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Štěstí
přeje 

připraveným
Říká se, kam nemůže čert, nastrčí že-

nu. Pokud je tomu tak v případě aktivit 
okresních a krajských agrárních komor 
a zviditelňování regionálních potravin, 
pak čerte pryč, v sedle jsou již krásné 
dámy. Alespoň v případě ředitelek Ha-
ny Hricové z OAK jižních Čech a Petry 
Škopové, ředitelky společnosti Chovser-
vis a velké propagátorky a organizátor-
ky soutěží Východočechů o nejlepší regi-
onální potraviny, to platí stoprocentně. 
Nakonec, co agrární komora v regionu, 
to aktivní žena. Organizují i okresní do-
žínkové slavnosti a při nich se samozřej-
mě také propagují dobroty od českých 
potravinářů. „Těchto aktivit si vážíme 
a v poslední době se většiny akcí spoje-
ných s propagací masa, masných výrobků 
a dalších potravin účastníme,“ potvrdil 
prospěšnost zmíněných aktivit Jaromír 
Kloud, předseda Českého svazu zpraco-
vatelů masa. 

„Aktivity na regionálních úrovních by 
měly probudit národní cítění u spotře-
bitelů,“ dodal Kloud. Právě prostřed-
nictvím regionálních akcí se nejen pro-
pagují české potraviny, ale i samotné 
zemědělství a jeho produkce. „Za půl ro-
ku, po který se tomu spolu s agrární ko-
morou věnujeme, se obrovsky zvedlo po-
vědomí spotřebitelů o tom, co jsou české 
potraviny, jak se značí a v čem můžeme 
mít jistotu, že nejsou závadné,“ dodává 
Kloud. Podle něj je to i tlak na super-
markety a myšlení jejich managementu. 
I ten musí vědět, že ne vše je dovoleno 
a zákon o potravinách se ctí stejně v Čes-
ké republice jako v Německu, Rakous-
ku nebo Polsku. Jaromír Kloud přitom 
vysvětluje, že nikomu (ať je to agrární 
komora, řezníci nebo mlékaři) nejde 
o nějaký boj se supermarkety. Nikdo 
ani nechce vymýtit potraviny z dovozu, 
ale zemědělci i potravináři chtějí stejná 
pravidla pro dovozce jako pro tuzemské 
výrobce. Všichni by měli ctít literu záko-
na a to lze nejlépe dokladovat přesným 
a viditelným značením potravin. Ostat-
ně právě o tom hovořil i prezident ČR 
Václav Klaus, když v poslední květnové 
pondělí přijímal na Pražském hradě zá-
stupce agrární komory. Vyslovil názor, 
že chápe snahy zemědělců obhájit své 
místo na českém trhu. Podle hlavy státu 
bude hodně záležet na kvalitě nabízených 
tuzemských potravin a na jejich dobrém 
značení a samozřejmě i vtipném zviditel-
ňování. To právě bude napříště zejména 
na regionálních úrovních, čemuž Evrop-
ská unie nebrání, naopak to hodlá i fi-
nančně podpořit.

„Musíme se přizpůsobovat EU stan-
dardu, podpora značky Klasa škrtá slovo 
národní. Budou to české potraviny, kte-
ré svou kvalitou převálcují ostatní a tím 
si získají své příznivce,“ říká k danému 
tématu první náměstek ministra země-
dělství Ivo Hlaváč. A k možné regionální 
podpoře místních potravin uvedl, že v ose 
jedna programu Rozvoje venkova je prá-
vě na tyto aktivity finančně pamatováno. 
„Tato vláda bude nositelem transformace 
státního rozpočtu do takových činností, 
které přinášejí zaměstnanost a utlumují 
mandatorní výdaje,“ dodává Hlaváč. Ne-
popírá přitom, že se budou naopak utlu-
movat takové aktivity, které nepřinášejí 
přidanou hodnotu.

