSL
Ano, věřím, že dobrý a poctivý uzenářský 

výrobek zůstane zachován na českém trhu.

Petr Gazdík, HSN
Starostové jsou denně v kontaktu s mno-

hými z Vás a znají problémy, se kterými se 
potýkáte. Mimo jiné také proto, že některá 
opatření podpory zemědělců i obcí admi-
nistrují stejní úředníci a mají velmi podob-
né mnohdy přebyrokratizované požadavky. 
Přeji Vám hodně trpělivosti, lepší podmín-

ky pro práci i dobré počasí, které ji ovlivňu-
je, a dobrou spolupráci s Vašimi starosty.

Karel Tureček, TOP 09 
Chtěl bych je pozdravit, popřát jim hod-

ně úspěchů v osobním životě i v práci a k to-
mu potřebnou dávku sebedůvěry a zájmu 
o věci veřejné. A samozřejmě hodně štěstí, 
bez toho se nikdy neobejdeme.

Ondřej Liška, SZ
Vašim čtenářům bych chtěl vzkázat, že 

Strana zelených má venkov i zemědělství 
v popředí svého zájmu. Nejsme žádní extré-
misté, naše koncepty jsou rozumné a pro-
myšlené. Bereme zemědělství jako komplex, 
ve kterém je člověk, zemědělec i spotřebitel 
součástí jednoho prostředí. 

Jiří Papež, ODS
Rád bych jim popřál hodně úspěchů v je-

jich podnikání, dostatek spokojených zákaz-
níků a možností odbytu a k tomu všemu pak 
především pevné zdraví.

Pro čtenáře ŘUN se ptal a za laskavé od-
povědi děkuje  Bohumil Rada

Pane stínový mi-
nistře zemědělství, 
co se Vám vybaví při 
slovech zemědělství 
a venkov? 

Problematiku ze-
mědělství a venkova 
chápu jako nedílnou 
součást svébytnosti 
národa a tradičních 

hodnot, a to nikoliv pouze jako rozvoj ze-
mědělské výroby, ale jako plný a bohatý ži-
vot všech občanů žijících na vesnici. Naším 
hlavním cílem je tedy vytváření plnohodnot-
ného života všech občanů, kteří na venkově 
žijí a pracují a svou činností zásadně ovliv-
ňují charakter a kulturní vzhled krajiny na-
ší země.

Právě generacemi ověřené hodnoty – úcta 
k rodině, životu, stáří, půdě, osobnímu vlast-
nictví atd., vycházející z tradičních principů 
života občanů na venkově, jsou základním 
kamenem, na němž sociální demokracie roz-
voj venkova a zemědělství zakládá.

Demografický vývoj a migrace starších 
obyvatel na venkov vytváří nepříznivé roz-
ložení obyvatelstva na nevýrazně menší sku-
pinu s nadprůměrnými příjmy ve městech 
a poměrně širokou skupinu obyvatel s pod-
průměrnými příjmy, včetně koncentrace 
starších obyvatel na venkově.

Situace, kdy právě zemědělci, lesníci, oby-
vatelé na venkově, ale i zaměstnanci v po-
travinářství a dřevozpracujícím průmyslu 
jsou dlouhodobě skupinou s nejnižšími pří-
jmy, považuji za dlouhodobě neudržitelnou 
a z hlediska dalšího rozvoje kulturní krajiny 
za rizikovou.

Půdu, vodu a lesy považuji za strategic-
ké a nenahraditelné zdroje pro udržitelný 
rozvoj kvalitního života nejenom na venko-
vě, ale i ve městech. Návrhy na různé formy 
prodeje těchto zdrojů jsou ohrožení národ-
ních zájmů.

Chceme využít strategické polohy České 
republiky na evropském rozvodí a preferovat 
takovou politiku, která povede k obnovení 
retenční schopnosti krajiny, dalšímu rozvo-
ji výstavby potřebných vodních děl, včetně 
obnovy některých dříve zrušených vodních 
nádrží a rybníků. Voda je strategickou suro-
vinou budoucnosti.

Uvědomuji si, že právě efektivní využití 
těchto zdrojů a dořešení negativních dopadů 
transformace ekonomiky v oblasti zeměděl-
ství a základní stabilizace sektoru zeměděl-
ství a lesnictví je předpokladem pro realizaci 
komplexní a cílevědomé politiky rozvoje ven-
kova, jejímž výsledkem bude celková sociál-
ní, ekonomická a enviromentální stabilita. 

Jedním z klíčových předpokladů pro do-

sažení této rovnováhy je sjednocení řízení 
problematiky venkova a zemědělství pod 
jedno zastřešující ministerstvo – minister-
stvo zemědělství a venkova.

Dalším klíčovým předpokladem je efek-
tivní využití všech dostupných finančních 
zdrojů jak rozpočtových, tak mimorozpoč-
tových pro podporu vytváření nových pra-
covních míst, diverzifikace podnikání a slu-
žeb na venkově, podporu rozvoje venkovské 
turistiky a vybudování k tomu potřebné in-
frastruktury, zejména v méně ekonomicky 
rozvinutých regionech.

Pro dosažení sociální rovnováhy a stabi-
lity předpokládáme nadále podporovat při-
rozenou ochotu sdružování obyvatel venko-
va v místních, regionálních a mikroregionál-
ních sdružení. Vznik a činnost mikroregionů 
a jejich uskupení chápeme jako přiroze-
né a potřebné partnerství podnikatelského 
sektoru, obecních samospráv a neziskové-
ho sektoru.

Nadále budeme preferovat potřebné zvy-
šování sociálních a hospodářských funkcí 
venkova ve spolupráci s dalšími resorty stát-
ní správy. 

Jak byste charakterizoval současnou situ-
aci v zemědělství?

Zemědělský sektor prochází vážnou kri-
zí, ta je specifikována především propadem 
zemědělské produkce, která je především 
v sektoru živočišné výroby alarmující. 

V souvislosti s těmito jevy je třeba se sou-
středit především na stabilizaci sektoru živo-
čišné výroby, posílit podpory sektoru formou 
podpor neovlivňující tržní prostředí – podpo-
ra welfare zvířat, podpora genetiky a investič-
ní podpora modernizace technologií.

Stagnace odbytu obilnin je důsledkem 
problémů živočišné výroby, především po-
klesu výroby vepřového a drůbežího masa, 
historicky nejnižší stavy prasnic nenasvěd-
čují žádnému blízkému obratu.

Problémy v sektoru mléka, kde je třeba ví-
ce začít tlačit na Evropskou unii na zvýšení 
podpory exportu mléčných výrobků, zejmé-
na v rámci balíčků na odvrácení hospodář-
ské a finanční krize, kde je zatím důraz kla-
den na podporu finančního sektoru a auto-
mobilového průmyslu.

Je třeba připravit programy pro alterna-
tivní využití vyprodukované biomasy, která 
bude i v příštích letech přebývat, ČSSD dis-
ponuje možností podpory výstavby bioply-
nových stanic a přímého spalování biomasy 
na úrovni krajské samosprávy, které vedle al-
ternativního využití vyprodukované bioma-
sy řeší problematiku zemědělských odpadů, 
i když při takto masivním nasazení je třeba 
u bioplynových stanic zakázat možnost vyu-

žití kafilérních odpadů tam, kde jsou umís-
těny v blízkosti obytných zón.

Dále bude nezbytné přehodnotit využití 
a následné rozšíření institutů intervenčních 
aktů a exportních refundací na další komo-
dity (v první fázi na cenově ohroženou pro-
dukci). V nejvíce ohrožených komoditách 
využít institutu ochranné klauzule. Znovu 
„oprášit“ instituty minimálních (cílových) 
administrativních cen.

Z hlediska časového vymezení je klíčové 
doplnit koncepci zemědělství a potravinář-
ství pro ČR alespoň do roku 2013 obsahující 
státem požadované objemy produkce v jed-
notlivých sektorech, s cílem udržení sobě-
stačnosti ve výrobě.

Současně Koncepce zemědělské politiky 
musí obsahovat aplikovatelná řešení odbytu 
a cen u přebytků.

Jaký je Váš recept na řešení současné si-
tuace v agrárně-potravinářském komplexu 
ČR?

V kontextu očekávaného makroekono-
mického propadu je třeba iniciovat „mobi-
lizaci“ všech dostupných nástrojů k finanč-
ní podpoře sektoru, především lze očekávat 
zhoršenou dostupnost investičních a pro-
vozních úvěrů, navíc velmi pravděpodobně 
dojde ke snížení tržeb za produkci, z tohoto 
důvodu bylo dobré posílit a obnovit činnost
PGRLF, který v minulosti tyto funkce úspěš-
ně zastával s poměrně slušným multiplikač-
ním efektem.

Programy PGRLF je třeba zrychlit a více 
zpřístupnit zemědělcům a potravinářům.

Pro plnou funkčnost je nezbytné zachovat 
oba systémy podpory, dotaci úroků z úvěru 
i garanci, mírně překlopit tuto podporu ve 
prospěch investičních úvěrů pro zeměděl-
ce a potravináře, novým nástrojem by moh-
la být podpora úroků ze „zelených úvěrů“, 
které poskytují zemědělcům buď dodavate-
lé agrochemikálií, osiv a PHM nebo odběra-
telé produkce, kteří poskytují zálohy na bu-
doucí produkci.

Je třeba se připravit na zvýšené požadav-
ky na řešení vývozů přebytků zemědělské 
a potravinářské produkce, podpory soukro-
mého skladování, posílení vývozů potravin 
v rámci humanitárních pomocí. 

NAVRHUJI TATO OPATŘENÍ:
�  Překlenovací úvěry – jedná se o předfi-

nancování projektů realizovaných v rám-
ci podpůrných schémat ať již v rámci EA-
FRD (I. 1. 3. 1 a 1. 1. 3. 2) nebo v rámci 
národních podpor (dotační titul 13), a to 
do výše poskytnuté podpory. Časový rá-
mec je buď vyplacení podpory, nebo po-
skytnutí standardního úvěru bankou.

�  Záruka za úvěr – záruka za komerční úvěr 
poskytnutý bankou v rámci financování 
projektu realizovaného ve výše uvedených 
podpůrných schématech, a to do výše po-
skytnutého úvěru.

�  Faktoring pohledávek (krátkodobé odkou-
pení pohledávek) – Efektivní zavedení to-
hoto nástroje v rámci PGRLF a s podpo-
rou státu by pomohlo překlenout výpadky 
cashflow prvovýrobců a potravinářů kvů-
li dlouhým splatnostem faktur ze strany 
distribučních řetězců. Považujeme tento 
mechanismus za dlouhodobý, efektivnější 
a plně tržně konformní nástroj v porovná-
ní s jednorázovým výkupem pohledávek 
tak, jak je navrhuje MZe.

�  Podpora úroku z úvěru – dotace části úro-
ku z komerčního úvěru poskytnutého ban-
kou na financování projektu realizované-
ho v rámci podpůrných schémat, a to za 
běžných dotačních podmínek PGRLF.

�  Podpora exportu vybraných komodit – 
dotace části úroku na úvěry na zásoby 
u exportujících subjektů, a to u komodit 
dle schváleného seznamu.

�  Úhrada likvidace odpadů – kadáverů.
�  Exportní úvěry, garance úvěrů a dotace 

úroků z úvěrů, pojištění exportních dodá-
vek v rámci PGRLF.

�  Posílení průběžného financování pod-
nikatelů cestou národních dotačních 
programů a předfinancováním projek-
tů v rámci strukturálních fondů (rozšíře-
ní uznatelnosti stavebních úprav, snížení 
bodového hodnocení při výpočtu finanč-
ního zdraví, posílení podpory programu 
KLASA a zefektivnění marketingu kvalit-
ních domácích potravin).

�  Podpora zemědělského pojištění zejména 
u tzv. nepojistitelných rizik.

�  Podpora exportu – podnikatelské mise, 
výstavy, prezentace.

�  Dočasné prominutí plateb sociálního 
a zdravotního pojištění.

�  Podpora humanitárních a „welfare“ akti-
vit v rámci uplatnění přebytkové produk-
ce.

�  U všech uvedených opatření se navrhuje 
doba trvání po dobu existence hospodář-
ské a finanční krize, resp. recese ekonomi-
ky, minimálně však po dobu dvou let.

�  Legislativní, finanční a kompetenční do-
řešení marketingové agentury.

Jaký je Váš názor na regulaci postavení ře-
tězců na maloobchodním trhu?

To je jedna z vlajkových lodí ČSSD, jde 
o návrh zákona předložený a iniciovaný po-
slanci za ČSSD, je zpracován ve spolupráci 
s Potravinářskou komorou ČR.

Jde o návrh zákona, který tržně konform-

ním způsobem omezuje nekalé praktiky vel-
kodistribučních řetězců, což je citlivá pro-
blematika a problematika plošně zasahující 
celou populaci.

Regulace řetězců (prodejní doba nebo 
prodejní plocha) se prosazují v celé Evro-
pě a i v USA je legislativa, která povoluje vý-
stavbu a provozování, poměrně přísná.

Problémem působení řetězců z hledis-
ka omezování konkurence se začala zabý-
vat i Evropská komise na popud Evropské-
ho parlamentu.

Řetězce mají dnes v rukou téměř 75 % 
trhu, měřeno podílem na maloobchodních 
tržbách, jsou tedy základním cenotvorným 
prvkem a v současné době jsou stále častější 
signály toho, že svoje logistické a distribuč-
ní síly využívají k přednostní distribuci pro-
dukce z „mateřských“ zemí. Nejsou nosite-
lem nízkých marží, jak deklarují, a dokon-
ce nedokážou dnes ani vysvětlit, proč je ČR 
jedním z nejdražších států v určitých dru-
zích zboží – o srovnání s cenovou hladinou 
v USA ani nemluvě.

V souvislosti s tímto zákonem je třeba se 
začít zabývat i postihováním porušování zá-
koníku práce ze strany zaměstnavatelů, stej-
ně tak daleko více kontrolovat dodržování 
hygienických a zdravotních principů a před-
pisů, a jejich porušování velmi tvrdě sank-
cionovat.

Řetězce jsou původci praktik, které ve-
dou k nesmyslnému ekonomickému tlaku 
na zpracovatele a výrobce, kdy vedle množ-
stevních skont uplatňují různé další poplat-
ky (regálné, zalistovací poplatky) a požadav-
ky – spoluúčast na promoakcích a propaga-
ci, dlouhodobé splatnosti faktur za dodané 
zboží, vratky.

Ekonomický tlak obchodních řetězců na 
co nejnižší cenu vede zpracovatele k hledání 
stále levnějších surovin do výrobků.

Ekonomický tlak na výrobce a zpracova-
tele je pak přenášen i do zemědělské pr-
vovýroby a vede k obrovským problémům 
zejména s cash flow a nutnosti zapojovat 
nijak levné, ale především v současné do-
bě obtížně dostupné úvěrové překlenova-
cí zdroje a zesiluje pouze účinky součas-
né krize zemědělského a potravinářského 
sektoru.

Existují znepokojující náznaky radikali-
zace postojů, řetězce využívají hrozby kri-
ze a poklesu spotřeby k novému kolu tlaku 
na zpracovatele, diskriminace domácí po-
travinářské produkce, tlak na zvyšování dél-
ky splatnosti faktur za dodané zboží, což se 
zpětně promítá až k prvovýrobcům, kde je 
tento efekt ještě zesílen poklesem cen země-
dělských komodit.

Redakce

Další rozhovory s našimi předními politiky

(Pokračování ze strany 3)

ODPOVÍDÁ Ing. JIŘÍ PAPEŽ, POSLANEC ZA ODS A PŘEDSEDA ZEMĚDĚLSKÉHO VÝBORU PARLAMENTU

ODPOVÍDÁ Mgr. MICHAL HAŠEK, PŘEDSEDA ASOCIACE KRAJŮ ČR,
HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STÍNOVÝ MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ ČSSD
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Nikdo již nepochybuje o tom, že krizová 
atmosféra houstne. Byť tržby v maloobcho-
du nevykazují žádné dramatické propady (du-
ben 2009 – 2,0 %, při cenovém růstu 1,3 %).
Pokud se potravin týče, jejich spotřeba je sta-
bilizovaná. Jinými slovy, žádná ze skupin ko-
nečných spotřebitelů nezměnila podstatným 
způsobem nákupní zvyklosti. Odkud pramení 
ona nervozita? Samozřejmě jde o peníze. 

Mnozí výrobci a zejména pak velcí prodej-
ci se investičně velmi rozmáchli. V mylném 
očekávání dalšího strmého růstu ekonomiky 
a tím i poptávky. Zkrátka netrefili se. Což 
je penězům úplně jedno. Tudíž je potřeba ze 
stagnujících objemů prodejů vytěžit tolik, ja-
ko kdyby pokračoval hospodářský boom. Což 
zákon o zachování hmoty nedovoluje, pokud 
jsme na hranici deflace. Tedy, v zemědělsko 
potravinářském komplexu jako celku. Proto 

nastala ona strkanice při dělbě marže, kterou 
nelze nafouknout.

Prvním, kdo to odnesl, jsou čeští zeměděl-
ci. Neboť jejich krávy neumějí dojit diskont-
ní mléko. Ani prasata nikdo nepřesvědčí, aby 
z pouhé vlastní iniciativy rostla levněji nežli 
ta dánská (viz rozdíly v dotacích pro staré 
a nové země EU). Neviditelná ruka trhu (ne-
bo viditelná přístupová?) se s nikým nemazlí. 
Padni, komu padni. Řekli si i poslanci par-
lamentu, když namísto podpory potravinové 
bezpečnosti (4 mld. Kč) podpořili ČEZ (70 
mld. Kč) Poněkud nadějněji se jeví pozice 
českých zpracovatelů masa. Ti prozíravější 
již nevsázejí na toliko české zdroje, nýbrž se 
rozhlížejí i po Evropě. Některým se to daří. 
Tedy, stran surovin. Poněkud horším se jeví 
jejich využití. Zde jako by mnozí zůstali za-
hleděni sami do sebe. Při neexistenci mar-

ketingu to ani nemůže dopadat jinak. Ano, 
i velké české firmy doposud podceňují tuto 
činnost. Zatímco mají ředitele div že ne i pro 
otevírání dveří, pozice marketingu zůstává 
pouhým přílepkem. Většinou zosobňovaná 
nějakou slečnou, mající na starost zadávání 
výroby letáčků a inzerce v novinách. Podle 
marketingového vidění šéfů, kteří jsou přece 
marketéry od pána boha. 