Co z toho plyne. Že i v tomto případě 
budou mít štěstí připravení. Ti, co pře-
žili dva postupně po sobě jdoucí třesky 
v zemědělství a potravinářství počínaje 
rokem 1990, jsou na konkurenci z EU 
dobře připraveni. Vydali své síly i peníze 
na správnou věc, na modernizaci provozů 
a na získání co největších vědomostí v ob-
lasti marketingu. Ty budou nyní potřeba 
nejvíce, protože nestačí vyrobit, ale důle-
žité je prodat, a to jak doma, tak na vel-
kém trhu evropském nebo i světovém.

Eugenie Línková

V poslední době, myslím tím několik po-
sledních let, se stáváme svědky procesu, kdy 
se komodita maso mění v komoditu „surovi-
na“. To maso, o kterém se hřímalo z tribun 
a hlásalo se, že ho bude dost pro všechny 
občany, a někteří švejkovsky dodávali, dost 
to sice ano, ale pro méně lidí.

Tak toto maso přestává mít nádech ne-
dělního oběda, ale spíš se začíná podobat

něčemu neosobnímu, s čím se obchodu-
je někde daleko na burze v mírách, které 
snad ani neznáme.

 Co se bude dít dál, jak se situace bu-
de asi vyvíjet? Co tenhle model? Malí 
a střední jateční producenti budou pra-

covat relativně v klidu svých regionů se 
svými detailními znalostmi trhu a ti nej-
lepší budou čekat na svou příležitost, jak 
se dostat mezi giganty. Ale co ti součas-
ní jateční giganti? V jejich horních pat-
rech bude foukat, předpokládám, pěkně 
silný severák. No, dopadne to asi celkem 
jednoduše, buď se ti největší zapojí, ne-

 Ani zpracovatelé masa se v současném 
podnikatelském prostředí nevyhnou nutnos-
ti používat reklamu. Často si kladu otázku, 
zda má reklama v našem oboru odpovídají-
cí úroveň a hlavně potřebnou účinnost. Za-
tím se mi nepodařilo rozptýlit obavy z toho, 
že tomu tak není. Příčinu vidím v nízkém 
stupni připravenosti pracovníků obchodních 
útvarů jednotlivých organizací, kteří rekla-
mu zadávají a určují její obsah.

 Rád bych se ve svém článku zabýval tzv. 
čistou reklamou jako součástí komerčních 
komunikací. Nejprve však bude vhodné 
připomenout některé pojmy, které se téma-
tu úzce dotýkají.

Propagace – je nadřazený pojem pro jed-
notlivé části komerčních komunikací.

Podpora prodeje – je marketingová techni-
ka, která má za cíl zvýšit prodej výrobků. 
Jde o řadu nástrojů, které vedou odběrate-
le nebo zákazníka k uskutečnění nákupu. 
Jedná se o širokou škálu akcí, jako je např. 
rabat, různé prémie, vzorky, výstavy, soutě-
že, hry, akce na místě prodeje apod.

Práce s veřejností – je marketingová tech-
nika, s jejíž pomocí jsou předávány infor-
mace o výrobcích a službách. Jejím cílem 
je vytvoření příznivého klimatu a podpo-
ry veřejnosti pro dosažení marketingových 
záměrů.

Sponzoring – je komunikační technika, která 
má za cíl finančně podpořit určitou událost 
nebo dílo tak, že organizace dostává příleži-
tost preferovat svoji osobní značku, název 
organizace či nějaké reklamní sdělení.

Přímý marketing – je technika, která využí-
vá komunikační média k dosažení poptáv-
ky či pro deje. Jedná se o oslovení diferen-
covaných skupin zákazníků.

Reklama – je tvorba a distribuce informací 
dodavatelů zboží nebo služeb nabízených 
s komerčním cílem. Patří sem inzerce, te-
levizní a rozhlasová reklama, reklama v ki-
nech, audiovizuální snímky a nejrůznější 
vnější reklama.

Při zadávání reklamy je nutné především 

identifikovat stávající a potenciální odběra-
tele, jejich potřeby a požadavky, dále lidi, 
kteří rozhodují o nákupech a potřebné ko-
munikační kanály.