Důsledkem je pak balancování. Na trh 
je uváděn výrobek sice pod jedním názvem, 
avšak v mnoha kvalitách. Dokonce od téhož 
výrobce. Ty se řídí dojednanými cenami. Ko-
nečný spotřebitel pak bývá v Jiříkově vidění, 
když si koupí jinak známou uzeninu od zná-
mého výrobce za „akční“ cenu, nebo u jiné-
ho prodejce, nežli je zvyklý. Aby si ušetřil 
další „překvapení“, napříště se takové lote-
rii vyhne. 

Jak z toho? Přestat dodávat „tentýž“ 
„Šunkový salám“ jednou za osmdesát čty-
ři a podruhé za šedesát pět. Někteří to po-
chopili. Začali vyrábět ty salámy dva. Tomu 
méně šunkovému ponechali původní název. 
Neboť šunkový salám v obecném pojmenová-
ní se stal symbolem levnosti. Ten lepší, ne-
bo řekněme tradiční, měli pojmenovat odliš-
ně. Nejvyšší ředitel rozhodnul, že „extra“. 
A ejhle. I konkurence začala vyrábět extra. 
Ale levnější. Takže jsme tam, kde jsme by-
li. Vyčinil místní slečně z marketingu. Měli 
jste mě poslechnout, odpověděla. Pokud by-
chom dali do názvu Marťanský (Jupiterský, 
Saturnský...) a nechali si jej ochránit, byli 
jsme v pohodě.

Načeš nejvyšší zrušil oddělení marketin-
gu. Jiný nikoliv. A jeho „Marťanský šunkový 
salám“ docílil realizační cenu devadesát pět. 

Neboli se úspěšně vymezil vůči konkurenci. 
Jedinečný název umožnil podržet jedinečnou 
kvalitu za jedinečnou cenu. Ono se to hezky 
povídá. Jenomže, trefte tu správnou cenu při 
správné kvalitě a najděte odpovídající název. 
A umějte to vzkázat spotřebiteli. Namítne 
zkušený manažer, myslící na český způsob. 
A že nepotřebuje žádný průzkum trhu, přece 
ví, co říkají normy. 

Je na každé firmě, jak toto pochopí a kte-
rou cestu si vybere. Jestli balancování, nebo 
vymezování. Sebe ošálit můžeme. V žádném 
případě se nám to nepovede u konečných spo-
třebitelů. Neboť i pro firmy s lidovým přístu-
pem k marketingu platí základní pravidlo 
marketingového desatera. Zákazník není 
hlupák a je jen otázkou času, kdy prohléd-
ne i ty nejmazanější finty. Proto si popřejme 
úspěšné vymezování.  RaR 

VYMEZOVÁNÍ

Oblíbené zůstávají stále proslulé druhy 
– Poličan, Paprikáš, Herkules a zejména 
Lovecký salám. Vyrábíme i tepelně opraco-
vané trvanlivé uzeniny, které v našem sor-
timentu zastupuje salám Vysočina. Kromě 

tradičních produktů nabízíme i naše jedi-
nečné výrobky, mezi něž patří Česnekový 
trvanlivý salám, Saturn, Král nebo Pálivec. 
Ať už se jedná o původní nebo naše výrob-
ky, vždy propagujeme a klademe důraz na 

Jak se vymezuje KMOTR
značku Kmotr. Ta v sobě skrývá zkratky 
označující původ našich výrobků: „Km“ ja-
ko Kroměříž a „tr“ jako trvanlivé salámy. 
Za bezmála deset let, kdy je „Kmotr“ na 
trhu, se tato značka stala synonymem kva-
litních standardních trvanlivých masných 
výrobků.

Pokud firma usiluje o přední pozici na 
trhu, musí se zajímat nejen o objem pro-
dukce, ale také o inovace. I když je obor 
zpracování masa v tomto směru hod-
ně konzervativní, prostor pro novinky se 

vždycky najde. Kmotr přišel jako první 
v ČR na trh s fermentovanými trvanlivými 
salámy s obsahem probiotické kultury. Vý-
robky Zeus a Hádés získaly několik oceně-
ní, mezi nimi i Zlatou Salimu 2006. V loň-
ském roce jsme zahájili produkci výrobků 
z kategorie „bio“. Pozornost věnujeme také
balení výrobků, velikosti balených porcí 
a designu.

MVDr. Josef Kameník, CSc.
generální ředitel 

Zabývá se Vaše společnost vymezováním?
Ano, jaká každá jiná společnost se sna-

žíme být odlišní od konkurence a na svoji 
odlišnost zákazníka upozornit, výrobky ho 
musí vždy upoutat a zaujmout.

Jaké cestě dáváte přednost? 
a)  Cestě tradičních výrobků. Ano, naše spo-

lečnost nabízí tradiční výrobky, jako je 
Vysočina, Gothaj, Junior atd., které se 
snažíme odlišit od konkurence především 
balením a označením (logo společnosti, 
design obalu atd.), aby jej zákazník v pul-
tě nalezl mezi konkurenčními výrobky. 
Na většinu tradičních výrobků pod naší 
značkou nám byla udělena národní znač-
ka kvality Klasa a také získala významná 
ocenění v Mezinárodní soutěži pro masné 
a uzenářské výrobky při příležitosti Výsta-
vy rakouských řezníků Wels. Na prodeji 
těchto tradičních výrobků je výhodou, že 
jsou na trhu již velmi známé, jak jste již 
uvedl, a u zákazníků velmi oblíbené a vy-
hledávané, záleží proto spíše na množství 
konkurenčních výrobků v obchodě a na 
kvalitě konkrétního výrobku, proto se 
snažíme oproti konkurenci vymezit pře-
devším jedinečností výrobku.

b)  Cestě originálních výrobků. Samozřej-
mě volíme i cestu originálních výrob-
ků, na trh jsme v posledních třech letech 
uvedli pod značkou Schneider řadu vý-
robků Fitness, Vita Natura (biovýrobky) 
a řadu Junior pro mladší spotřebitele. 
I většina výrobků z uvedených produkto-
vých řad získala ocenění národní znač-
ka kvality Klasa. Kromě těchto výrobků 
se samozřejmě neustále snažíme rozši-
řovat sortiment o další novinky – např. 
v oblasti grilovacích specialit, zabijač-
kových specialit atd., kde každý rok na 
trh uvedeme několik novinek. Mimo ji-
né se snažíme neustále zlepšovat techno-
logii výroby, abychom byli odlišní oproti 
konkurenci – např. složením, způsobem 
krájením nebo balením atd. U těchto 
originálních výrobků je důležitá vhod-
ná propagace, aby se výrobky dostaly do 
podvědomí zákazníků a ti je vyhledáva-
li na trhu.

Jak jsme se již zmínili, regionální produkty 
mají být předmětem podpory v rámci EU. Ja-
kou podporu v tomto směru očekáváte?

Očekáváme především marketingovou 
podporu.

Vymezování
Masokombinátu Plzeň

Přiznám se hned úvodem, že výroba uze-
nin a prodej masa v improvizovaných pro-
dejnách, po roce 1990 vybudovaných z ga-
ráží, mi příliš po vůli nebyly. Stejně tak jsem 
nefandila výrokům exministra Josefa Luxe, 
který po svém nástupu do funkce ministra 
propagoval malé jatky. V okrese Čáslav do-
poručoval na setkání s občany ve své době 
až 30 takových zařízení. Moje kritika v no-
vinách nás na čas znepřátelila. Během krát-
ké chvíle se totiž skutečně s malými poráž-
kami a výrobnami tak zvaně protrhl pytel 

a Česká republika se stávala evropským uni-
kátem. Jak ale rychle tyto jatky a výrobny 
vznikaly, tak i rychle zanikaly a Josef Lux 
poprvé prokázal, že je formát, kritiku přijal 
a začal vysvětlovat, že tohle není směr, jímž 
bychom se měli dát.

Někteří z těchto nadšenců, co bez peněz 
a s určitým dluhem šli do tohoto podnikání 
v malém, byl i Karel Klouček z Raspenavy 
na severu Čech. Jako bývalý jatečák a poz-
ději i mistr v masné výrobě v Severočeském 
průmyslu masném po zániku libereckého 

závodu zůstal i s manželkou bez místa. „Ně-
jak jsme se dál v oboru chtěli živit a práce 
jsme se nebáli. Peníze ale nebyly,“ vypráví 
člověk, který se nebál velkého rizika.

Život Karla Kloučka z řeznicko-uzenář-
ské firmy téhož jména z Raspenavy na se-
veru Čech změnil před léty pobyt v Bavor-
sku. „Pracoval jsem tam v jedné rodinné 
firmě přes rok. Majitel nakupoval maso ze 
širokého okolí a dělal z něj přes 240 druhů 
výrobků,“ řekl. Byl zprvu dost překvapený. 
V severočeském masném průmyslu, kde řa-
du let působil, nejdřív jako dělník a potom 
už i jako mistr ve výrobě, byla škála výrobků 
mnohem menší a nešlo ze dne na den vy-
robit na objednávku některé druhy výrobků. 
V Bavorsku byl ale zákazník nade vše, a co-
koliv si přál, majitel řeznické firmy se svým 
personálem splnil, i kdyby měla být celá noc 
pracovní. „Mnohé řeznické firmy po roce 
1990 a v následujících letech končily se svou 
činností. Zůstali bychom s manželkou na 
krku úřadu práce a to jsme zásadně odmít-
li,“ vypráví Karel Klouček, který má pověst 
vynikajícího řezníka v širokém okolí. Jeho 
klobásy, špekáčky nebo masové rolády, ale 
i vepřové konzervy nebo drštková polévka 
v obalu, v jakém jsme zvyklí mít salámy, ne-
mají chybu. Lidé si pro tyto dobroty dokáží 
dojet i desítky kilometrů a na svatbu si objed-
návají dorty nejen u cukráře, ale i u Klouč-
ků, z masa a uzenin, zdobené zeleninou.

Začátky nebyly ale snadné. Po návratu 
z Bavorska sice pár korun vydělaných měl, 
ale to nestačilo na výstavbu nového zaříze-

ní, které by Kloučkovi potřebovali, a tak nej-
dřív uzpůsobili potřebám prodejny a výrob-
ny garáž. Dřeli, vymýšleli a nešidili, tak by 
se dalo stručně charakterizovat začátky.

Jaké je kouzlo úspěchu? „Držím se sta-
rých dobrých socialistických norem. Ty 
jsme v masném průmyslu s velkou slávou 
zrušili po roce 1993 a bylo to moc špatně,“ 
konstatuje Klouček. Tam bylo nejen přes-
ně spočítáno, co do daného výrobku musí 
jít, léty to mistři cechu ověřili a bylo to jak 
se patří dělané pro naši chuť. „To jsem si 
taky uvědomil v Bavorsku, kde se drží řez-
níci svých německých norem a kde se ne-
uhýbá, nešidí a nenahrazuje se sójou nebo 
houskou maso. Normy jsou podobné našim, 
jen Němci uzpůsobili svým chutím podíl in-
grediencí, především koření. Tam, co dávají 
Němci především muškátové koření, my ra-
ději ochutíme česnekem. Oni si libují v na-
kyslejší chuti uzenin a na 50 procent salámů 
je vyráběno studeným kouřem. I to se pro-
mítne do chuti,“ vysvětluje Karel Klouček. 
V bavorské řeznické firmě se týdně zpraco-
valo 20 prasat a jeden býk a vyrobilo se na 
240 druhů výrobků. Vše v jedenácti lidech.

V Raspenavě se po roce 2000 uvažovalo 
s prodejem budovy, kde dříve byla Jedno-
ta, ta ukončila činnost a vše začalo chátrat. 
„Půjčili jsme si 680 tisíc korun a vydražili 
budovu, kde jsme zřídili důstojnější zázemí 
pro podnikání v řeznickém oboru, než jaké 
jsme měli doposud. Měl jsem štěstí a poda-
řilo se mi koupit zánovní vybavení středně 
velké řeznické firmy od Hradce Králové, 

byla v konkurzu, a my jsme tak získali mo-
derní kutr, udírnu, narážku, prostě vše, co 
je do takového provozu potřeba,“ vzpomíná 
Klouček, a od roku 2004 je jejich 3 děti, co 
ještě chodí na základní školu, začaly vidět 
čím dál tím méně. „My splácíme stále ještě 
tento dluh a pracujeme naplno. Zaměstná-
váme 13 lidí a denně vyrobíme na 120 dru-
hů výrobků. S námi je i švagrová, vyučená 
kuchařka, která zase některé výrobky na-
vrhne, a my už podle norem propočítáme, 
co a v jakém množství musíme do výrob-
ku dát. Její je například guláš jako poloto-
var v kutisinovém obalu, drštková polévka 
anebo vepřová konzerva. Na tu jsme ostatně 
nejvíc pyšní, jde velmi na odbyt,“ vysvětlu-
je majitel firmy. Prozradil, že nemá rád só-
ju a do výrobků ji nedává. Přesto jej jeden 
ze zákazníků nařknul, že jí má v klobásách 
nadbytek. „To mne rozzlobilo a jeho klobá-
sa šla na rozbor. Ukázalo se, že jsem nelhal, 
ale zákazník si příště zase vymyslel jinou 
stížnost, i s tím se ale musí počítat. Nás nej-
víc ale těší, že zboží jde velmi dobře na od-
byt, a to i při vyšších cenách, než jaké jsou 
v obchodních řetězcích. Nešidíme výrobky 
a skutečně využíváme osvědčených norem 
a zákazníci to poznají. Než rozteklý špeká-
ček na ohni a vyteklé klobásy na grilu, radě-
ji volí osvědčené naše zboží, které tuto ne-
plechu nezpůsobí,“ směje se Klouček a říká, 
že s manželkou budují firmu pro své děti, 
a proto staví na poctivých základech.

Text a foto Eugenie Línková

Cesta z garáže

Zabývá se Vaše společnost vymezováním? 
Ano, naše společnost se zabývá vymezo-

váním.

Jaké cestě dáváte přednost? Cestě tradič-
ních výrobků?

Jdeme cestou tradičních českých výrob-
ků, vlastními recepturami. Výrobky bez 
použití separátů a sóji. Dobrou zkušenost 
máme s výrobky Rostěnický selský salám, 
Rostěnická sváteční klobása.

Rostěnická sváteční klobása získala oce-
nění Zlatý plod jižní Moravy 2008.

Rostěnický selský salám získal ocenění 
na soutěži Chuť jižní Moravy 2008 – jako 
nadstandardní potravinářský výrobek.

Také cestou originálních výrobků?
Náš originální výrobek je Klobása Še-

rák, která získala Čestné uznání na soutěži 
Chuť jižní Moravy 2008. Od ostatních po-
dobných klobás se liší kořením a tepelným 
opracováním, pouze uzením.

Jak jsme se již zmínili, regionální produk-
ty mají být předmětem podpory v rámci EU. 
Jako podporu v tomto směru očekáváte?

Podporu v rámci EU bych očekával re-
klamní a mediální.

Vymezování – ideální nástroj
k oslovení zákazníků

KONSTATUJE RENÉ BURIAN, VEDOUCÍ MASNÉ VÝROBY ROŠTĚNICE a. s. 

Naše společnost KMOTR-Masna Kroměříž a. s. se již před deseti lety vydala cestou úzké 
specializace. Ve své době to byl poměrně odvážný krok. Ještě v devadesátých letech jsme pa-
třili mezi tradiční původní zpracovatele, kteří vyráběli celý sortiment masných produktů. Od 
roku 1999 jsme ale portfolio výrobků zredukovali jen na trvanlivé uzeniny. Větší část našich 
výrobních kapacit slouží produkci fermentovaných trvanlivých salámů. Měsíčně jich uvolní-
me do tržní sítě několik stovek tun. 

NA OTÁZKY NÁM ODPOVĚDĚL GENERÁLNÍ ŘEDITEL EDUARD KORANDA

Pan Karel Klouček je na své výrobky náležitě pyšný.
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Tak trochu mimo téma? Psát v ŘUN o ry-
bách? Pravda, zpracovatelé ryb se ve své vět-
šině vymykají předpokládané samozřejmos-
ti. Cítit se zpracovateli masa, popřípadě toto 
vyjádřit kontaktem, když ne přímo snahou 
se integrovat do svazu. 

Jako by ten jejich svět byl o něčem ji-
ném nežli o službě spotřebitelům. Na prv-

JAK „DĚLAT“ RYBY aneb když se to umí
ní pohled se to tak jeví. Lidé nejedí ryby. 
Tedy, ty české, sladkovodní, s výjimkou 
Vánoc. Tohoto nářku jsou plné noviny 
a média vůbec. Taky červeně zatržená čís-
la ve statistkách, směřujících na příslušné 
státní instituce. Nikoliv pouze kvůli oněm 
statistikám. Ty slouží jako přílohy. Přílohy 
k žádostem o dotace. 

Tyto pak mají posloužit ke vzbuzení zá-
jmu Čechů o kapry, tolstolobiky, amury, 
snad i o nějakého candáta nebo štiku. Pro-
střednictvím peněz, zaplacených agentu-
rám za chytlavé vyvolávání. Ne že by nevy-
volávaly. Ponechme stranou, zda chytlavě, 
či nikoliv. Byť grafy nárůstu prodejů vůbec 
nejsou strmé a oněch sto padesát milio-
nů vložených do „Ryby domácí“ by někdo 
mohl považovat za vyhozené peníze (z ka-
pes daňových poplatníků). Vlastní akci 
pak za (ne)povedenou taškařici.

Ono se totiž jaksi zapomnělo, co je 
předmětem vyvolávání. Jen stěží si dnes 
dokážeme představit, že po vystoupení 
umělecké skupiny na hrázi Rožmberka se 
lidé rozběhnou do sádek a nakoupí živé 
kapry, které pak budou nahánět s paličkou 
po koupelně, s následným zaneřáděním 
bytu při škrábání šupin a kuchání. Do-
konce ani ty zamrazené kapří půlky, za-
balené ve vakuované fólii s oslíma ušima,

se nestanou žádanějšími. Zkrátka, ve zpra-
cování domácí ryby jako by se zastavil 
čas. 

Proto se člověku rozbuší srdce, potká-
li něco či někoho nepodobného pohádce 
o Šípkové Růžence. Já potkal inženýra 
Eduarda Levého. Na regionální soutěži 
potravinářů Chutná hezky, jihočesky. Re-
spektive jím prezentovaný výrobek „Kap-
ří tatar“. Za který přebíral ocenění. Slovo 
dalo slovo a my se sešli u nich, ve firmě 
Lesy Hluboká. 

Jejich kaviár Imperátor je pověstný. 
Jenomže jaksi mimo českou rybu. Snad 
proto se poohlédly po domácích zdrojích 
suroviny. Hlubockého kapra si umí do-
opravdy poradit vymezujícím způsobem. 
Výsledkem je dvěstěgramové balení ono-
ho „Kapřího tataru“. Jinak jemně mleté 
čisté kapří svaloviny s přídavkem koře-
ní. Okusil jsem. Jedním slovem, lahůdka. 
Tato jednoporcová balení lze prodávat 
v chlazeném i mraženém stavu, podotknul 
ing. Levý.

On totiž pořád vidí zákazníka. Balením 
po jednotlivých porcích vychází vstříc ro-
dinám, kde ne všichni jsou na ryby. Nebo 
restauracím, které mohou vyhovět v da-
ném okamžiku i jedinému zájemci o rybu. 
Také jsme mluvili o další hlubocké specia-

litě, „Kapřích utopencích“. A šetrném zpra-
cování kapřích filetů, jejich ošetření před 
vložením na pánev... Také o plánech firmy 
oslovit nejenom gastronomii, ve které jsou 
už váženým dodavatelem. 

O správnosti zvolené cesty svědčí neje-
nom firemní ocenění oním Chutná hezky, 
jihočesky. Také ocenění osobní v podobě 

medaile Magdaleny Dobromily Rettigové, 
udělené Asociací kuchařů a cukrářů Čes-
ké republiky ing. Levému. Nezbývá proto 
nežli popřát hodně energie při prosazová-
ní české ryby. Nemusím snad podotýkat, 
že zpracované podle potřeb zákazníka 
dvacátého prvního století.

Bohumil Rada

Ing. Eduard Levý

Slavnostní předávání 
certifikátů značky KLASA
na výstavě Země živitelka

Na již 36. ročníku výstavy Země živitelka se ve čtvr-
tek 27. srpna 2009 předávaly certifikáty KLASA. Tento 
rok bylo uděleno celkem 19 certifikátů nově oceněným 
výrobkům od deseti výrobců. Z toho pět společností již 
s touto značkou spolupracuje delší dobu a zbývajících 
pět získalo certifikát KLASA úplně poprvé. Značkou 
kvality potravin KLASA bylo doposud oceněno 1 335 
výrobků od 222 výrobců. 

Škála oceněných výrobků je opravdu široká – od zeleniny přes masné 
výrobky po sladkosti v podobě valašských frgálů.

Nově oceněnými společnostmi, které získaly certifikát KLASA pro 
své výrobky, jsou:
�  AGRO Brno - Tuřany, a. s., za výrobek Zelí kysané ve slaném nálevu
�  Bramborárna Bukovice, s. r. o., za výrobky Brambory v pohodě

– kostičky, Brambory v pohodě – krájené a Brambory v pohodě
– ve slupce

�  FUNGHI CZ, a. s., za výrobek Žampiony zahradní – balené
�  TANY, spol. s r. o., za výrobek DELICATO extra smetanové
�  VINSELEKT MICHLOVSKÝ, a. s., za výrobky 100% BIO hroznový 

mošt – Laurot a 100% BIO hroznový mošt – Malverina

Ze stávajících držitelů získali ocenění KLASA pro nové produkty:
�  Jaroslav Radoš za výrobek Kuřecí šunka Kubíček
�  Maso Planá, a. s., za výrobek Chorizo klobása
�  Masokombinát Plzeň s. r. o. za výrobek Staročeská klobása
�  Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s. r. o. za výrobky Valašský frgál 

tvarohový s lesním ovocem, Valašský frgál ořechový, Škvarkový pa-
gáček kmínový a Škvarkový pagáček česnekový

�  ZŘUD – MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a. s., za výrobky Blanická 
klobása, Dunajská klobása, Tatarská klobása a Chalupářský bok

Soutěž „Řeznická 
prodejna roku“

má již svého vítěze
Dne 8. září 2009 proběhl již 11. ročník semináře o údržnosti masa 

a masných výrobků ve Skalském dvoře. Při této příležitosti byli také slav-
nostně vyhlášeni vítězové soutěže o nejlepší Řeznickou prodejnu roku 
2009. 

Celkem se do soutěže přihlásilo 34 prodejen a z nich odborná komise 
vybrala následujících 9 finalistů:

1.  Olomoucký kraj: Makovec, a. s.,
Nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01 Prostějov

2.  Jihomoravský kraj: Rostěnice, a. s.,
Masarykovo nám. 75/13, 682 01 Vyškov

3.  Plzeňský kraj: MASO WEST, s. r. o.,
Kpt. Jaroše 109, 339 01 Klatovy I

4.  Pardubický kraj: Řeznictví - uzenářství
Oldřich Čejka, Palackého nám. 142,
539 73 Skuteč

5.  Ústecký kraj: M.U.S.P., a. s.,
Dukelská, 441 01 Podbořany

6.  Středočeský kraj: Řeznictví Dvořák
– Jaromír Dvořák, ulice 28. října 171,
264 01 Sedlčany

7.  Vysočina: Slámovo uzenářství, s. r. o.,
Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš

8.  Jihočeský kraj: Kostelecké uzeniny, a. s.,
Náměstí Míru 89/1, 377 01 Jindřichův Hradec

9.  Moravskoslezský kraj: Bivoj, a. s.,
Nákladní 32, 746 01 Opava

Vítězem celostátního kola se stala prodejna Rostěnice, a. s., z Vyško-
va. Zvláštní cenu poroty získali zástupci prodejny Řeznictví Dvořák ze 
Sedlčan.

Účastí v této soutěži měli přihlášení výrobci možnost prezentovat své 
prodejny. V neposlední řadě také prokázat poskytovaný servis a jeho kva-

litu koncovým spotřebitelům. Po celý červen probíhaly v prodejnách kon-
troly „tajným zákazníkem“, při nichž se hodnotila následující kritéria:
�  Upoutávka na prodejnu
�  Počet prodávaných výrobků se značkou KLASA
�  Umístění samolepky zabodnutého sekáčku s nápisem „Tady je dobré 

řeznictví“ na vchodových dveřích
�  Umístění závěsného boardu s klobásami na viditelném místě
�  Viditelné umístění oválného wobleru s klobásami u pokladen
�  První dojem po vstupu do interiéru
�  Šíře a kvalita sortimentu
�  Plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
�  Úroveň obsluhujícího personálu
�  Nabídka convenience food a doplňkového sortimentu potravin
�  Celkové subjektivní hodnocení

Výsledky soutěže
pro nezávislé obchodníky 

Značka KLASA realizovala v průběhu měsíce června soutěž pro ne-
závislé obchodníky s názvem Tajný zákazník, která byla zaměřena na 
zvýšení povědomí o výrobcích s označením KLASA. Prodejny, které 
výrobky se značkou kvality KLASA prodávají, obdržely v první polo-
vině dubna e-mail s bližšími informacemi, a měly tak možnost se do 
této soutěže zapojit. Přihlášeným prodejnám byly následně rozeslány 
prezentační materiály, které měly v prodejnách vystavit. Po celou dobu 
soutěže probíhaly kontroly propagačních materiálů tajným zákazníkem. 
Každá prodejna, která měla v době návštěvy Tajného zákazníka tyto ma-
teriály nainstalovány, obdržela automaticky dárek ve formě termohrn-
ku, termosky a kuchařky. Zároveň mohli být zástupci prodejen zařazeni 
do soutěže o 5 poukazů v hodnotě 15 000,- Kč do sítě hotelů Orea, po-
kud správně odpověděli na otázku: „Kolik výrobků má k 1. dubnu 2009 
ocenění KLASA?“ Jedním z pěti výherců v této soutěži byla prodejna 
Řeznictví a uzenářství U Aronů. Tajní zákazníci obešli celkem 192 pro-
dejen ve 12 regionech.

Celá akce byla úspěšná, v 83 % prodejen byly prezentační materiály 
s logy KLASA vystaveny na viditelných místech.

 SZIF

konečně rozloučili s tím, že oni budou o tom vymezo-
vání uvažovat, zpátky na náměstí jsem přímo letěl.

Světe, div se! Seděl na lavičce, pohvizduje si, pozo-
roval holky v letních tričkách. Promiň. Jenom zdvih-
nul oči, v jeho tváři zůstal výraz pohody. Já už skoro 
šilhám hlady. Taky bys něco pojedl, že? Jenom za-
kroutil hlavou, aniž by přestal s pohvizdováním. Po-
tom se beze slova zdvihnul, pohledem naznačil násle-
dovat. Stálo hned za rohem, v malebném podloubí. 

Řeznictví U Špejlíků. S nabídkou psanou křídou na 
černé tabuli. 

Já si dal dršťkovou. Promluvil konečně, vida mé 
ohromení z nabídky dobrot, nad kterými se sbíhaly 
sliny. Rohlíček hladký, nebo slaný? Ptá se dívčina za 
pultem při nalévání polévky. Člověk si hned připadá 
jako v pohádce. Hlavně pak při jídle. Nebýt tu autem, 
hned bych si taky dopřál plzničku. 

Dal se na dršťkovou. Šeptám pak potají manželce, 
když jsme ho ubytovali v podkroví. Oddechla si. A že 
tím pádem máme vystaráno. Ne že by se chtěla pustit 

do její přípravy. Odér, vystupující při vaření z hrnce, 
by mohl zakrýt vůni čajových růží, právě daných do 
vázy. V hypermarketu prý mají na výběr hned několik 
hotových dršťkovek. Sjeli jsme tam druhý den ráno, 
zatímco on šel navštívit známé.

Vždyť v téhle nejsou žádné dršťky… Kroutí man-
želka hlavou, když podle návodu vložila obsah obalu 
do hrnce. Ještě, že jsme nezůstali u jediného výrobce. 
V té druhé byly. Jenomže samé vepřové žaludky. Po 
nějaké knize nebo čepci ani památky. Dehydrovanou 
jsme už ani nezkoušeli. Popadnul jsem konvičku, sko-

čil do auta a pádil třicet kilometrů. Řeznictví U Špej-
líků nezklamalo. 

Zajel jsem tam ještě párkrát, když si bratranec ne-
mohl vynachválit poctivou českou dršťkovou. Zkusil 
jsem i Špejlíkovy párky. Ty mu daly zapomenout na 
ona eura. Budu se těšit napřesrok. Při loučení v letišt-
ní hale byl jeden velký úsměv. Jelikož stará vlast má 
co nabídnout. I cestou zpátky jsem se zastavil U Špej-
líků. Jejich zboží chutná i manželce. A vůbec nehřeší 
na kapku vyšší ceny, nežli mají v hypermarketu. Ten 
zážitek přece stojí za připlacení. Bohumil Rada 

Česká dršťková
(Dokončení ze strany 1)

Slavnostní předávání certifikátů značky KLASA. Na fotografii zleva: prezi-
dent ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc.; Ing. Josef Basík, obchodní náměstek 
Maso Planá, a. s.; ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta; Dana Půtová,
ředitelka Odboru vnější komunikace a marketingu SZIF.
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V čem PK ČR spatřuje důvody stále rych-
lejšího úbytku regionálních výrobců potravin, 
zejména pak menších a středních firem?

V prvé řadě je to politika obchodních ře-
tězců, které díky své obchodní politice ne-
umožňují vstup těchto malých a středních 
subjektů na trh. Současně systematicky li-
kvidují nezávislé obchodníky, kteří by moh-
li být odběrateli produkce těchto menších 
výrobců. Výrobci z této kategorie pak prak-
ticky nemají možnost prodeje, pokud nedis-
ponují vlastní prodejnou. To je mnohdy rov-

něž velmi obtížné, protože menší a střední 
výrobci nejsou schopni cenově konkurovat 
velkým obchodním řetězcům. 

Za druhé jsou na vině také extrémně přís-
né požadavky Evropské unie a velká admi-
nistrativní zátěž výrobců. 

Malí a střední výrobci potravin ve své větši-
ně disponují značným odborným potenciálem 
v oblasti technologií (tradice, řemeslná zdat-
nost). Slabými místem bývá marketing. Chy-
bí i účinná systémová celospolečenská podpo-

ra. V čem PK ČR spatřuje cestu k překonání 
dosavadní povrchnosti takové podpory?

Bohužel, na nákupním chování spotřebi-
telů se dodnes projevuje 40 let socialistické 
velkovýroby, kdy se zákazníci odnaučili vy-
hledávat kvalitní sortiment. Po revoluci jen 
málokterý malý a střední výrobce byl scho-
pen konkurovat nastupujícím obchodním 
řetězcům cenově a kvalitou svých výrobků 
si vybudovat stálou klientelu, která by mu 
umožnila existenci do budoucna. Samozřej-
mě, že svoji roli hraje i nedostatečná propa-

gace jednotlivých výrobců, která je v tom-
to případě ale spíše záležitostí jednotlivých 
krajů či regionů než celostátních kampaní.

Chystá PK ČR nějaký vlastní program 
pomoci ve vymezování se českých a zejména 
pak regionálních výrobců potravin? 

V současné době provozuje PK ČR portál 
Najdi si svého výrobce, kde má spotřebitel 
možnost nalézt se zárukou příslušné výrob-
ce potravinářských produktů. Vedle toho je 
zde samozřejmě program kvality pod znač-
kou Klasa, u jehož zrodu PK ČR stála. Nic-

méně je pravdou, že od vzniku Klasy uply-
nulo už téměř 6 let, a je tedy nutné zaměřit 
pozornost také na jiné aspekty propagace 
kvality. To je například projekt Regio Klasy, 
díky kterému by se dostaly do podvědomí 
tradiční regionální speciality a který úzce 
souvisí s tím, co bylo řečeno v mé předcho-
zí odpovědi – s intenzivním zaměřením se 
na regionální podporu potravinářských vý-
robců. Pro čtenáře ŘUN se zeptal

a za laskavé odpovědi děkuje
Bohumil Rada

Ani v tomto čísle ŘUN nemůžeme 
opomenout pohled na regionální mas-
nou výrobu. S připomenutím jejích 
předností a úspěchů. Také však ohro-

žení její další existence. Proto jsme se 
obrátili na Agrární komoru (z ní jsme 
bohužel neobdrželi vyjádření), Potra-
vinářskou komoru a Svaz obchodu 

a cestovního ruchu. Velice si vážíme 
zájmu na řešení situace, vysloveném 
pány prezidenty Tomanem a Jurač-
kou. Pro ŘUN bude ctí informovat 

o dalších aktivitách těchto institucí, 
vedoucích k pomoci regionálním vý-
robcům. 

Jako již tradičně, představujeme re-

gionální soutěž, regionálního výrobce 
a výrobek. Tentokrát jsme také na-
hlédli do restaurační kuchyně. 

RaR

V čem SOCR ČR spatřuje důvody stále 
rychlejšího úbytku regionálních výrobců po-
travin, zejména pak menších a středních fi-
rem? Nebude tato produkce na pultech ob-
chodů chybět? 

V úvodu odpovědi je potřeba říci, že 
SOCR ČR přímo, a natož podrobně ne-
sleduje úbytky regionálních výrobců po-
travin, ale dovozuje tak z reakcí obchod-
níků – členů SOCR ČR na měnící se 
poměry na českém trhu. Pravdou je také 
to, že někteří regionální výrobci zanikají, 
jiní vznikají a na trhu se etablují. Pokud 
by nabyl úbytek regionálních výrobců zá-
sadního charakteru, což se domnívám, 
že v současné době přímo nehrozí, ur-
čitě by tato produkce na pultech obcho-
du chyběla. Domnívám se, že regionální
produkce patří do portfolia nabídky na tr-
hu. Je to tak v celém vyspělém světě a ne-

měla by to změnit ani stále postupující 
globalizace. 

Pokud jde o důvody údajně rychlejšího 
úbytku regionálních výrobců, tak zřejmě 
a logicky vyplývají z celkového vývoje čes-
kého trhu. Jedním z nich je skutečnost, že 
v současné době TOP 10, což jsou vesměs 
zahraniční obchodní řetězce (bez spotřeb-
ních družstev), má na trhu již dnes téměř 
65 % podílu a subjekty patřící k této TOP 10
jsou zahraniční firmy převážně preferující 
globální, v mnohých případech dokonce za-
hraniční výrobce. Pak není divu, že tento 
trend, který je citován v otázce, se čím dál 
více prosazuje. 

Malí a střední výrobci potravin ve své větši-
ně disponují značným odborným potencioná-
lem v oblasti technologií (tradice, řemeslná 
zdatnost). Slabým místem bývá marketing. 

Chybí i účinná systémová celospolečenská 
podpora. V čem SOCR ČR spatřuje cestu 
k překonání dosavadní povrchnosti takové 
podpory? 