Odborníci na vytváření reklamy mají ve 
svém řemeslném arzenálu mnoho příkladů, 
co dobrého může reklama pro společnost 
udělat. Kromě šíření informací o produk-
tech a službách se jedná např. o zvyšování 
kvality zboží a šíři výběru. Rádi poukazují 
na prosperující světové výrobce, u kterých 
je reklama ve všech možných formách nej-
více rozšířená. Tito producenti reklamy 

umí velmi dobře vyvracet argumenty bro-
jící proti reklamě, jako např. že reklama je 
vyhazování peněz, které ve svém důsledku 
zaplatí spotřebitel nebo že reklama je ma-
nipulace s lidmi apod. Při jednání s těmito 
lidmi je namístě určitá obezřetnost.

Mezi negativní působení reklamy patří 
např. rušení při čtení novin a při poslou-
chání rozhlasu či sledování televize. Vůbec 
si neuvědomujeme, že bez reklamy by ne-
byly komerční rádiové a televizní stanice 
a řada tiskových periodik. Škoda jen, že se 
jedná o média, která se často snaží získá-
vat své příznivce vulgaritou, násilím a drby 
ze společnosti známých osobností, které 
často nejsou dobrým vzorem zejména pro 
mládež. Reklama tak nepřímo negativně 
útočí na morálku členů společnosti. 

Při výběru prostředků reklamy je nutné 
si uvědomit zákony smyslové paměti. Za-
pamatování si obrázku je mnohem snazší 
než zapamatování si slovního sdělení. Co 
vidíme, tomu více věříme. Nejúčinnějším 
prostředkem je však kombinace obrázku 
a slova. U slov však musíme dbát na srozu-
mitelnost a správný výběr. Platí zde zásada 
používat krátká, obrazná slova a krátké vě-
ty. Často se v reklamě setkáváme se sna-
hou o předání komplexní informace v jed-
né větě, a tak vzniká po řeznicku řečená 
„tasemnice větná“. Důležitá je také volba 
písma. Mnoho druhů písma způsobuje roz-
těkanost čtenáře. Psací písmo je hůře čitel-
né než písmo tištěné. Velmi důležité jsou 
barvy. Např. modrá se v reklamě používá 
pro vyjádření krásy a čistoty. Z pohledu na-
šeho oboru patří veterinářům. Bílá barva

Úvaha nad nedělní pečínkou
Slovo předsedy

bo budou „vypřaženi“. Jak se v České re-
publice vypřahá, tak to nám tady někte-
ré obchodní subjekty názorně předvedly. 
Některé tak učinily neslyšně ve stanici 
Horní-Dolní, aby je nebylo vidět, ale ji-
né pěkně v poledne na Hlavním nádraží 
v Praze, aby bylo jasné, co si o celém na-
šem oboru myslí.

 Co v tomto kontextu znamená „zapo-
jit se“, je nabíledni. Nebát se otevřít se ak-
tivně globálnímu obchodu, ale zároveň si 
legitimně hájit své území. Samozřejmě to 
neznamená, že budeme stát na hranicích 
a chytat kamiony, budeme tam stát, aby byl 
vidět problém. Protože viděný problém se 
jaksi lépe řeší, tak to dnes chodí. Když se 
nedaří argumentovat naší technickou vy-
spělostí, kvalitou opracování, pravidelnos-
tí, standardností a flexibilitou, tak v tomto 
momentě ti, co se chtějí zapojit, musí něja-
ký model domobrany použít. Štěstí, že ze-
mědělci velice rychle pochopili problém do-
mácího trhu s masem, neboť jinak bychom 
zůstali jako kůl v plotě. Bez podpory.

 V čem podle mne spočívá řešení této 
kauzy? Myslím si, že je jediné východisko 
– spolupráce, partnerství a komunikace 
mezi agrárníky, řezníky a obchodníky, a to 
vše pod záštitou Ministerstva zemědělství. 
A hlavně informovaný spotřebitel, který 
dává přednost domácí produkci potravin, 
protože co je domácí (české), je známé, 
blízké a důvěrné, a zdá se nám všem hned 
jaksi automaticky bezpečnější.