Řekl bych, že obsah otázky poskytuje i od-
pověď na ni samotnou. Regionální výrobě 
skutečně chybí marketing. Je otázkou, zda-li 
se tato skutečnost má ponechat vlastnímu 
vývoji, tj. cestě, kdy by si měly tyto malé fir-
my samy uvědomit jeho důležitost a něco 
s tím udělat, či jim pomoci z centra, a potom 
je potřeba říci, z kterého centra. Myslím, že 
tady je dost velká parketa pro Potravinářskou 
komoru, případně komoru Agrární, a dou-
fám, že nevyvolám opětovně vlnu nevole, 
která mě stíhá dnes a denně ze strany těch-
to institucí, pokud to v odpovědi takto zdů-
razním. Minulý týden v pátek jsem byl pří-
tomen zajímavé debatě u ministra Šebesty, 
který si pozval zahraniční řetězce a SOCR

k debatě nad stávající problematikou trhu 
s potravinami a kde se hodně firem, např. 
Globus, Makro, ale i jiní, hlásili k podpoře 
regionální výroby s tím, že jsou ochotni s tě-
mito regionálními výrobci navázat obchod-
ní kontakty. O totéž se pokoušejí spotřební 
družstva již více jak jeden rok. Jednání, kte-
ré je vedeno přímo s prezidentem Agrární 
komory p. Velebou, je dalším krokem spo-
třebních družstev k hledání a stabilizaci své-
ho místa na českém trhu. Bohužel musím 
konstatovat, že v této fázi jednání jsou aktiv-
nější obchodníci než vlastní regionální sdru-
žení, což vidím jako škodu a chybu. 

Chystá SOCR ČR nějaký vlastní program 
pomoci ve vymezování se českých a zejména 
pak regionálních potravinových výrobků? Pří-
padně je připravena na něm spolupracovat? 

SOCR deklaruje podporu českých po-

travin a jejich výrobců ve svých základ-
ních dokumentech. Hledá stále nové a no-
vé cesty, jak tuto proklamovanou podporu 
uvést do konkrétnější podoby a hlavně ji 
převést na konkrétní kroky, které by ved-
ly k pozitivním změnám v této oblasti. Na 
již zmíněné konzultaci a diskusi s novým 
ministrem zemědělství byl otevřen i tento 
problém s tím, že SOCR navrhl, aby stá-
vající forma tzv. „KLASY“ přešla do po-
doby „regionální KLASY“, se kterou bu-
de možno lépe uspět v rámci prosazování
těchto zájmů jak producentů, tak obcho-
du v rámci EU. SOCR je připraven tuto 
dobrou věc plně podpořit a věřím, že ne-
jen slovy. 

Pro čtenáře ŘUN se zeptal 
a za laskavé odpovědi děkuje

Bohumil Rada

Vstupem České republiky do EU se vý-
razně zvýšila konkurence nejen pro naše 
podnikatele v zemědělské prvovýrobě, ale 
především pro zpracovatele zemědělských 
surovin. Podpora konkurenceschopnosti na-
šich potravinářů je proto pro ODS prioritou 
všude tam, kde to legislativa EU umožňuje. 
Mezi obory, které čelí nejsilnějšímu tlaku 
výrobců jak ze zemí Unie, tak i ze třetích 
zemí, patří zcela určitě oblast zpracování 
masa. Proto chceme těžiště zájmu při pod-
porách domácí výroby potravin upřít právě 
do tohoto sektoru.

Za důležitý prvek zvyšování konkuren-
ceschopnosti považujeme pokračující pod-
poru investic při zavádění nových techno-
logií v rámci dotačního titulu 13.c. Jsme 
také připraveni zachovat finanční podporu 
technologické platformy minimálně na stá-
vající úrovni. Nadále by měla podle ODS 
pokračovat i podpora propagace kvalitních 
domácích potravin pod značkou KLASA, 

avšak s novými marketingovými prvky, na-
příklad větším důrazem na podporu jejich 
prezentace přímo v místě prodeje. Za výraz-
nou pomoc výrobcům potravin považujeme 
plánovanou revizi naší i evropské legislativy 
s cílem maximálně snížit povinnosti zatěžu-
jící výrobce potravin v ČR nad rámec povin-
ností EU. Při začleňování evropských práv-
ních předpisů do našich jsme připraveni 
obhajovat princip, podle kterého lze obec-
né evropské předpisy upravit pro národní 
specifika jednotlivých zemí.

Podle názoru ODS čeká některé potravi-
nářské obory v naší zemi, například oblast 
zpracování masa, koncentrace a optimaliza-
ce zpracovatelských kapacit. Tomuto proce-
su nebudeme bránit. Cílem všech programů 
zaměřených na tuzemské potravinářství by 
mělo být podle nás zvýšení přidané hodno-
ty k původní zemědělské surovině a tedy 
i možnost růstu tržeb a zisků zpracovatel-
ského průmyslu. Úspěšným podnikům bu-
de pak následně možné systémově otevírat 

cesty pro export na zahraniční trhy všude, 
kde bude o kvalitní českou a moravskou pro-
dukci zájem. 

Za plnohodnotnou alternativu k velkým 
průmyslovým výrobcům potravin považuje-
me výrobce regionálních potravinářských 
specialit s omezenou spádovou oblastí pro 
prodej těchto výrobků konečnému spotřebi-
teli. Průmyslové a regionální výrobce proto 
nechápeme jako přímé konkurenty, ale jako 
vzájemně se doplňující nabídku domácích 
potravin na našem trhu. V souladu s již při-
jatým zmírněním podmínek pro drobné re-
gionální výrobce potravin chceme finančně 
podpořit rozjezd takových podniků v rám-
ci Programu rozvoje venkova. Stejně tak ví-
táme iniciativu Potravinářské komory ČR 
v projektu „regionální KLASA“ a počítá-
me v kombinaci se zdroji jednotlivých krajů 
s podporou prezentace místních specialit.

Petr Gandalovič,
 místopředseda ODS

REGIONY

Na otázky ŘUN odpovídá Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory ČR

Regionální výrobci a výrobky

Na otázky ŘUN odpovídá Ing. Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

ODS podporuje tuzemskou produkci kvalitních potravin

List pro potravinářský průmysl a obchod 
List míří k nejširšímu okruhu podnikatelů a manažerů v potravinářském průmyslu, obchodu s po-

travinářskými výrobky, potravinářskými surovinami, potravinářskou technikou a technologiemi, 
obalovými a dalšími materiálovými vstupy do výroby potravin a službami pro potravinářský prů-
mysl. Odebírají jej také poslanci Parlamentu ČR a senátoři Senátu ČR, naše distribuce zajišťuje také 
dodávky listu orgánům státní správy, především Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu průmyslu 
a obchodu ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR. Významnou čte-
nářskou obcí jsou pracovníci obchodních řetězců a dalších odběratelů a prodejců potravinářských vý-
robků, kteří využívají informace v listu pro marketingové účely. Část výtisků je odebírána odborný-
mi školami (učiliště, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity), které v mnoha 
případech využívají náš list jako učební pomůcku.

Řada výtisků je adresována na Slovensko. Máme své čtenáře i v zahraničí, např. naše krajany 
v USA a Austrálii.

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

www.agral.cz

Petr Gandalovič při návštěvě soutěže „Mls Pardubického kraje“
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Se dalo s určitostí konstatovat 31. července o účastnících přípravného výboru konferen-
ce „Pestré kameny – Bunte Steine“ 2009. Vzdor idylickému a pro letošní léto vzácnému 
slunečnému dni zasedli k mnohahodinovému jednání. Téma chystané konference? Peloidy 
a nutraceutika.

Abychom byli struční a pro čtenáře Řeznicko/uzenářských novin srozumitelní. Prota-
gonistou a duší projektu je známý odborník v oblasti potravin s probiotickými kulturami, 
docent MUDr. Petr Petr, CSc. Neboli také popularizátor masných výrobků s probiotickými 
kulturami. Díky jemu si řada spotřebitelů umí i mezi uzeninami najít ty s příznivým vlivem 
na zdraví. Parta kolem něho pojala vlivy na zdraví ve velmi širokém záběru. Vždyť už samot-
ný název Pestré kameny – Bunte Steine evokuje pestrou paletu krás a darů Šumavy, které 
bude konference věnována. Navíc v kulturní vazbě na jejího básníka Adalberta Stiftera. 

V dnešní době jistě milá aktivita, která si klade za úkol pomáhat, nikoliv inkasovat. Snad 
proto byla atmosféra jednání tolik uvolněná a srdečná. Něco odlehčujícího závěrem? Občer-
stvení se nabízelo formou samoobslužného bufetu. Vzdor tomu, že účastníky byli zastánci 
zdravé výživy, na talířcích převládaly párečky z Masokombinátu Planá. Byly prý naprosto 
neodolatelné. BR

Také tuto společnost jste mohli potkat 
na českobudějovickém výstavišti při příle-
žitosti udělování cen prestižní potravinář-
ské soutěže Chutná hezky, jihočesky. Jim 
přiznané ocenění nebylo nikterak menší 
nežli Zvláštní cena poroty. Zvláštní ceny 
se obvykle udělují na něco mimořádného. 
Nelákalo by vás ověřit si takovou mimořád-
nost?

Nebudu mlžit. Spolu se zástupci tisku 
jsem ji mohl okusit již v rámci soutěžní 
prezentace. Mauzovu „Játrovou paštiku 
s mandlemi“. Mimořádnou mi připadala 
poctivostí použitých surovin, řemeslného 
zpracování, chutí. Trochu smutné, že? Je-li 
něco poctivého považováno za výjimečné. 
Jenomže taková už je uzenářská (a neje-
nom uzenářská) současnost. 

Přijeďte se přesvědčit, reagoval na mé 
pochybování Karel Karda, jednatel společ-
nosti, když jsem se na slavnostním předá-
vání ocenění zeptal, zda takovou kvalitu dr-
ží i ve všední dny. Vzal jsem ho za slovo. 
A ohlásil se těsně před návštěvou s vědo-
mím, že už by nedokázali namíchat výstav-
ní paštiku. 

Musel jsem se omluvit za ono podezří-
vání. Všechny tři jejich trumfy, játrová paš-

Ne všichni podléháme komerci

Když
se řekne
Mauz

tika, játrová paštika s mandlemi a játrová 
paštika se žampiony, byly jedna báseň. Tu 
poslední plní do přírodního střeva, což pů-
sobí velice domácky. A to nebyl všemu ko-
nec. Pánové majitelé, tedy i pan Jaroslav 
Vojtěch, si povšimnuli, že jsem o masné vý-
robě nejenom něco slyšel. Vyrukovali pro-
to s uzeným, potom se škvařeným sádlem, 
škvarky, škvarkovou pomazánkou, …člověk 
v takových okamžicích pozapomene na hla-
dinu cholesterolu.

Konečně o ni v tomto případě ani ne-
jde. Takové výrobky představují gurmán-
ský zážitek, který pohladí duši i tělo, dá 
zapomenout na stres i děs. Děs z pojídání 
velmi laciných masných výrobků, na hony 

vzdálených poctivému řemeslu. Tady by-
chom se mohli rozloučit s firmou Mauz. 
Poctivé řemeslo je jejím vývěsním štítem. 
Ocenila je nejenom odborná porota, také 
zákazníci, vyhledávající jejich jedinečné 
zboží. Hledají ji s určitými obtížemi. Chy-
bí „Mauz“ nebo jiné determinující slůvko 
v názvu i na etiketách. Což brání naplnění 
rčení o řemeslu a zlatém dnu. Pokud vás 
odběratel drží v anonymitě, samozřejmě 
diktuje ceny. 

Nějaké moudro závěrem. Myslím, že ne-
ní zapotřebí cokoliv dodávat. Snad jen vy-
slovit přesvědčení o jedinečnosti zlatých 
(jiho)českých rukou. 

Bohumil Rada

Doc. MUDr. Petr Petr, CSc., (uprostřed) jako vždy plný energie

Prezentace na „Chutná hezky jihočesky 2009“

Dne 29. 8. 2009
se v německém městě 

Rheda-Wiedenbrück konal 
1. Evropský šampionát

ve vykosťování 
plecí, pod záštitou 

firem TönniesFleisch 
a Friedr.Dick. 

Soutěžilo se ve 2 kategoriích − Řeznické 
řemeslo a Řeznický akord. V kategorii Řez-
nické řemeslo se hodnotila především 
kvalita provedeného výkonu. Na star-
tu zde bylo možné vidět 64 soutěžících. 
V další soutěži s názvem Řeznický akord 
se soutěžilo v rychlosti bourání plece a 48 
soutěžících tak mohlo všechny ohromit 
svými časy. V obou kategoriích soutěžící 
závodili ve vykosťování 3 kusů plece.

Do soutěže se přihlásilo celkem 112 
soutěžících z různých států Evropy jako 
například z Norska, Německa, Švýcarska, 
Finska, Řecka, Slovinska, Irska, Belgie či 
Ruska. Českou republiku reprezentovali
4 účastníci ze skupiny AGROFERT HOL-
DING a. s. – ze společností Kostelecké uze-
niny a. s. a Maso Planá, a. s. 

Dušan Francálek a Milan Pokorný (Kos-
telecké uzeniny a. s.) soutěžili v kategorii 
Řeznické řemeslo, kde se hodnotila přede-
vším kvalita provedeného výkonu. V kate-
gorii Řeznický akord soutěžili Jiří Vomlela 

Potěšil nás dopis paní J. Klímové z Hradce Králové, ze kterého 
si dovolujeme ocitovat:

„… nejsem sice z oboru a Řeznické noviny se mi dostaly do rukou 
spíše náhodou, když se naši známí bavili nad článkem Europárek. 
Vy o tom píšete s humorem, jenomže pro zákazníka už to tak veselé 
není, když koupí špatné zboží. My jsme také koupili takové špekáčky 

pro děti k táboráku. Kdybyste viděly, jak byly zklamané…  Kdy už 
s tím konečně někdo něco udělá….“

Vážená paní Klímová. 
Asi vás příliš nepotěšíme. Špekáčky a jejich kvalita se staly věč-

ným tématem. Všichni jej řešíme a...  Nejblíže k řešení máte vy, 
zákazníci. Člověk nemusí být z oboru, aby mu již samotná cena 

padesát čtyři korun za kilo špekáčků nebyla podezřelou. Vyberte 
si spolehlivého obchodníka se spolehlivým zbožím od seriózních 
výrobců. Určitě tací existují. ŘUN nemohou provádět kontroly, 
natož někoho trestat. Zato rádi zveřejní tipy na nákup špekáčků, 
které budou děcka opékat s nadšením.

RaR      

Napsali jste nám

s manželkou Alenou Vomlelovou (Maso 
Planá, a. s.), kde byla hodnocena rychlost 
vykostění plece. 

Soutěž byla poměrně časově náročná. 
Samotný začátek byl v sobotu v 8:30 ho-
din a závěrečné vyhlášení výsledků skon-
čilo okolo 17 hodin. V obou soutěžních 
kategoriích bylo vybráno 32 semifinalistů 
a z těch se postupně probojovali do finá-
le 4 kandidáti, kteří soutěžili vyřazovacím 
způsobem  „muž proti muži“ ve vykosťo-
vání 5 plecí. O perfektní výkony nebyla 
nouze, a tak špičkoví závodníci dosahovali 
časů 134 sekund při zachování kvalitního 
výkonu za úpravu 3 plecí. Velkou motivací 
jim byly hlavní ceny jako motorka Harley 
Davidson, kterou vyhrál celkový vítěz sou-
těže, či zájezd za 5 000 eur, který byl ur-
čen výherci v kategorii Řeznické řemeslo. 
Nejrychlejšího času, 86 sekund, bylo do-
saženo ve vykosťování 3 plecí, ale tento 
výkon byl nekvalitní, za což soutěžící do-
stal trestné body a nepostoupil do dalšího 
kola. Tento závodník byl ovšem odměněn 
za rychlost výkonu, a to 1 000 eur. 

Celkovým vítězem soutěže se stal Nizo-
zemec Peter Blom.

Vynikajícího úspěchu dosáhl Du-
šan Francálek ze společnosti Kostelec-
ké uzeniny a. s., který vyhrál 1. místo 
v soutěži Řeznické řemeslo a v celko-
vém pořadí soutěže pak obsadil 2. mís-
to ze 112 účastníků soutěže.

Zároveň bychom chtěli vyjádřit podě-
kování i ostatním soutěžícím z České re-
publiky, kteří obě společnosti reprezento-
vali − Milan Pokorný skončil na 16. místě 
v soutěži Řeznické řemeslo, Jiří Vomle-
la obsadil 23. místo a Alena Vomlelová
30. místo jako jediná žena, která se zúčast-
nila soutěže v kategorii Řeznický akord.

www.kosteleckeuzeniny.cz
Celkový vítěz Nizozemec Peter Blom s výhrou motocyklu Harley Davidson „Street Rod“ 
(uprostřed), Dušan Francálek ze společnosti Kostelecké uzeniny a.s. (stojící zcela vpravo)

Pan Francálek (vlevo) při finále
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O slávě Pražské šunky, která se v minulosti prodá-
vala ve všech evropských lahůdkářstvích a která byla 
exportována i do zámoří, se toho napsalo v odborném 
tisku již mnoho. Vedle tohoto již klasického výrobku se 
u nás vyráběla a dosud vyrábí celá řada dalších výrob-
ků, které lze označit jako šunku. Tak např. v roce 1935 
pražský řezník a uzenář Ladislav Nachmüllner, mimo 
jiné autor a výrobce dusitanové nakládací směsi znač-
ky „Praganda“, popsal původní severoněmeckou specia-
litu – Vestfálskou šunku, která se vyráběla jako šunka 
s kostí z těžkých vepřových kýt. Po nasolení a naložení 
se upravené šunky zauzovaly ve vlažné udírně 10 až 14 
dní studeným kouřem, podobně jako selské uzené maso. 
Tato šunka se konzumovala nevařená. Později se vyrá-
běly v Německu a Švýcarsku Vestfálské šunky rolované. 
Čerstvá šunka se rozdělila na 3 části, z nichž se vyráběla 
Šunka ořechová, Hamburská slanina a z hlavního šálu 
Rolovaná vestfálská šunka.

U nás byla velmi populární Strojová, lisovaná šun-
ka, jakási předchůdkyně šunek polokonzervovaných, 
případně konzervovaných v plechových obalech. Její 
výroba spočívala v plnění upraveného a předsoleného 
masa z vepřových kýt, dusičnanovou nakládací směsí, 
do kovových forem různých tvarů a velikostí a řádného 
slisování. Připravené maso bylo mechanicky zpracová-
no tak, aby bylo na povrchu lepkavé. Kvalitnější Strojo-
vá lisovaná šunka se vyráběla z celých slabě zauzených, 
vykostěných (vyrourovaných) a upravených vepřových 
kýt s kůží. Oba typy se vkládaly do vroucí vody a dále 
vařily zhruba při teplotě 80 °C 1 hodinu na 1 kg. Mimo
uvedené základní druhy existovala a dosud existuje celá 
řada různě zpracovaných a upravených šunek z vepřo-
vých kýt a plecí s rozmanitými názvy, např. Šunka loso-
sová, rolovaná, burgundská apod. Také surovina použitá 
pro výrobu nepocházela jen z vepřového masa. V ně-
kterých oblastech České republiky byla v minulosti vel-
mi populární i šunka hovězí, vyráběná ze zadního masa 
s názvem Medvědí šunka.

K velkému rozvoji výroby šunek docházelo v obdo-
bí jednotného masného průmyslu, počínaje šedesátý-
mi lety minulého století. Jednalo se o polokonzervova-
né a konzervované šunky, případně plece v plechových 
krabicích. Technologie výroby spočívala ve vykostění 
čerstvých vychlazených vepřových kýt nebo plecí, úpra-
vy (ohajtlování) jednotlivých svalových částí, jejich vy-
třídění podle stupně zabarvení, dále z mechanického, 
přerušovaného namáhání suroviny za přidání chloridu 
sodného a technologicky nezbytného množství dusitanu 
a dusičnanu sodného, polyfosfátu, cukru, případně as-
korbátu sodného, vše z části rozpuštěno v určitém množ-
ství láku. Při plnění obalů byl k obsahu u velkých tvarů 
polokonzerv přidáván malý plátek želatiny. Šunky byly 

uzavírány za působení vakua. Následně byla provedena 
pasterace, případně sterilace a chlazení. Hmotnost po-
lokonzervovaných šunek bývala zpravidla 8, 10 a 12 lb.
Tvar plechových krabic pro výrobu těchto šunek byl hra-
natý. Naproti tomu šunky konzervované o hmotnosti
1 a 2 lb bývaly oválné či vejčité. Pro dosažení komerč-
ní úspěšnosti byl velmi důležitý podíl rosolu v hotovém 
výrobku. 

Výrobou šunek „v plechu“ se zabývaly převážně závo-
dy masného průmyslu v Brně, Kostelci, Studené a Vam-
berku. Po vybudování masokombinátu v Plané nad Luž-
nicí v roce 1973 byla výroba polokonzervovaných šunek 
zavedena i tam. Závod v Plané nad Lužnicí byl v té do-
bě jako jediný schválen zahraničními veterinárními in-
spektory pro vývoz masa, masných výrobků a konzerv, 
jak do zemí bývalého EHS (Evropského hospodářské-
ho společenství), tak do USA, a to ve všech výrobních 
fázích včetně jatek. Na export výrobků z masa na ná-
ročné západoevropské trhy, případně trh USA, byl vy-
víjen hospodářskými orgány státu velký tlak v souvis-
losti s potřebným získáváním devizových prostředků, 
při volně nesměnitelné české koruně. To se vedle šunek 

týkalo i celé řady jiných výrobků, jako byly vybrané dru-
hy ušlechtilých částí mas (nízký roštěnec, hovězí a pa-
nenská svíčková), hovězích pistolí (hovězích zadních 
čtvrtí bez nízkého žebra a boku), dále těžkých, mléčně 
dokrmovaných telat, ostatních druhů konzerv a polo-
konzerv, či dalšího rozmanitého sortimentu. 

Realizaci výrobků z masa na zahraničních trzích 
prováděl zpravidla podnik zahraničního obchodu Ko-
ospol, a to za přítomnosti zástupce středního článku ří-
zení (Sdružení podniků masného průmyslu) a zástupce 
výrobního závodu či podniku. Prostřednictvím Koospo-
lu, který spadal pod tehdejší Ministerstvo zahraničního 
obchodu, byly tak získávány pro národní hospodářství 
potřebné devizové prostředky. Menší část vývozu byla 
prováděna zahraničně-obchodním podnikem Minister-
stva vnitřního obchodu s komerčním názvem Imex, kte-
rý však obchodoval s podniky masného průmyslu vý-
hradně v české měně.

Mezi populární představitele zahraničních odběra-
telů „šunek v plechu“ patřil zástupce americké firmy 
Overseas Barters, Inc. pan Claudie Wechter, šarmant-
ní pán, který miloval českou klasickou hudbu. Tento 

přímý odběratel byl pro naše výrobce velmi prospěšný, 
protože umožňoval českým obchodníkům a zástupcům 
výrobní praxe navštěvovat své obchodní partnery pří-
mo v balírnách a maloobchodních jednotkách v USA, 
a získávat tak mnoho užitečných obchodních a tech-
nologických informací. Velkými konkurenty našich šu-
nek ve Spojených státech bylo Polsko, které v té době 
sanovalo tímto sortimentem značnou část amerického 
trhu (přes 30 000 t ročně), dále Dánsko (rovněž přes 
30 000 t) a další státy jako např. bývalá Jugoslávie, Ma-
ďarsko, Rumunsko a Holandsko. Náš podíl na tomto 
trhu nebyl nikdy rozhodující, jakost naší produkce však 
byla odběrateli hodnocena jako špičková. Do Němec-
ké spolkové republiky byly vyváženy převážně polokon-
zervované vepřové plece v plechových obalech. Přímou 
odběratelkou byla slečna Röhmová ze Stuttgartu, která 
zásobovala polokonzervami obchodní domy. V menší 
míře byly exportovány naše polokonzervy i do dalších 
evropských států. Mimo šunek a plecí byly z našich zá-
vodů vyváženy na náročné západní trhy včetně zámoří 
ještě další výrobky v plechu, z nichž stojí za zmínku 
vedle párků, případně klobás i Chopped ham, Chopped 
pork, Luncheon meat a Pork loin (tři jádra vepřových 
pečení tvořící v nákroji srdíčko, ve válcovitých plechov-
kách). Tvary a velikosti polokonzervovaných šunek na 
světových trzích byly v minulosti velmi rozmanité. Roz-
lišovaly se zejména tvary „Oblong“ s obdélníkovou zá-
kladnou, „Pulman“ se čtvercovou základnou a zkratka 
P/S znamenala hruškovitý tvar plechovky.

Ve světovém měřítku je produkce jednotlivých druhů 
šunek velmi široká. Nelze nepřipomenout výrobu pro-
slavených syrových – sušených šunek zejména italské 
a španělské provenience, jako je Parmská šunka a Ja-
mon Serrano.

Materiály, do nichž se šunky balí a které do jisté míry 
určují vlastnosti výrobků, jsou velmi rozmanité. Jedná 
se o plech, plastické hmoty, speciální tkaniny, gumo-tex-
tilní síťky, živočišné blány a různé formy v nesčetných 
tvarech a úpravách.

Do budoucna si lze přát, aby naši současní výrob-
ci nezapomínali na práci a zkušenosti svých předchůd-
ců, českých uzenářů a konzervářů, a využili současných 
technických, technologických a surovinových možností 
k dalšímu pozitivnímu posunu výrobní praxe při pro-
dukci dieteticky nenahraditelných potravinářských pro-
duktů – šunek. Pro další zvyšování jakosti této význam-
né skupiny výrobků bude zřejmě nutné opustit některé 
nevhodné, dosud používané výrobní postupy, dále pak 
zajistit odstranění technologicky neodůvodněné aditiv-
ní látky ze spotřeby pomocných materiálů, a větší po-
zornost věnovat výběru, hmotnosti a úpravě surovin.

Josef Radoš

Dieteticky nenahraditelné masné výrobky – šunky

V tomto čísle ŘUN se budeme věnovat kutrovanému 
dílu, které představuje největší díl denní výroby.

Jako první bod bych rád zdůraznil skutečnost, že li-
bové maso je nutno vykutrovat do jemna hned na začát-
ku kutrovacího procesu. 

Proč? Masová bílkovina je nejfunkčnější součást su-
roviny v receptuře, je to jediná surovina, která tvoří ter-
mostabilní texturu. To znamená, ve studeném i v teplém 
stavu je obdobně pevná. Proto je škoda tuto část surovi-
ny neopracovat optimálně, a tím plýtvat cennou maso-
vou bílkovinou, obsaženou v mase.

Je tedy třeba libové maso, sůl (DSS), fosfát a polo-
vinu ledu obsaženého v receptuře vykutrovat na min. 
6 °C dříve, než přidáme tučnou část suroviny (VVBK 
či sádlo). 

Fosfáty přidáváme do masa k aktivaci aktinomyosi-
nového komplexu. Moderní kutrovací fosfáty jsou kopií 
přirozeného fosfátu ATP (Adenosintriphosphat), který 
se po porážce v mase rychle rozpadá. Rozpadem ATP 
maso tuhne – dojde k pevnému spojení svalových bílko-
vin aktinu a mysinu. Přidáním fosfátů způsobíme opě-
tovné rozvolnění aktinu a myosinu – čímž maso změkne, 
je schopno pojit vodu a optimálně zaktivovat bílkovinu, 
kterou potřebujeme k následné emulgaci tuku.

Použití fosfátů v kutrovaném mase se velmi dobře po-
zná – dílo je elastické, měkké a leskne se.

Bez přítomnosti fosfátů je dílo matné, tuhé a trhá se 
(tzv. „krátké“ dílo). 

Pro zkušeného řezníka je posouzení konzistence díla 
indikátorem k tomu, zda je třeba přidat či ubrat vodu, 
zda je již konzistence správná.

Další užitečné přísady pro kutrované výrobky před-
stavují emulgátory, bílkoviny a hydrokoloidy.

Sójový izolát (obsah bílkoviny min. 95 %) má obdob-
né složení aminokyselin jako živočišná bílkovina, pro-
to její funkčnost nejlépe nahrazuje chybějící bílkovinu 
v surovině.

Sójový koncentrát či sójová mouka pojmou sice vo-
du, jsou vhodné pro zlepšení emulgace, ale netvoří tex-
turu. Mají konzistenci – roztíratelné, ne krájitelné.

Pouze sójový izolát při použití s vodou 1 : 4-5 může 
nahradit hovězí maso v surovině.

Občas se setkávám s použitím esterů mono- a digly-
ceridů masných kyselin ve funkci emulgátoru. Je to vel-
mi dobrý emulgátor, ale vzhledem k vysoké teplotě roz-
pustnosti se nehodí pro výrobu párkoviny či měkkých 
salámů. 

Využívá se při výrobě paštik. Před použitím je nut-
no tento emulgátor rozpustit v horké vodě (cca 80 °C) 
a teprve poté přidávat do kutru, což je technologicky 
nepraktické. Zejména ve velkých provozech, kde se su-
rovina na paštiky vaří v jiné části závodu, než následně 
probíhá výroba paštiky v kutru, bývá neochota k tako-
vému kroku navíc.

Vhodnější emulgátory jsou na bázi sójové bílkoviny, 
živočišných proteinů (z kůží či plazmy) nebo lecitinu. 
Tyto emulgátory jsou funkčnější a výrazně jednodušší 
v použití. 

Jako poslední skupinu bych zmínil hydrokoloidy. 
Sem patří karagenany, guarová guma, xantan a další. 
Karagenany jsou vhodné pro výrobky, které se konzu-
mují za studena. Při nízkém dávkování dokonale zpevní 
produkt. Velmi dobře se tedy uplatňují ve směsi pro Ju-
nior, Gothajský salám či obdobné výrobky. Svého času 
byl trend v použití karagenanů i do párkoviny. Zde je 
jejich přidávání nepříliš vhodné, neboť pevný gel, kte-
rý karagenan vytvoří, je při ohřátí produktu opět teku-
tý. Výsledkem je tedy párek – za studena krásně pevný, 
při ohřátí měkký a blátivé konzistence. Obdobně se ve 
funkčnosti projeví i použití živočišných proteinů z kůží 
– viz předchozí skupina. 

Guarová guma a xantan pojí velmi dobře vodu a sni-
žují ztráty v konečném výrobku. Jsou tedy vhodnou 
součástí některých kombi směsí pro měkké sekané vý-
robky. 

Společně s použitím bramborového škrobu snižují 
synerezi a tím ztráty při skladování hotových výrobků.

Mnohé dnes zmíněné přísady mají v kombinaci sy-
nergetický efekt (1 + 1 = 3) nebo se vhodně doplňují. 

Pouze optimální kombinace výše uvedených přísad 
v kutrovacích směsích přizpůsobená Vašemu konečné-
mu výrobku Vám napomůže vyrobit a zabezpečit kvali-
tu, které si přejete dosáhnout. 

Andreas Reuter 
hlavní vývojový technolog

IDC - FOOD, s. r. o., Hradec Králové

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

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

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

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

KUTROVACÍ PŘÍSADY
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Dovoz Vývoz

celkem z toho EU celkem z toho EU
 [tuny] [tis. Kč] [tuny] [tis. Kč] [tuny] [tis. Kč] [tuny] [tis. Kč]

JATEČNÝ SKOT
1. 1. – 31. 5. 2009 885,5 35 699 885,5 35 699 18 389,3 865 039 16 845,8 766 659
1. 5. – 31. 5. 2009 139,6 5 104 139,6 5 104 2 946,1 141 740 2 633,8 121 090

JAT. PRASATA
1. 1. – 31. 5. 2009 7 787,8 329 525 7 787,8 329 525 4 258,6 134 724 4 156,2 127 605
1. 5. – 31. 5. 2009 2 053,4 89 964 2 053,4 89 964 594,7 20 175 577,3 18 864

 
Dovoz Vývoz

celkem z toho EU celkem z toho EU
 [tuny] [Kč/kg] [tuny] [Kč/kg] [tuny] [Kč/kg] [tuny] [Kč/kg]

HOVĚZÍ MASO
1. 1. – 31. 5. 2009 6 745,9 99,40 6 624,2 97,13 2 399,9 81,08 2 399,9 81,08
1. 5. – 31. 5. 2009 1 437,1 97,63 1 422,1 96,03 528,4 75,63 528,4 75,63

VEPŘOVÉ MASO
1. 1. – 31. 5. 2009 67 035,4 53,63 66 414,0 53,39 14 640,9 52,54 14 401,6 52,61
1. 5. – 31. 5. 2009 13 508,4 56,03 13 467,8 55,97 3 594,8 46,40 3 555,0 46,36

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

www.agral.cz

Potravinářská Revue
je plnobarevný časopis pro výživu, 

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

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

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

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

ABONT s. r. o., Chlumova 3,130 00 Praha 3

DODÁVÁME:
� Hlubokotažné baličky do fl exibilní nebo tvrdé folie
� Darfresh systém
� FormSrink systém
� Lipform systém
� Traysealery – baličky využívající hotové misky

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Parkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516, fax: +420 261 260 518, e-mail: vaclav.knez@cz.multivac.cam

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů pro potravinářský,
farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

� Robotická centra – plně automatické balicí linky
� Zařízení pro kontrolu kvality balení
 – vyřazovací váhy
 – metaldetektory
 – rentgenové detektory
 – detektory těsnosti balení

� Vakuové komorové baličky
� Obalové materiály
 – folie, sáčky
� Originální náhradní díly
� Servisní činnost
� Poradenskou činnost

V předchozím čísle tohoto listu jsem se podělil o některé z mnoha zku-
šeností, nabytých při cestách po světě práce a podnikání. Na závěr článku 
také připojil několik upřímně míněných rad. Velice mile mne překvapilo po-
chopení mnoha čtenářů, vyjadřujících v e-mailech souhlas a sympatie. Nic 
však nezazlívám těm, kteří vyjádřili nesouhlasný názor. Že to není v Česku 
zvykem? Zřejmě mnozí doposud nepochopili podstatu demokracie. 

Vždyť i já bych musel třísknout pěstí do stolu, ne-li přímo dveřmi re-
dakce. Když tato pod můj článek vyjádřila nejenom jisté distancování 
se od mých myšlenek, ale též přímo pochybnost o mém úsudku, údajně 
ovlivněného orientem. Ano, poznal jsem orient. Má-li redakce na mysli 
mazanost a prolhanost tamních obchodníků či úplatnost úřednictva, mu-

ZKUŠENOSTI Z EMIRÁTU
sím souhlasit. Bakšiš tam nepochybně patří k rituálu. Nevím, jak to slo-
vo přesně přeložit do češtiny. Určitě by vtipný překlad stál za námahu, 
neboť jeho obsahová náplň je v této zemi uplatňována mnohem častěji 
nežli ve třetím světě.

Vraťme se však k podnikání. Oni tam, v zemích půlměsíce, vůbec ne-
mají takový zmatek, jak o něm píší někteří cestovatelé. Pořádek tam ma-
jí. Jenom poněkud jiný, nežli na jaký jsme zvyklí my. Také tam vyrábějí 
uzeniny, jak jsem se přesvědčil v emirátu Abu Bublájí, jedné z perel Blíz-
kého východu. Tamní emír Bublaj se shlédnul v Evropě. Nemohl si proto 
nevšimnout výstav, soutěží i ocenění, udělovaných nejlepším výrobkům. 
Po návratu do rodné pouště zavedl prestižní klání o Zlatou bublajinu. 
V době mého pobytu ji získal velbloudí salám Drabarian. 

Co je na tom zvláštního, říkáte? To, co následovalo. Emírovi kontro-
loři vyrazili na súk. Koupili pár těch salámů, když usmlouvali tři piast-
ry slevy. Které pak odvezli do emírových laboratoří. A bylo zle. Šlachy 
v nich našli a vepřový separát. Když deklarována byla čistá velblou-
dí svalovina. Výrobce přivedli na tržiště, kde dostal baštonádu. Nebo-li 
výprask holí na chodidla, pokud by někdo z čtenářů nevěděl. Taky mu 
sebrali ono ocenění. Hrozné mravy, že? A to ještě mohl mluvit o štěstí. 
V sousední monarchii, kde nepanuje tak osvícená hlava, by ho rovnou 
ukamenovali. Ano, přátelé, v případě uplatnění práva šaría nějaký bak-
šiš nepomůže. 