 Co říci závěrem ? 
Asi toto: Nepočítejme s tím, že vztahy 

mezi obchodními partnery budou někdy 
idylické, ale počítejme „na beton“ s tím, že 
každý skutečný obchodník, ať už na statku, 
ve fabrice nebo v obchodě se řídí prasta-
rým obchodnickým heslem „náš zákazník, 
náš pán“.

 Bude-li tedy zákazník požadovat ma-
so australské, bude mít australské, bude-li 
ovšem z nějakých důvodů požadovat maso 
české, bude mít české. 

 A to je ten krásný princip marketingu, 
který je zároveň naší šancí i ohrožením, ale 
nejen nás řezníků, ale všech českých potra-
vinářů. Dobrou chuť.

Ing. Jaromír Kloud,  předseda ČSZM 

Maso a reklama

„Dobrý vítr do vašich plachet!“ 

(Dokončení na straně 4)
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„Cesta na východ otevřena“
Ve dnech 20.–25. 5. se uskutečnilo v Pa-

říži generální zasedání OIE (Mezinárodního 
úřadu pro nákazy zvířat – Office internatio-
nal des épizooties). Zasedání 169 členských 
států se za účasti Státní veterinární správy 
ČR účastnilo celkem na 600 zástupců jed-
notlivých zemí.

Podle Milana Maleny, ústředního ředi-
tele Státní veterinární správy ČR, je dobře, 
že i nadále zůstávají v platnosti obchodní 
omezení, která souvisejí s klasickým mo-
rem prasat. To je dobrá zpráva pro naše 
chovatele, neboť ČR nemá s touto náka-
zou problémy a naši chovatelé tudíž mo-
hou prasata uplatňovat nejen na intrako-
munitárním trhu bez omezení. Dále bylo 

toto zasedání významné mimo jiné i tím, 
že se EU podařilo odsunout projednávání 
zmírnění kroků proti BSE, zatím nelze vy-
užívat hlav skotu k výrobě želatiny pro po-
travinářské účely. 

Dále bylo v Paříži konstatováno, že je 
ve světě stabilizovaná situace, pokud jde 
o výskyt vysoce patogenní aviární influen-
zy (ptačí chřipky) H5N1. Na druhé straně 
to neznamená polevení v pozornosti. 

Zároveň se zde hovořilo o nebezpečí 
bluetongue – což je katarální horečka ov-
cí. Toto onemocnění se šíří Evropou, na 
severu Evropy bylo zjištěno v roce 2006 
a potenciální riziko to znamená i pro ČR. 
Státní veterinární správa o této nepří-
jemné záležitosti informovala prostřed-

nictvím krajských veterinárních správ 
i chovatele. Zatím se u nás problémy ne-
vyskytly.

Ze závěrečné zprávy rovněž vyplývá, že 
OIE klade důraz na dodržování mezinárod-
ních standardů, pokud se to týká zdravotní 
nezávadnosti potravin a uplatňování veteri-
nární legislativy, která se týká onemocnění 
zvířat a zoonóz.  

OIE též oceňuje to, že členské státy při 
prosazování vyšších standardů chovaných 
hospodářských zvířat využívají podpo-
ry nevládních organizací zabývajících se 
ochranou zvířat. „Ochranářské aktivity“ 
jsou vhodnou inspirací pro změny ve vete-
rinární legislativě, které směřují k lepší po-
hodě chovaných zvířat.

Smyslem práce stát-
ního veterinárního dozo-
ru je, aby si lidé mohli 
nejen kupovat zdravot-
ně nezávadné potraviny 
živočišného původu, ale 
i to, aby si na nich po-

chutnali. Zdá se, že opravdu platí, že čím 
kvalitnější je potravina, tím je případné rizi-
ko zdravotní závadnosti menší.