Abych šel k šípku s takovými příklady barbarství. Česko přece nemá 
zájem na vymlácení podnikatelů. A vůbec, snad nás nechceš srovnávat se 
světem korupce. Ne že by to bylo z mojí hlavy. Podle zjištění odborníků 
Transparency International v této disciplíně zaujímá Česko pozici v páté 
desítce. Až za oněmi emiráty, také za Botswanou nebo Maltou. Ale před 
Ugandou, můžete namítnout. Totéž jsem řekl jednomu tamnímu podni-
kateli, který studoval v Praze. James Ukelele, tak se jmenoval ten dobrý 
muž, se jenom pousmál. Moc vidět, když v Uganda korumpovat. U vás 

dělat všechno šikovně, v palčákách (tady prokázal slabší znalost češtiny, 
správně mělo být v rukavičkách). Jinak prý bychom jim to natřeli. Oni 
totiž korumpují veřejně. 

Jak vidíte, není to zas až tak jednoduché. Měřit, co je kde morální a co 
nikoliv. Víme my vůbec, kde se vzalo to slovo – morálka? Ve starém 
Řecku, samozřejmě. Oni říkali mores. Neboli zvyky, abychom to zjed-
nodušili. Co je kde zvykem, to je morální. Například takoví Papuánci. 
Když přemohli souseda, tak si ho večer ugrilovali. Jelikož to na tamním 
ostrově bylo zvykem, tudíž to bylo morální. My tomu říkáme kanibalis-
mus. Nebo už ne?

J. Potůček
potucky@centrum.cz 
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Během přistání letadla tureckých aerolinií v Pekingu vás v těchto dnech 
v pohodě proklepnou lékaři a změří teplotu každého pasažéra. Je to kvůli 
prasečí chřipce. Pokud správně a včas vyplníte anglicky vypracovaný dotaz-
ník a teplotu nemáte, v klidu můžete záhy usednout do taxíku a vydat se 
napříč touto čínskou metropolí. Prokoukla a obzory nabraly na obrysech, 
řeknete si.

Za sedm let, co jsem naposledy byla v Pekingu, Čína skutečně na život-
ním prostředí hodně zapracovala. Jistě na to měla vliv Olympiáda, i ta má 
„na svědomí“ skutečnost, že v metru pod čínským značením nechybí ani 
anglické, a když máte mapu města, v pohodě se dá docestovat na místo 
určení i tímto dopravním prostředkem. Ve vagonech metra běží neustále 
nějaký program a na vnitřních stěnách kabin se za mého pobytu promítal 
film o zručnosti čínských sklářů. Jak z komentáře vyplynulo, neučili je čeští 
skláři, jak se u nás mylně interpretuje, ale šikovní fachmani z Nového Zélan-
du, a tak po krachu českých skláren se záhy můžeme setkat s náhradou z Čí-
ny. Tam si této profese úplně jinak váží. To trochu zabolí, stejně jako první 
doušky piva, které si koupíte v některém ze supermarketů a zrovna moc vás 
neosvěží. Jak jsem ale byla upozorněna, nevybrala jsem to pivo, kterému 

z vlastních pivovarů dávají Číňané přednost, a toho z dovozu je tam nepří-
liš druhů, dominuje mezi nimi jen Heineken. Na setkání s pár podnikateli 
z potravinářství jsem přinesla pár plechovek s Budvarem a že šmakoval, ten 
by se tady prodával, pomyslela jsem si. Co tomu brání, nevím, stejně jako 
nabídce českých mlékáren. Na pultech s potravinami je totiž žalostně málo 
sýrů. Vlastně byl tam jen jeden druh tvrdého sýra z mlékárny, kterou po je-
jím krachu v důsledku melaminové tragédie koupila jiná firma a hned zača-
la chrlit na bezedný čínský trh tuto specialitu, které je pro miliardu a čtvrt 
Číňanů žalostně málo. Potom jsem napočítala celé dva druhy jogurtů a jed-
ny trojúhelníčky s taveným sýrem se značkou Prezident. 

Buřtíky na čínský způsob
Zato masa a masných výrobků je tam nepřeberné množství. Nestačila 

jsem fotit a nechali mne, což by prý v době Olympiády nepřipadalo v úva-
hu. I buřtíky jsem našla, zrovna měli slevu a nechutnali nejhůř. Salámů 
nepřeberná kvanta a lančmítů hned několik druhů. Na ně jsou Číňané ex-
perti a dokáží v nich zhodnotit ty nejpodřadnější ořezy a zbytky z výroby 
uzenin. Mimochodem pod tímto dojmem zněl článek v českém magazínu 
Euro, kde autorka titulkem: „Ani Číňané už nechtějí drahé české vepřové 
maso“ dávala našim chovatelům najevo, jak jsou drazí a vlastně nemožní, 
přinejmenším směšně, ne-li hloupě. Lančmíty jsou i v Číně za babku a je 
to dáno skladbou masa a ingrediencí, což v odborném časopise řezníků 
a uzenářů netřeba zdůrazňovat. Zatímco uzeniny jsou v Číně ve srovnání 
s jejich českými výrobky o třetinu levnější, lančmíty jsou skutečně levné 
a pro méně majetné vrstvy jsou dobrou náhradou šunkového salámu nebo 
šunky. Naší chuti se ale příliš nevymykají, zato salámy jsou víc dosladka a 
méně výrazné chuti.

 

Nepřeberné množství polotovarů z masa
Kuřata jsou většinou porcovaná a velmi levná a maso vepřové i hovězí 

je daleko méně dobře opracované, prapodivně čtvrcené a dělené, zhruba 
o 20–25 % levnější než u nás. Na průměrný plat lidí v Pekingu, který je 
měsíčně na úrovni 6–9 tisíc korun je to ale dost, a tak v košících zrovna víc 
balíčků masa jsem nikdy neviděla. Zato ryb je neskonale mnoho v různých 
druzích, stejně jako korýšů, krevet, krabů a ty jsou na naše poměry zase tak 
levné, že Čech v Pekingu by za ně jistě utrácel rád a hodně. V supermar-
ketech přímo před očima nakupujících se dělají různé polotovary z masa. 
Napichují se na špejle, marinují, skládají na tácky v různých obrazcích a mi-
xují se zeleninou a kořením. V žádném evropském městě jsem tolik druhů 
polotovarů z masa neviděla a že se vždy na svých cestách stavuji v řeznic-
tvích, abych pro ŘN měla nějakou specialitku, nemusím dodávat. V Číně 
je to skutečně velmi pestré a s masnými výrobky bychom tam asi díru do 
světa neudělali.

Kachní jazýčky z Vodňan
a paštiky z Hamé

Číňané mají trochu jiné zvyklosti a mají rádi i marinované pařáty z drů-
beže, velmi si potrpí na vnitřnosti různě upravené a vrcholem dobroty jsou 
kachní jazýčky, které tam na tamní trh vyváží společnost Vodňanské kuře 
z holdingu Agrofert. V jedné z prodejen byly jazýčky v marinádě, čtvrt kila
za zhruba 160 korun. A co jsem tam za český výrobek ještě viděla? Byla 
to firma Hamé, která člověka potěšila až na nejjižnějším ostrově Číny na 

Chajnanu. Byla to husí paštika skoro tak drahá jako jazýčky v plechu s ob-
jemem čtvrt kilogramu zhruba za sto korun. Na tomto ostrově, kde jsou 
nádherné pláže, dosud nepříliš objevené zahraničními turisty, je v drahých 
hotelích ruská klientela, má i svou pláž, k níž mohu dodat, že ta pro plebs, 
na níž jsme s Číňany denně chodili, je mnohem hezčí a příjemnější. Nehrají 
tam rádia stále živou Alu Pugačevovou, ale živě v určitých pauzách nepříliš 
nahlas zpívá čínská kapela, jsou tam z palmového listí stříšky nad lehátky 
a moře průhledně čisté. Nad většinou čínských rodin se na pláži vznáší 
jejich překrásné papírové draky a lodě v podobě plovoucích domečků od-
vážejí zájemce na širé moře, kde se krásně potápí a pozorují mořský život. 
A rodinný hotýlek hned u pláže, kde jsme bydleli, je příjemný svou intimi-
tou i ranními dobrotami na čínský způsob.

A co se jí v místních restauracích? Jsou to jejich nudle s masem na mno-
ho způsobů, zelenina, jakou si jen můžeme přát, taky na mnoho způsobů, 
a maso zase na nudličky, proužky, jen jinak upravené, než co nám v Če-
chách předvádějí čínští kuchaři. A těch ryb v akváriích před hospodami, 
kdo je jejich milovníkem, má na Chajnanu o bakchanálie postaráno. Není 
to drahé a chuťově velmi zajímavé.

Eugenie Línková

Čínský trh je pestrý masem a uzeninami

Nabídka buřtíků Příprava polotovarů před očima zákazníků

V Brazílii žije na 180 milionů lidí a přes 220 milionů skotu. Tak jako 
v Austrálii se na velká stáda ovcí počítá s rybníčky a přesně se dodržu-
je skladba tří hlavních pícnin, i v Brazílii mají na rozlehlých pastvinách 
krávy a býčci přesně pro svou potřebu vytvořená jezírka. V letním vedru 
je navíc příjemné si tam smočit břicho.

Byla jsem jedním ze sedmi evropských novinářů, kteří tam během 
měsíce března devět dní pobývali na farmách a sledovali, kam se ta-
to agrární velmoc ubírá. V zemědělství tam totiž aktivně působí přes
33 % obyvatelstva a co komodita, to mnohem levnější její produkce. 
V živočišné produkci jsou velmi nízké náklady, což se odvozuje od po-
časí a půdy. Na velkých výměrách jsou stále zelené pastviny a dobytek 
se jen dokrmuje, aby měl dostatek bílkovin a škálu potřebných živin. 
Maso tak ve farmářských cenách je na zhruba 40 % naší ceny a v ob-
chodech, kde jsem rychle zabrala regály s masem, je vidět, že i ve fi-
nále se dá nakupovat levněji než v Evropě nebo Americe. Navíc tolik 
druhů masa jsem ještě nikde na světě neviděla. Není nakonec snadné si 
vybrat. Jen uzenin je ve výběru málo a v hotelích, kde jsme si na švéd-
ském stole měli vybrat z nabízených sýrů a uzenin, byly jen dva druhy 
šunky a šunkového salámu, jeden druh tvrdého salámu, jaký se k nám 
spíš dováží ze Španělska nebo Itálie a u sýrů byl stejně tak skrovný vý-
běr. Vše se tam především griluje a nabídka je vždy z masa jak skotu, 
tak vepřové a skopové.

Na farmách jsme to měli možnost ochutnat. K tomu se přikusují 
housky a zelenina. Z plemen skotu tam převládají Aberdeen Angus ne-

Ve výběru druhů masa se Brazílii nedá konkurovat

Takové brazilské lidové restaurace se 
ukrývají pod pro Čecha tajemným a stejně 
tak obtížně vyslovitelným pojmenováním. 
On by spíš rozuměl slovu „sámošky“. Ne-
boť v ní u vstupu zaplatíte jistou, pro našin-
ce nikterak závratnou sumu, a vše ostatní 
už je jenom na vás. Hory předkrmů, salátů, 
hotových jídel, příloh, moučníků, zmrzlin, 
ovoce a zeleniny. Postačí sáhnout po talíři, 
nabírat si a baštit. Nikdo vás nesleduje, ni-
kdo neomezuje. Jestli si dáte hovězího a la 
Stroganov jednu naběračku či dvě, nebo tři. 
Stejně tak se nikdo nepodiví, pokud neodo-
láte a ještě před obědem do sebe hodíte ně-
jaký ten dortík nebo zmrzlinu. Tady se kaž-
dý host stará o sebe a personál o neustálé 
plnění mís. 

Už v tom udělali mnozí z nás chybu. Ro-
zumějme Češi, poprvé vstoupivší do takové-
ho podniku. Neboť to nejsvůdnější nás mělo 
teprve čekat. Když se průvodci podařilo nás 
konečně přimět k posazení ke stolu. S ob-
rovským talířem, prozatím zaplněným hro-
mádkou přílohy a nějakou tou zeleninou. 
A přišlo to. Číšníci, jejichž pohyby neměly 
daleko k tanečním kreacím toreadorů. Ele-
gantním krokem začali kroužit kolem nás, 
s churascem, opřeným jílcem o rameno. 
Ano, s mečem, na kterém byly napíchány ty 
kusy masa. Jeho špičku jednou rukou přidr-
žovali na talířku, když v druhé třímali nůž. 
Samozřejmě už opečené na dřevěném uhlí. 
Stačilo jenom naznačit, a oni hned odkrajo-
vali. Tady se o nějakých normách nemluví. 

Jako v Česku, zda porce na sto padesát, či 
dvě stě gramů. Vůbec nesejde na tom, zda 
žádáte čtvrt kila, půl kila… Kilo? Taky dob-
ře. Odřezávají a odřezávají… 

My, Češi, jsme v tu chvíli tak trochu při-
pomínali pelikány. Házeli jsme do sebe ta 
velká sousta stejně rychle, jako to umí zmí-
nění ptáci. Jako bychom se báli, že každou 
chvilku bude utrum. Jenomže nebylo. Do-
konce jsme tím hltáním udělali chybu. Po 
pro zdejší stolovníky nejobyčejnějším mase, 
jakým je šťavnaté hovězí, přicházela stále 
delikatesnější lákadla. Kuřecí křidýlka, kře-
pelky, želví plátky, dokonce i cosi z kajma-
na. A naše žaludky už byly plné k prasknutí. 
Zatímco štěbetající brazilská rodina obíra-
la ty křepelky, my jenom povolovali opasky, 

obepínající přeplněné útroby. Zkrátka, za 
chyby se platí i v Brazílii.

Takže příště. A bylo opravdovým gur-
mánským zážitkem, ono příště v churasca-
ria. Když ze steaku jsem žádal jen tenký 
plátek, kuřecí křidýlka toliko dvě a zcela 
vynechal chacino. To si pak můžete vychut-
nat neuvěřitelnou lahodu na stromě dozrá-
lé papáji, ananasové zmrzliny, nebo si zob-
nout tortito negro. Že už vám to nepřipadá 
stylové, nebásnit o pečeních, když jsme na 
stránkách ŘUN? Dobrá, končíme. A pokud 
by to přece jenom někoho zajímalo... Tedy, 
čeští poutníci a Brazílie, můžeme příště po-
kračovat. Na téma pivo, kupříkladu. V tom 
snad budeme jedničkami.

RaR

 Češi a churascarias

Tak velký výběr masa v supermarketech je vidět snad jen v Brazílii a jistě 
i v Argentině.

bo Herford Shorthorn a na některých farmách jsou vidět honáci na ko-
ních, kteří stáda hlídají a v řadě případů i ženou až k jatkám. Přeprava 
tam totiž má největší podíl na nákladech. 

V Brazílii nikdy nebylo BSE, řekl v rozhovoru Carlo Lovatelli, pre-
zident brazilské Agrární komory. Proto Brazilci nepovažovali nikdy za 
nutné svá stáda označovat ušními známkami. Dnes je to jeden z důvo-
dů, proč evropští veterináři brání dovozům brazilského hovězího ma-
sa. Podle irských a nizozemských veterinářů, kteří vloni pobývali na 
studijní cestě v Brazílii, je nesnadná dohledatelnost kusů a to je pro-
ti normám běžným v EU. „My si to uvědomujeme, a tak děláme vše 
pro to, aby i náš skot byl jasně označený a dohledatelnost byla,“ uvedl 
Lovatelli. Chovatel skotu Pedro Batonosi ze státu Parana, který je na 
mapě Brazílie nejjižněji, to sice bere za uměle tvořenou bariéru expor-
tu z Brazílie, ale je to podle něj i přirozená ochrana evropského trhu, 
a proto toto tvrzení taky nebere na lehkou váhu. Má 280 koní. Jak ří-
ká, jsou na práci. S kovboji mu hlídají stáda krav a býků a při srovnání 
evropských cen masa si jen mne ruce a doufá, že jednou zaplaví trh 
i v České republice. Zatím vyvážejí hovězí a kuřata hlavně do Ruska 
a do třetích zemí. Má 300 hektarů pastvin a na dvou hektarech pěstuje 
GMO kukuřici a střídá ji se sójou. A právě možnost užívání geneticky 
modifikovaných organismů je pro brazilské farmáře další produkční 
výhodou. Je u těchto plodin mnohem lepší výnos a farmář má nižší ná-
klady během vegetace. Tím má krmivo levné, a tak se to přirozeně vše 
promítá do nákladů, jimž žádný kontinent nemůže konkurovat.

Eugenie Línková

Z E  Z A H R A N I Č Í
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Zajistíme pro vás zpracování všech stupňů předprojektové 
a projektové dokumentace v oborech:

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

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

Telefon: 261 910 081  Fax: 261 910 045
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PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – SPOLEHLIVOST

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A DODÁVKY NA MÍRU

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

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

J M É N O Z A V A Z U J E

NABÍZÍME: 

• MASO, VNITŘNOSTI, SÁDLO, POLOTOVARY

• CHLAZENÉ I MRAŽENÉ

• HOVĚZÍ, VEPŘOVÉ, KOŇSKÉ, DRŮBEŽÍ, RYBY

• PRO VÝROBU I PŘÍMOU DISTRIBUCI

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

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

www.animalco.cz

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 805,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 320,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 216,- Kč

R č í ř d l é

Potravinářský
zpravodaj

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

Zelený pruh 1560/99, 140 02  P r a h a  4 

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

DOPORUČUJEME REVIZE SOUČASNÝCH ETIKET,
návazně na realizované legislativní změny.

·  poradenství v oblasti zákonů o obalech a odpadech,·  školení pracovníků z hygienického minima,·  podnikatelské záměry, studie a projekty výroby potravin,·  profesní uplatnění v potravinářském průmyslu, nabídka-poptávka, bezplatně (viz www.infak.cz),·  další potravinářské služby dle specifických potřeb zákazníka,·  POHLEDÁVKY - profesní zkušenost od r. 1993.
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ESSA, spol. s r.o. ESSA, spol. s r.o. 
centrální expedice expedice
Okružní 34 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 1
370 01 České Budějovice Tel.: 461 631 845
Tel.: 387 412 481 Fax: 461 616 920
Fax: 387 412 481

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

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

Vaše chuť je tady!

taste unlimited...

(pokračování)
VZNIK CECHŮ

 V počátečním období městského života řídili rych-
tář a konšelé řemeslníky sami. Vydávali jim přitom na-
řízení týkající se práce a trhu. Ke konci 13. století se 
začali řemeslníci příbuzných řemesel sdružovat v ná-
boženská či humanitární bratrstva. Členové bratrstev 
měli zajištěnou určitou stavovskou podporu a úhradu 
pohřbu. Tyto organizace dosti brzy přibraly ke svým 
úkolům povinnost hájit vlastní zájem řemesla. Touto 
rozšířenou činností došlo k přetvoření bratrstev v ce-
chy. Ty pak převzaly na sebe a své členy oprávnění 
k práci, dále k nákupu surovin a k prodeji hotových 
výrobků. Z toho vyplývalo, že kdo nebyl členem ce-
chu, nesměl nic z uvedených činností provozovat. Po-
kud někdo tato pravidla porušil, byl potrestán a na-
zván „stolířem“, později „fušerem“, snad proto, že 
pracoval pokoutně při cizím stole. Výraz cech vzni-
kl z německého „Zeichen“, zejména proto, že Němci 
v té době vládli na většině radnic. Dalšími názvy pro 
cech byly: „pospolnost“, „pořádek“, latinsky „socie-
tas“. Přerovští řezníci si říkali „universitas“. Statuty 
cechům udělovali v jejich počátcích zpravidla konše-
lé, později král. 

 Přesný letopočet vzniku cechů řezníků je obtížné 
určit, protože se jednalo o dosti dlouhodobý, nerovno-
měrný proces v jednotlivých regionech. Je však zná-
mo, že řezníci jako vážený cech v Praze měli již v roce 
1283 jít v královském průvodu, a to v čele všech řeme-
sel, hned za městskou radou. 

 V 16. století již byla téměř všechna řemesla organi-
zována v ceších. Výjimku tvořili knihtiskaři, lékárníci 
a švadlenky, kteří tak vytvořili „řemeslo svobodné“, 
podléhající ve všem konšelům, a to nebylo v té době 
žádnou předností. Naproti tomu řemeslníci, členové 
cechů, si spravovali svoje věci sami, což bylo jejich 
chloubou.

 Velkou ránu utrpěla cechovní samospráva po sta-
vovské bouři v roce 1547, kdy Ferdinand I. cechům na 
čas odňal hlavní práva samosprávy, které jim později 
vrátil, ale přitom si je zavázal k poslušnosti.

 V čele cechů byli cechmistři, čili starší, obyčejně 
dva, kteří opatrovali cechovní pokladnici. Ta měla své 
uctívané jméno „matka pokladnice“. Konšelé postou-
pili cechmistrům soudní pravomoc nad členy cechů, 
ovšem jen ve věcech řemesla. Cechmistrům byl dále 
přiznán dohled nad kvalitou práce, ale zároveň udě-
lena také povinnost dohlížet na morálku mistrů ve 
smyslu čestného obchodu tak, aby obyvatelstvo neby-
lo šizeno. Cechmistři předsedali valným hromadám, 
v nichž se mistři usnášeli ke všem věcem, které se tý-
kaly řemesla. Při jednání valných hromad docháze-
lo podle potřeby i k soudnímu řízení. Pokud byla při 
schůzi otevřena i matka pokladnice, musel se každý 
účastník chovat slušně.

 Přístup do cechu všem, kteří se stali měšťany, byl 
nejprve dosti snadný. Platilo se jen mírné vstupné. 
Když však počet mistrů vzrostl, vstupné se zvýšilo. 
V roce 1357, ve snaze, aby se do cechu nedostávali 
nedouci a nedělali řemeslu hanbu, bylo uloženo kan-
didátům předložit „mistrovský kus“, tedy typ určité 
zkoušky.

 Cechy dbaly mimo znalosti řemesla také na morál-
ní kvality svých členů, a proto musel každý kandidát 
předložit list o poctivosti svého rodu. Od vzniku ce-
chů platila zásada, že řemeslo by mělo živit všechny 
mistry stejně. V pravidlech cechu bylo ustanovení, že 
vstupoval-li do cechu mistrův syn, má po otci půl prá-
va, nebo právo celé. To znamená, že jiný kandidát mu-

sí vyplnit všechny podmínky přístupu, a mistrův syn 
jen jejich polovinu. Tedy, bylo-li v 15. století povinné 
do některého cechu složit 30 grošů přístupného a dvě 
libry vosku a zhotovit čtyři výrobky svého řemesla, mi-
strův syn platil při „půl právu“ pouze 15 grošů, jednu 
libru vosku a zhotovil jen dva kusy. Při „plném právu“ 
neplatil a nedělal nic. Ostatní běžní kandidáti brali tu-
to zásadu jako nespravedlnost, zvláště dostal-li se do 
cechu synek, který toho mnoho neuměl. Také dcera 
mistra měla v cechu výhody, které přenášela na že-
nicha, pokud pocházel z řemesla. Vdova po mistrovi 
pak směla dál provozovat řemeslo. Důsledně využívali 
těchto výhod řezníci, kteří byli považováni obecně ze 
všech řemesel za nejlakomější a bránili se jakékoliv 
úpravy zásad.

 Velká pozornost byla věnována otázkám stavovské 
cti. Existovaly dokonce „listy o cti“, ve kterých kandi-
dát na mistra např. dokazoval, že žije v řádném man-
želství, případně že není poddaný. Některé podmínky 
se z dnešního pohledu zdají absurdní. K nepřijetí do 
cechu nebo k vypuzení z cechu již přijatého kandidáta 
stačilo zabít psa, dotknout se „umr-
lého“ zvířete nebo zvířete vzteklého, 
dotknout se šibenice apod. 

 Na vysoké úrovni byla v období 
začátku cechů snaha o tzv. „pojiště-
ný výdělek“. Cechy omezovaly čin-
nost čilejším a pokrokovým členům 
tím, že jim určovaly, kolik kusů vý-
robků smí mistr vyrobit a realizovat 
na trhu. Bylo také určeno, kolik tova-
ryšů a učňů smí mistr mít. Některá 
řemesla nakupovala společně suro-
viny (např. kůže), které pak rozdělo-
vala s cílem, aby si jednotlivý mistr 
nenakoupil větší množství surovin 
pro svoji výrobu. K sociální rovnosti 
však tyto zásady nevedly. Měl-li mistr 
majetek, měl-li dům nebo pozemky, 
nakoupil všechno, co potřeboval pro 
výrobu, snáze, kdežto chudý mistr neměl často zač na-
koupit, a tak mu nezbývalo než zpracovávat surovinu 
přinesenou zákazníky, nebo dokonce nepracovat, če-
muž se v té době říkalo „světit“. Tzv. „zlaté dno“ ře-
mesla však přestalo platit zhruba v 16. století.

 Tehdejší dělnický stav – tovaryši, přicházeli van-
drem do měst a vstupovali do práce k mistrům. Tova-
ryš musel mít list, dokazující, že je vyučen, a také něja-
ký nástroj svého řemesla. U řezníka to byly zpravidla 
nože a sekyra. Bez listu a nástroje by byl pokládán za 
tuláka. V 16. století měli již tovaryši své spolky a hos-
pody. Přišel-li vandrující tovaryš do takové hospody, 
poptal se hospodského nebo hospodské, který mistr 
by potřeboval tovaryše. Po prověření, zda má tovaryš 
příslušný list a nástroj, poslal hospodský pro starší to-
varyše, kteří po obřadném přivítání a přípitku doved-
li vandrujícího k mistrovi. Přijal-li mistr tovaryše do 
zaměstnání, stal se prakticky členem rodiny. To byla 
nejsrdečnější stránka tehdejšího řemesla. Mistr sedal 
u oběda a večeře se svými tovaryši u jednoho stolu 
a pracoval s nimi ve stejné dílně. Často se nechal mis-
tr se svými tovaryši vyobrazit. Na těchto obrázcích ze 
16. století vynikají na tvářích mistra i tovaryšů ohrom-
né kníry pod nosem, kterým se říkalo „frňousy“.

 Zaměstnání u mistra se sjednávalo zpravidla na ně-
kolik neděl s týdenní výpovědí. Před svátky a jarmar-
ky však byla nutná výpovědní lhůta třítýdenní. Velmi 
zřídka docházelo k uzavření dohody na celý rok. To-
varyš byl povinen podle dohody pracovat v létě od vý-

chodu slunce do západu 17 hodin, v zimě pak 14 ho-
din. Zimní práce začínala v říjnu a pro zlepšení nálady 
podávala mistrová tovaryšům ten večer hovězí pečeni 
při svíčkách – svíčkovou. Od té doby se nejkvalitněj-
ší část hovězího masa nazývá svíčková. Trochu úlevy 
v práci mívali tovaryši o četných svátcích. Kromě toho 
se obvykle nepracovalo v pondělí odpoledne. U nás se 
tomuto pracovnímu volnu říkalo „dobrý“ pondělek, 
Němci mu říkali „modrý“ pondělek. Mistrům nebý-
val tento zvyk moc po chuti. Lenochům hrozil pravi-
delně peněžitý trest, vězení, nebo bití od mistra, a to 
v případě, byl-li mistr silnější než tovaryš. Podle tehdy 
platného řádu směl mistr tovaryše bít. Utekl-li tovaryš 
ze zaměstnání bez výpovědi, napsal o tom mistr svým 
kolegům a od té doby se zběh nazýval psancem. Toho 
pak nikdo, kdo byl o případu informován, do zaměst-
nání nepřijal. Odcházel-li tovaryš po dobrém, tak ho 
ostatní tovaryšové obřadně z města vyprovázeli.

 Řemeslníci v té době používali celou řadu stavov-
ských zvyklostí. Tak např. hospodský nebo hospodská 
oslovovali tovaryše „pane synu“. Tovaryš pak musel ří-

kat hospodskému „pane otče“ nebo 
hospodské „paní matko“. Hovorová 
řeč řemeslníků bývala okořeněna 
celou řadou hesel a přísloví. Velmi 
pečlivě se dbalo na dodržování slo-
va, ať již při práci, nebo při uzavírá-
ní obchodů. Všechny obchodní ne-
bo společenské události se důkladně 
zapíjely.

 Na počátku 15. století nebyli 
tovaryši spokojeni s úrovní svých 
mezd a také s tím, že jim nebylo 
umožňováno stát se mistry. Před-
pokládali, že jsou odsouzeni k stálé 
službě svým pánům. Srdečný poměr 
mezi mistry a tovaryši se začal roz-
padat. Rostl také počet ženatých to-
varyšů, kteří již měli rodiny. Říkalo 
se jim „kárníci“, protože vandrovali 

s ženami a svůj skromný majetek a děti vozili na ká-
ře. Začínal se objevovat také jakýsi stav řemeslných 
proletářů, které mistři jen velmi neochotně přijíma-
li do svých služeb. Zároveň rostl počet nepořádných 
dělníků – „fušařů“, kteří pracovali pokoutně zejména 
na vsích, a tím řádným mistrům škodili. Ti byli také 
proletáři své doby.

 Tovaryši, kteří pracovali u mistrů, sdružovali se ješ-
tě za husitských válek (od roku 1432) ve spolky pro 
zprostředkování práce a péči o nemocné. Takovým 
spolkům se říkalo „menší pořádky“. K jednání si vždy 
zvolili určitou hospodu. Mistři jen neochotně povolo-
vali hospodu tovaryšům k jejich jednání. A skutečně, 
tovaryši se ve spolcích domlouvali o spolupráci pro-
ti mistrům a organizovali stávky. První stávku, ještě 
před zřízením spolků, uspořádali pražští provazníci 
v roce 1410. Mistři tyto stávky nazývali „šibalstvím“. 
Od dob vlády Ferdinanda I. byly stávky řidší, zejmé-
na proto, že vůdcům stávek šlo o hrdlo, nebo alespoň 
o zmrzačení. V roce 1601, po bouři pekařských tova-
ryšů, byly vůdcům stávky v Praze katem uťaty prsty.

 Na nejnižším stupni cechovních sdružení byli 
učedníci. Za učedníky byli přijímáni statnější chlap-
ci, často ve věku již od pěti let. Mistr nesměl přijmout 
učedníka soukromě, ale jen před mistry a podle vži-
tého ceremoniálu. Musel také složit určitou sazbu 
v penězích a vosku. Doba učení nebyla pevně určena, 
což se zdůvodňovalo tím, že každá práce není stejně 
náročná. Když však otec učně mistrovi zaplatil urči-

tou sazbu, mohl zkrátit svému synovi učební dobu 
až o polovinu. Chudý chlapec se naproti tomu mo-
hl učit až osm let. Poslední léta, když učeň již něco 
uměl, nahrazoval mistrovi svoji prací vynaložené ná-
klady na stravu a ošacení. Že učeň z učení neuteče, 
musel někdo zaručit určitým obnosem. Učeň musel 
poslouchat mistra i mistrovou „bez všeho odbreptová-
ní“. Co se doma odehraje, nesměl vynášet ven. Mistr 
měl k učni též otcovské právo, to znamená, že ho směl 
trestati bitím, nejvýše však do dvaceti ran.

 Když se učedník doučil, mistr oznámil cechu, že 
poctivě svůj čas vyplnil a že mu dává za vyučenou, což 
bylo zapsáno do příslušné knihy. Přitom byli ostatní 
mistři cechu dotazováni, zda o učni nevědí nic nega-
tivního. Potom k němu promluvil cechmistr tzv. „řečí 
napomínací“, jak se má chovat, stane-li se tovaryšem. 
Nesmí být pyšný, má uctivě smekat klobouk, nemá 
být u mistra vybíravý v jídle, nesmí ho pomlouvat, co 
není jeho, má nechat ležet apod. Když učeň vše slí-
bil, byli dotázáni tovaryši, zda ho mezi sebe přijímají. 
Potom obdržel tovaryšské jméno, které nemuselo být 
totožné s jménem otce. Roku 1567 měl slavný pražský 
zvonař Brikcí tovaryše Marka, jemuž dali tovaryšské 
jméno Neřád. (Dílna zvonaře stála v místech, kde byl 
později vybudován věhlasný uzenářský závod pana 
Antonína Chmela, známý jako Zvonařka). Od svého 
mistra obdržel nový tovaryš nějaký groš, ale musel za 
to dát mistrovi svačinu. Potom ho ostatní tovaryši vza-
li do hospody a tam z něho „snímali hrubé učednické 
mravy“. Nakonec ho napomenuli, aby se pokládal za 
vyšší stav a neměl nic s učedníkem. Svěřili mu hesla, 
pozdravy a průpovídky, které musí používat na vand-
ru, aby byl ve svém řemesle všude přátelsky přijímán. 
Závěrem si mohl nový tovaryš zaplatit „list za vyuče-
nou“ a převzít ho hned, nebo po čase.

Výučný list
Tovaryše Šebestiána Adamíka 

z roku 1732
 „My cechmistři a mistři poctivého řemesla řeznické-

ho v městě Moravské Ostravě známo činíme tímto lis-
tem všem všudy a zvláště tu kdekoliv toho potřeba bude, 
že jest před nás úplnost cechu našeho řeznického před-
stúpil slovutný pan Frantz Ekini spolumistr a bratr náš 
cechovní, žádajíc nás zato, abychom jeho tovaryšovi Še-
bestiánu Adamíkovi (chtějíce se potom on řemeslo kam 
jinam převandrovati) list aneb attestatum pod pečetí na-
ší cechovní udělili, dávajíce nám toho správu jistau, že 
se jest řečený Šebestián Adamík tento rok za tovaryša 
přes všechen čas věrně a chvalitebně choval, tak že je 
mu něčems se hany neb potupy dáti nemůže, než jenom 
všechno dobré a chvalitebné jednání. Co vidúce My věc 
slušnú býti, toho jsme jemu odepřít nemohli, tak činíme, 
a přitom všech všudy žádáme, obzvláště Opatrností Vaší, 
pánův cechmistrův a všech pánův mistrův tohož poctivé-
ho řemesla řeznického z náležitú uctivostí žádáme, aby 
kdekoliv se vejš jmenovaný Šebestián Adamík nahodil, 
a ščestí svého vyhledávati chtěl, pro jeho ctné a chvali-
tebné mezi námi chování, jeho vším dobrým a náležitým 
fiedrovati sobě oblíbili připovídajíce My zase vším příjem-
ným se doměnit a oddlužit. Pro lepší toho jistotu pečeť 
cechu našeho k tomu listu přitisknúti jsme dali a jej po-
tvrdili. Jehož datum v městě Moravské Ostravě dne 10. 
Marty Anno 1732.“

(Pokračování v příštím čísle)  
Josef Radoš

Byli řezníci přední řemeslo v městě a řemeslo mocné…

Vážení přátelé,
Naše vydavatelství připravilo pro odbor-

nou a sympatizující veřejnost výpravnou 
a bohatě ilustrovanou knihu Josefa Radoše

 Řezníci a uzenáři
– významné události v čase.

Obsah publikace připomene budoucí osla-
vu 700 let od udělení znaku a praporu českým 
řezníkům mladým králem Janem Lucembur-
ským, kterou budou řezníci pod záštitou praž-
ského primátora slavit v roce 2010.

V úvodních kapitolách se autor knihy za-
bývá důležitými událostmi počínaje vznikem 
řemesel a zakládáním měst. Obsah dále po-
kračuje popisem společenské a hospodářské 

problematiky v jednotlivých časových eta-
pách, která měla podstatný vliv na rozvoj řez-
nicko-uzenářského řemesla.

Autor knihy se nezabývá ucelenou historií 
jatečnictví a výroby masných výrobků v na-
šich historických zemích, ale akcentuje nej-
důležitější etapy vývoje oboru.