Lidé by si měli uvědomit, že v tržní síti 
sice lze zakoupit jen potraviny, které prošly 

státním veterinárním dozorem, ale dále už 
za zdravotní nezávadnost surovin doma již 
odpovídají pouze oni sami. Proto je třeba 
apelovat na to, aby s potravinami zacházeli 
tak, jak doporučuje výrobce, a dbali zásad 
základní hygieny, dodržovali podmínky za-
chování teplotního řetězce a uchovávali su-
roviny tak, aby nemohlo dojít k pomnožení 
nežádoucích mikroorganismů. Jedině tak 
se mohou vyvarovat rizika onemocnění sal-
monelózou či listeriózou, popřípadě se vy-
hnout jiným alimentárním onemocněním.

Tyto problémy jsou aktuální zejména 
v současných velmi teplých dnech. Pro-
blémy mohou vzniknout nejen při špat-
né přepravě potravin domů, ale třeba 
i při rozmrazování masa. To by se mě-
lo rozmrazovat v chladničce, popřípadě 
ve studené vodě nebo v mikrovlnné trou-
bě a po rozmrazení začít co nejrychleji
s tepelnou úpravou, protože při rozmra-
zování při pokojové teplotě se vytvářejí 
ideální podmínky pro pomnožení mikro-
organismů. Samozřejmostí by mělo být 

nakoupené potraviny ihned odvézt do-
mů (patřičně zabalené, nejlépe v termo-
tašce) a co nejrychleji je uložit. Zmra-
zené potraviny do mrazničky, čerstvé do 
chladničky. 

Dále je třeba si uvědomit, že pouze tep-
loty minimálně 75 °C po dobu minimálně 
5 minut v celém objemu připravovaného 
pokrmu usmrtí případně se vyskytující mi-
kroorganismy. To se týká především masa, 
drůbeže i vajec. 

Také je třeba myslet na zbytky. Rychle 

je zchladit nebo zmrazit, a to nejlépe bě-
hem dvou hodin. Rozdělit je na menší por-
ce a ty umístit do čistých mělkých nádob 
s víčky, ve kterých je proces zmrazení nebo 
zchlazení rychlejší. Zchlazené pokrmy pak 
dále udržovat při teplotě do 4 °C, zmraze-
né do -18 °C.

A kdo umí dobře jíst, má předpoklady 
pro to, že bude umět i dobře žít. Je však 
dobré nemyslet jen na potravu pro tělo, ale 
i pro ducha, na to však už státní veterinární 
dozor vliv nemá. 

Státní veterinární správa ČR vzhledem k příznivé nákazové situaci, tj., že se aviární 
influenza v Evropě letos vyskytla naposledy ojediněle ve dvou farmách v únoru a nic ne-
nasvědčuje tomu, že by měla výrazně ohrozit chovy drůbeže, ruší k 1. 5. 2007 zbývající 
mimořádné veterinární opatření, které dosud bylo platné. Připomínáme, že na území 
EU nebyl v letošním roce zjištěn ani jeden nemocný volně žijící pták.

Nicméně ve smyslu platné vyhlášky č. 296/2003 (novelizované 19. ledna 2007) 
musejí chovatelé i nadále být schopni účinně bránit zavlečení ptačí chřipky do svých 
chovů. To znamená, že podle § 3 musejí chovatelé právě i s ohledem na potenciální 
riziko zavlečení ptačí chřipky umístit v chovech vhodná zařízení, která zabraňují 
průniku volně žijících zvířat (například zasíťováním otvorů, umístěním sítí či pla-
tičů). Dále pak mají podávat vodu a krmení uvnitř, v halách anebo pod přístřešky. 
A samozřejmostí by též mělo být to, že vodní drůbež má být chována odděleně od 
ostatní drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.

A chovatelé musejí i nadále ve smyslu veterinárního zákona sledovat zdravotní 
stav chované drůbeže, a i když nejsou stanovené limity poklesu příjmu potravy, 
snášky či úmrtnosti, každou podezřelou změnu zdravotního stavu chované drůbeže 
hlásit místně příslušné krajské veterinární správě.