Publikace vyjde v prosinci 
letošního roku v ceně 240 Kč.
Objednávky přijímá písemně 

a telefonicky fi rma Abont s. r. o., 
Chlumova 17, 130 000 Praha 3,

tel. 222 781 521,
603 287 522

Komplexní informace o knize
rádi podáme na adrese:

Vydavatelství Agral s. r. o.,
Zelený pruh 1560/99,

140 02 Praha 4,
tel. 296 374 656,

602 315 170,
e-mail: agral@agral.cz

V poslední části knihy
„Řezníci a uzenáři

– významné události v čase“
jsme vyhradili prostor

pro inzerci, která bude jistě 
dobrou příležitostí pro prezentaci 

Vašich výrobků a služeb.

Podle předběžného průzkumu 
předpokládáme, že o knihu bude nejen 

v odborných kruzích, ve školách, ale 
i u čtenářské veřejnosti značný zájem, 

a proto bude vydána ve vyšším nákladu.
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Vskutku kus poctivé práce odvádějí Český svaz zpraco-
vatelů masa spolu se Státním zemědělským intervenčním 
fondem. Rád bych podtrhnul použité adjektivum. Ono už 
se příliš nenosí. Ne že by mnozí netoužili označit jím své 
aktivity. Jenom si netroufají tak průhledně lhát. V době, 
kdy většina nezištné pomoci na hony zavání povrchností, 
formálností, neřkuli přímo pokrytectvím. Vždyť to zná-
te, něco se odpracuje u stolu, zadá se pár PR článků… 

Řeznické řemeslo je u Makovců tradicí po několik ge-
nerací. Prvorepubliková živnost dědečka byla inspirací 
jeho synovi a třem vnukům s manželkami při zakládání 
firmy Makovec. Součástí firmy byl od samého počátku 
jateční provoz a výrobna uzenin. Brzy se přidala vlastní 
prodejna na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově, která 
je dodnes vlajkovou lodí mezi firemními prodejnami. 

Po devatenácti letech od obnovení činnosti firmy 
představuje síť vlastních obchodů firmy přes čtyřicet 
prodejen. V současné době je většina z nich při Pen-
ny Marketech po celé Moravě a Slezsku. Přehledný se-
znam je zveřejněn na stránkách www.makovec.cz, kde 
najdete přesnou adresu, otevírací hodiny i akční ceny. 
Jateční závod v Kostelci na Hané má kapacitu 1 000 
kusů vepřového a 50 kusů hovězího za den, výrobna 
uzenin ve Smržicích vyrobí denně 17 000 kg uzenin. 
Sklad uzenin v Držovicích slouží k expedici vlastních 

i nakupovaných výrobků. Akciová společnost MAKO-
VEC zůstává i nadále rodinnou firmou, jejíž dlouhodo-
bou strategií je nabízet kvalitu za přijatelnou cenu, nad-
standardní servis a nikdy neztrácet ze zřetele potřeby 
zákazníka.  

Vedení firmy sází na kvalitu, kterou u svých výrob-
ků kontroluje od nákupu dobytka přes výrobu až po 
vystavení výrobků ve vitrínách prodejen. Zpětná vaz-
ba z prodejen a od zákazníků je motorem neustálého 
vylepšování produktů, ale i vnitřních postupů. Jedním 
z názorných příkladů péče o kvalitu je denní rozvoz čer-
stvé suroviny do všech prodejen firmy. Kvalitou firma 
rozumí nejen čerstvé maso a chutnou uzeninu, ale také 
odborný personál. V souvislosti s hledáním kvalitních 
zaměstnanců firma čím dál častěji naráží na nedostatek 
absolventů výučních oborů řezník-uzenář, ale i proda-
vač. O to větší důraz vynakládá na vedení a školení za-
městnanců prodejen z firemní strategie prodeje.

Nové prodejny jsou řešeny v přehledném stylu s pou-
žitím prvků nadstandardní výbavy. Kvalita nabízených 
produktů je tak silně podporována kvalitou prodejního 
prostředí. Naplněním této zásady je vytvořen předpo-
klad pro záruku vysoké prestiže značky MAKOVEC. 
Doufáme, že naše snaha dělat prodejny v moderním du-
chu je zřejmá každému, kdo do prodejny vstupuje. 

Firemní prodejny nabízejí maso, širokou škálu uzeni-
ny včetně vyhlášených specialit, drůbeží a ryby. Prostor-
nější prodejny mají v nabídce doplňkový sortiment, jako 
je pečivo, sýry nebo lahůdky. Většina prodejen nabízí 
zákazníkům koření, dochucovadla nebo nealkoholické 
nápoje. Prodejny si svůj sortiment mohou volit samy 
podle aktuální poptávky. 

Do budoucna má firma Makovec ambici i nadále po-
skytovat zákazníkům „kvalitu za dobrou cenu“. Našim 
cílem je trvale dobrá pověst kvalitního výrobce a so-
lidního obchodního partnera založená na dlouhodobě 

spokojených a věrných zákaznících. S tímto předsevze-
tím pracujeme na dalším rozšíření sítě našich prodejen. 
K čemuž nás motivuje i účast v soutěži prodejen, pořá-
dané ČSZM.

Uzená krkovička, šunkový salám, chlebíček s debre-
cínkou, bramborák se salámem, vlašský salát, ořecho-
vý dort… Všechny tyto lahůdky můžete zakoupit pod 
jednou střechou ve vyhlášeném klatovském řeznictví 
U Šedlbauerů v Klatovech.

Řeznictví najdete na pěší zóně naproti divadlu v ruš-
né ulici kpt. Jaroše. Již od 13. století byla tato ulice (dří-
ve Masné krámy) vyhlášená velkým počtem řeznictví 
a více než před sto lety se v této ulici nacházel objekt 
městských jatek.

Historie řeznictví v současné podobě sahá do roku 
2000, kdy zakladatel a majitel Ing. Stanislav Kopá-
ček s manželkou a spolu s dalšími 6 zaměstnanci zre-
konstruoval a znovuotevřel známé klatovské řeznictví 
U Šedlbauerů (naproti klatovskému divadlu) pod hla-
vičkou společnosti MASO WEST s. r. o. Atypický in-
teriér řeznictví v moderním designu a především stá-
le žádanější uzenářské speciality s logem usměvavého 
čuníka s kšiltovkou lákaly Klatovany k jejich nákupu. 
A tak se vlastní výroba uzenin a masa rozšířila o párky, 
vyhlášené ručně vázané špekáčky, lákavé klobásky, vo-
ňavá uzená masa, výtečné salámy, tlačenky, ručně špej-
lované jaternice a jelítka a krajové speciality. Na výrobu 
uzenin a opracovaných mas postupně navázalo několik 
rozvozních linek s chladírenskými vozy. 

Zájem o uzeniny a maso stále rostl, ovšem kapacita 
výrobních a expedičních prostor v řeznictví U Šedlbaue-
rů už dále neumožňovala další rozšiřování firmy. Na 
podzim roku 2005 došlo k zásadnímu obratu ve vývoji 
společnosti. Společnost MASO WEST s. r. o., pod kte-
rou Řeznictví U Šedlbauerů patří, převzala výrobní část 
tehdejší klatovské lahůdkárny Floko a veškerá výroba 
opracovaného vepřového a hovězího masa a uzenin se 
přesunula do výrobny v Gorkého ulici. 

Sortimentní nabídka Řeznictví U Šedlbauerů se tak-

řka přes noc rozšířila o nabídku lahůdkářských výrob-
ků, tzn. výrobků studené kuchyně (chlebíčky, saláty, po-
mazánky, aspiky, bagety…), teplé kuchyně (polotovary, 
knedlíky, bramboráky, řízky…) a cukrářských produktů 
(zákusky, řezy, dorty…). S rozšířením nabízeného sor-
timentu se upravila otevírací doba v řeznictví (od 7,30 
hod.) tak, aby si školáci, maminky, zaměstnaní lidé 
mohli koupit k snídani či svačině plněnou bagetu, oblo-
žený chlebíček, sladký zákusek nebo uzeninu s čerstvým 
pečivem. Nabídka Řeznictví U Šedlbauerů představuje 

průřez sortimentem klatovské výrobny MASO WEST, 
ale zároveň je zde k zakoupení také výborné ručně vy-
ráběné učňovské pečivo z rukou dětí tamního SOU po-
travinářského. Od května roku 2009 zde můžete zakou-
pit i masné a lahůdkářské výrobky společnosti MASO
WEST oceněné národní značkou kvality KLASA. 

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) vyhlásil 
v roce 2008 novou soutěž „Prodejna roku 2008“, kdy 
hledal nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu v České 
republice. Řeznictví U Šedlbauerů postoupilo jako je-
diná prodejna z Plzeňského kraje do celostátního kola. 
V letošním roce bylo klatovské Řeznictví U Šedlbaue-
rů opět vyhodnoceno „Řeznickou prodejnou roku 2009 
za Plzeňský kraj“. Tohoto ocenění si zaměstnanci firmy 
velice váží, vždyť je důkazem jejich poctivé práce a lás-
ky k řemeslu, které oceňují především zákazníci, kteří 
v řeznictví nakupují. Ne náhodou je mottem společnosti 
„Láska na celý život!“.

Řeznictví U Šedlbauerů:
Kpt. Jaroše 109, Klatovy
Tel.: +420 376 324 184

Otevírací doba:
Pondělí–pátek: 7,30–17,30 hod.

Sobota: 8,00–11,30 hod.
www.masowest.cz

SOUTĚŽ O ŘEZNICKOU PRODEJNU 2009

MAKOVEC a. s. – návrat k rodinné řeznicko-uzenářské tradici

Specializovaná maloobchodní síť Zeman maso – uze-
niny provozuje v současné době téměř 75 prodejen po ce-
lé České republice a další nové prodejny jsou v současné 
době ve výstavbě.

Většina prodejen Zeman je součástí supermarke-
tu Penny Market. Všechny prodejny mají sjednocený 
vzhled exteriéru a interiéru, nabízí sortiment čerstvého 
masa, uzenin, lahůdek a ve vybraných prodejnách také 
výrobky z vlastní pekárny (více jak 50 druhů slaného 
a sladkého pečiva). Při výběru veškerého sortimentu 

je kladen důraz především na kvalitu a čerstvost nabí-
zeného zboží.

V prodejnách najdete kromě běžného sortimentu 
masa, uzenin a lahůdek také různé speciality, z nichž 
jsou některé připravovány výhradně pro prodejny Ze-
man maso – uzeniny na základě vlastních receptur 
a jsou nabízeny pod vlastní značkou Zeman. Mnoho 
výrobků v prodejnách Zeman maso – uzeniny je oce-
něno národní značkou kvality Klasa. Společnost klade 
důraz nejen na kvalitu a čerstvost zboží, ale také na do-

držování výrobních postupů a hygienických norem při 
výrobě, což její zástupci průběžně kontrolují.

Každý týden je pro zákazníky připravena speciál-
ní akce, tzv. Zemanovy ceny, na kterou jsou zákazní-
ci pravidelně upozorňováni reklamními spoty, rozno-
sovými letáky, inzercí v denním tisku, plakáty přímo 
v prodejnách atd. Filozofii společnosti vyjadřuje mot-
to: „Zemanovy ceny Vaší kapse nastaveny“.

www.prodejnyzeman.cz

Klatovské řeznictví U Šedlbauerů se představuje…

S čím vstupují do soutěže Zeman maso – uzeniny

Pročež to vezměme po pořádku. Pomoc. Komu že 
tahle soutěž pomáhá? Nejspíš řeknete, že českým výrob-
cům a prodejcům. Nepochybně. Zviditelnit se v době, 
kdy se Českem rozjely parní válce v podobě nadnárod-
ních maloobchodních řetězců, zásobovaných nadnárod-
ními výrobci (nebo jste se snad nesetkali s označením 
– země původu EU). Pohladí to na duši, když, unaveni 
tím mořem šedé anonymity, před sebou uvidíte vývěsní 
štít s označením řeznictví či uzenářství. Většinou vás 
pak osloví jedinečnou nabídkou. A nemusí to být jenom 
místní uzenářská specialita či řeznický gulášek. V dneš-
ní době je to i milé slovo, znalost nabízeného zboží, 
mnohdy zahřeje i pouhý úsměv. 

Tím se dostáváme k poctivé práci. V tomto případě 
soutěžní poroty. Ona si doopravdy obula zákaznické 
boty a vydala se po vlastech českých. Hledat to, co za-
ujme konečného spotřebitele. Aniž by se předem ohlá-
sila, aniž by hleděla na jméno na vývěsním štítě. Na 

stránkách předchozích čísel ŘUN jsme se přesvědčili, 
že umí hledat opravdu objektivně. Chovaneček, Váhala, 
Dolejší… Co jméno, to pozvánka k jedinečnému naku-
pování. 

Proto s nemenší pozorností sledujeme soutěžení le-
tošní, které v době psaní tohoto článku dospělo do stá-
dia vyhodnocování „krajských přeborníků“. Abychom 
byli autentičtí, dovolujeme si otisknout část takového 
dopisu, doručeného jednomu ze soutěžících.

Vážený pane Čejko, Český svaz zpracovatelů masa ve 
spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fon-
dem vyhlásil soutěž o řeznickou prodejnu roku 2009. 
Cílem soutěže bylo ocenit vysoký standard služeb, kva-
litu i šíři sortimentu, čerstvost nabízených produktů 
i prodej výrobků oceněných národní značkou kvality po-
travin KLASA. Rádi bychom Vám poděkovali za účast 
v této soutěži, Vaši přihlášku jsme přijali a na základě 

hodnocení „tajným zákazníkem“ Vám s radostí ozna-
mujeme, že Vaše prodejna ve Skutči postoupila do celo-
státního kola soutěže a bylo vyhodnoceno krajské kolo, 
kde se Vaše prodejna stala „Řeznickou prodejnou roku 
2009 za Pardubický kraj“…

� � �

Přijměte prosím pozvání na slavnostní společenský 
večer do hotelu Skalský dvůr dne 8. 9. 2009, kde Vám 
bude předán certifikát „Řeznická prodejna roku 2009“ 
za Pardubický kraj…

Což jistě zahřeje, potěší, dodá chuť dále bojovat. 
Nám, zákazníkům, naději, že i příště si budeme moci 
nakoupit poctivé české uzeniny. Pro vaši potěchu otis-
kujeme pár fotografií prodejen letošních finalistů. Příště 
představíme konečné výsledky. 

Bohumil Rada

O  H I S T O R I I  I  S O U Č A S N O S T I  S P O L E Č N O S T I  H O V O Ř Í  S P O L U M A J I T E L É  F I R M Y

Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, Skuteč

Řeznictví Dvořák, Sedlčany Slámovo uzenářství, Velká Bíteš Řeznictví a. s., Roštěnice 
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Šumavský
Masokombinát  

s. r. o.,
Klatovy

Šumavský Masokombinát Klatovy je 
tradičním výrobcem masa a masných 
výrobků. Používání tradičních receptur, 
klasické uzení a zrání, šetrné zacháze-
ní při balení a transportu jsou zárukou 
prvotřídní kvality. Ve všech fázích výro-
by je kladen důraz na prvotřídní jakost 
všech základních surovin, jejichž kvali-
ta je garantována důkladným výběrem 
dodavatelů jatečných zvířat. Veške-
ré pomocné suroviny, přírodní koření 
a obaly masných výrobků jsou dodává-
ny renomovanými tuzemskými a zahra-
ničními fi rmami. Kromě přísné kontro-
ly suroviny je hygiena neodmyslitelnou 
součástí výrobního procesu, který je 
sledován stálým veterinárním dozorem 
a vlastní laboratoří od příjmu zboží až 
po vyexpedování.

Masokombinát má schválení a registraci na provozy 
s velkou kapacitou pod veterinárním schvalovacím 
číslem CZ329101844.

Provoz masokombinátu tvoří uzavřený celek, který 
zajišťuje kompletní klasický výrobní program masa 
a masných výrobků:

–  nákup jatečných zvířat, porážky prasat, skotu, telat 
a ovcí

–  výrobu a prodej výsekových mas a masných výrobků
–  zmrazování masa a prodej dělených mas v kartonech
–  balení masa a masných výrobků do vakua, ochranné 

atmosféry a perforovaného obalu
– podniková prodejna

VÝROBKY
Maso:
VEPŘOVÉ
�  jatečně opracovaná těla
�  výsekové                                                 
�  droby
�  maso balené v OA
      
HOVĚZÍ
�  výsekové                                           
�  droby
�  maso balené v OA                             

Uzeniny
�  drobné masné výrobky
�  měkké salámy
�  speciální masné výrobky
�  tepelně opracované masné výrobky
�   trvanlivé masné výrobky fermentované
�  v ařené masné výrobky
�  šunky
�  uzená masa tepelně opracovaná

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, list Českého svazu zpracovatelů masa. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník, tel.: 296 374 656, 296 374 657, fax: 296 374 658, e-mail: agral@agral.cz; run@agral.cz; http://www.agral.cz. Redakce: Věra Fillnerová,
tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz.Inzertní servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Chlumova 17, 130 00 Praha 3., tel./fax: 222 781 521. Index 47526. ISSN 1210-3497. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tisk VS, Praha 4-Pankrác. 
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Výjimečné ceny
pro přihlášení

do 30. září 2009!

27. mezinárodní
potravinářský

veletrh

2. – 5.  3.  2010
Brno – Česká republika

www.salima.cz

Přijď
te k nám i V

y!

	

Masi-co s. r. o., Zahradní 466,  250 64   Měšice u Prahy,
 tel.: 222 533 001-3,  725 793 820,  www.masi-co.com

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

� VEPŘOVÉ MASO
� HOVĚZÍ MASO
� TELECÍ MASO
� JEHNĚČÍ MASO
� KRÁLIČÍ MASO

�  DRŮBEŽ,
VČETNĚ DROBŮ

� MASNÉ SPECIALITY
�  RYBY A RYBÍ SPECIALITY
� ZVĚŘINA

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

Společnost MASI-CO s. r. o.
v současnosti rozšířila nejen svůj prodejní 

sortiment, ale zároveň i lokality kam zaváží zdarma 
– více informací na uvedených kontaktech

HOTELY,  RESTAURACE,  NEMOCNICE,  JÍDELNY,  ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

výsekové maso je dodáváno z vlastních jatek