Je dobře, že se obavy z opětného zavlečení ptačí chřipky na území ČR a v pod-
statě ani do EU letos nenaplnily.

Nejde ani tak o riziko nakažení se něja-
kou nemocí přenosnou ze zvířat na člověka, 
ale o ohrožení života zvířat a v případě kon-
taktu s prasnicí se selaty i ohrožení zdraví 
člověka.

V jarních měsících lze ve volné přírodě 
potkat mnoho mláďat, ptáků, zajíců, srnčí 
zvěře, ale i selat divokých prasat.

Vždy lze doporučit maximální obezřet-
nost. V žádném případě nebrat mláďata 
do rukou ani se je nesnažit zachraňovat. 
V naprosté většině případů jsou rodiče na 
blízku, a poté, co se návštěvník lesa vzdálí, 
ke svému mláděti se navrátí. Jde-li opravdu 
o sirotka, což lze poznat zpravidla podle 
mrtvé matky, měl by ten, kdo mládě našel, 
oznámit místo nálezu obci kvůli předání 
zvířete do záchranné stanice, anebo pokud 
se jedná o zvěř, mysliveckému hospodáři 
a mládě neodnášet.

Mohou se vyskytnout i případy, kdy člo-
věk může nalezenému poraněnému zvířeti 
pomoci. Ne každý je však natolik fundo-
vaný a ještě v péči vytrvalý. Například při 

6. 6. 2007 podepsali zástupci Státní ve-
terinární správy ČR a Českomoravské mys-
livecké jednoty dohodu o spolupráci. Pode-
psali ji Milan Malena, ústřední ředitel SVS 
ČR a Jaroslav Palas, předseda ČMMJ.

Základním smyslem této dohody bylo 
stvrdit podpisy dosavadní dobrou spolu-
práci i na další období, a to především po-
kud jde o péči o zdraví zvěře, o ochranu 
životního prostředí a o mysliveckou a ve-
terinární osvětu.

Pro Státní veterinární správu to zname-
ná myslivce informovat mimo jiné o naří-
zených preventivních, ochranných a zdo-
lávacích opatřeních a v případě výskytu 
aviární influenzy (ptačí chřipky) na území 
České republiky informovat přímo sekre-
tariát ČMMJ.

Českomoravská myslivecká jednota se 
v této souvislosti zavazuje spolupracovat 
s orgány veterinární správy při zdolává-
ní nebezpečných nákaz zvěře a při kont-
role plnění nařízených opatření, věnovat 
mimořádnou pozornost volně žijícím ptá-
kům, a v případě hromadných nebo pode-
zřelých úhynů zabezpečit dodání uhynu-
lých ptáků k vyšetření. V případě nutnosti 
budou členové ČMMJ prostřednictvím 
sekretariátu ČMMJ a okresních mysli-
veckých sdružení průběžně instruováni 
o opatřeních, která například kvůli aviární 
influenze SVS ČR přijala.

V případě potvrzení aviární influen-
zy by členové ČMMJ byli nápomocni při 
plnění úkolů stanovených mimořádnými 
veterinárními opatřeními (např. sběr uhy-
nulých ptáků, pomoc při soupisu zvířat ne-
bo utrácení v ochranných pásmech a pás-
mech dozoru, v případě potřeby i v dalších 
pásmech s omezením). 

Mimořádnou pozornost budou mysliv-

ci věnovat sledování stavu divokých prasat 
jako potenciálního šiřitele klasického mo-
ru prasat. A i nadále budou předkládat po-
žadovaný počet ulovených lišek za účelem 
kontroly vztekliny a podílet se na provádě-
ní orální vakcinace.

Mimo jiné bude ČMMJ své členy infor-
movat o nezbytnosti vyšetřovat odlovené 
kusy volně žijící zvěře vnímavé na trichi-
nelózu na přítomnost svalovce (trichinel). 
ČMMJ se bude též podílet na budování 
a udržování sběrných míst odlovené zvě-
ře a zajistí maximální informovanost mys-
livecké veřejnosti ve vztahu k povinné-
mu provádění nařízených vyšetření zvěře 
v souladu se schválenou metodikou kont-
roly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro 
daný rok, která se zveřejňuje ve Věstníku 
MZe ČR, a zajišťovat podmínky pro reali-
zaci školení.

Pokud jde o péči o životní prostředí, 
zavazuje se SVS ČR úzce spolupracovat 
s ČMMJ, a to především na určení rozsa-
hu vyšetření cizorodých látek u zvěřiny, ja-
ko nejvhodnějšího bioindikátoru, a testa-
ci vlivu pesticidů na zdravotní stav zvěře 
a její reprodukční schopnosti v přírodě. 
Každý okresní myslivecký spolek má úz-

ce spolupracovat s krajskými veterinární-
mi správami. Okresní myslivecký spolek 
zabezpečí bezplatně prostřednictvím mys-
liveckých sdružení požadované množství 
zvěřiny k laboratornímu vyšetření na cizo-
rodé látky.

A v bodě, který se týká myslivecké a ve-
terinární osvěty se SVS ČR zavazuje za-
jišťovat podle potřeby a svých možností 
účast lektorů z řad odborných veterinár-
ních pracovníků. 

ČMMJ se pak zavazuje informovat ve 
svých sdělovacích prostředcích o účinnos-
ti a prospěšnosti spolupráce obou účastní-
ků této dohody a seznamovat členy ČMMJ 
s požadavky veterinární péče na chov zvě-
ře, s opatřeními stanovenými orgány vete-
rinární správy.

Podle Milana Maleny, ústředního ředi-
tele Státní veterinární správy ČR, je pode-
psaná dohoda potvrzením dosavadní dob-
ré spolupráce s myslivci. Ta se dosud velmi 
osvědčila zejména při krocích při likvidaci 
vztekliny, dále při krocích proti klasické-
mu moru prasat a v neposlední řadě i při 
krocích proti případnému rozšíření ptačí 
chřipky.

Josef Duben, SVS ČR

Dobře jíst, dobře žít

Přestože se mohou naši výrobci potravin 
živočišného původu svými produkty i chova-
telé svými zvířaty dobře uplatnit na intra-
komunitárním trhu, láká je v poslední době 
možnost expandovat na trh zemí Ruské fe-
derace. Státní veterinární správa ČR již pro-
organizovala řadu jednání s ruskou stranou 
a výsledkem je oboustranné schválení celé 
řady veterinárních certifikátů, na jejichž zá-
kladě mohou naši zpracovatelé i zemědělci 
své produkty v zemích Ruské federace úspěš-
ně uplatňovat.

Dosud navštívili ruští inspektoři během 
již čtyř misí desítky zájemců o vývoz do 
Ruské federace. K dnešnímu dni je schvá-
leno 24 provozů na vývoz masa a mléka 

a dalších živočišných produktů. Těchto 
provozů bude ještě více, na další „várku“ 
schválení ruskou stranou čekáme na zákla-
dě poslední mise, která se uskutečnila ve 
dnech 10. až 27. 4. 2007.

V současné době je v platnosti na úrovni 
EU a Ruské federace schváleno 18 veteri-
nárních osvědčení, které se týkají vývozu 
živočišných produktů i zvířat do Ruské fe-
derace; a další 4 osvědčení byla dohodnuta 
mezi ČR a Ruskou federací.

Je tedy možné říci, že pro vývoz našich 
zemědělských produktů na východ je cesta 
otevřena a podle Milana Maleny, ústřední-
ho ředitele Státní veterinární správy ČR, je 
dobře, že naši zpracovatelé i zemědělci ty-
to možnosti využívají.

O jednání OIE v Paříži

Zbývající mimořádné opatření
k ptačí chřipce zrušeno, ale…

Pozor v lese na svini se selaty

SVS ČR si rozumí s ČMMJ

péči o mláďata savců matka často mláděti 
olizuje bříško a okolí řitního otvoru, aby 
tak podpořila trávení a vyměšování. Zku-
šený chovatel toto nahrazuje jemnou tka-
ninou namočenou nejlépe v dětském ole-
jíčku. U ptáků, kteří vypadli z hnízda, bývá 

pomoc zbytečná, protože většinou bývají 
poraněni, popřípadě ve špatném výživném 
stavu, proto také prohráli v soutěži o sous-
to od rodičů se svými sourozenci v hnízdě. 
Navíc mnohé ptáče mimo hnízdo je již vy-
létlé a při pozorném pozorování je možné 
se přesvědčit, že je rodiče krmí.

Každopádně odchov i zdravých ptáčat 
je obtížný, protože je třeba jim podávat 
jejich přirozenou potravu (hmyz, ať jde 
o druh hmyzožravý nebo zrnožravý, na 
hnízdě všichni přijímají živočišnou stravu) 
a v intervalech krátkých, maximálně jedné 
hodiny. Volně žijící živočichy si nelze ani 
v „nutných“ případech trvale ponechat do-
ma a zejména u chráněných druhů je nut-
né situaci oznámit orgánu ochrany přírody 
a zvířata, jakmile to jejich stav dovoluje, 
vrátit zpět do jejich původního prostředí.

Vyčerpávající přehled o této problema-
tice lze nalézt v publikaci Doporučení 
Ústřední komise pro ochranu zvířat – Po-
moc zvířatům z naší přírody v nouzi, která 
je volně dostupná na webové adrese ÚKOZ 
www.ukoz.mze.cz

Další informace z oblasti
Státní veterinární správy

lze získat na internetových stránkách
SVS ČR:

www.svscr.cz 

Z  D O M O VA  –  A K T U Á L N Ě



3Z  D O M O VA  –  A K T U Á L N Ě

Dva kamarádi

Naklonil se přes pult a usmál se. Dva 
kluci stáli před ním a koukali do vitríny 
s uzeninami.

Ten menší se zaculil a za pozdravem 
hned přidal: „Dědy, dáš mi na ledňáčka?“

„A nedáš si raději párek?“
„Už jsem měl.“
„Aha, tak počkej.“ Kasa cinkla a ruka 

podala korunu.
„A Láďovi?!“
„Jaromírku, ty máš ale vyřídilku!“ roze-

smál se dědeček, až se zakuckal.
***

„Tak jak je v Praze, řezníku?“ přivítal ho 
v pátek večer táta.

„Príma!“
„A ve škole? Aby si ředitel na tebe nestě-

žoval. To víš, je to i moje škola!“
„Neboj, všechno klape. Chodíme s Pe-

pou na prodejnu bourat...“
„Takže ti nic nechybí!?“
„V létě jedeme na praxi do NDR. A ře-

ditel říkal, že bych si měl dát přihlášku
na veterinu, na tu novou hygienu potra-
vin.“

Máma se odklonila od plotny. „Tak jestli 
tu školu uděláš, tak... tak já sním po pro-
moci karafiát!“

„To si nenechám ujít, maminko!“
***

„Pane kolego, tak co? Půjdeš do Brna?! 
Táta odchází do důchodu, je tam volné 
místo výrobního náměstka. Přece jste ne-
mohli na brněnském masokombinátu pra-
covat oba!“

„No, ale já už si v Hodoníně zvykl, mám 
tam hodně kamarádů...“

„A v Brně ne? Vím, měls tam tvrdý chle-
bíček, pořádně jste kluci i Hodonínský ma-
sokombinát potlačili, ale... Jak chceš, mů-
žeš přejít – od prvního.“

***
Před oprýskanými tišnovskými jatka-

mi stál červený Ford Sierra. Jako z jiného 

světa. On stál v kanceláři a věděl, že mu-
sí udělat životní krok. Zůstat venku nebo 
vstoupit.

„Tak jo! Nastoupím do Tišnova!“
Táta se podíval na Forda. „Mám radost, 

ty tisíce kilometrů mezi Holandskem a do-
mů...“

„Prodal jsem včera tu velkou porážecí 
linku.“ Utrousil, aby odvedl řeč jinam.

„Kluku, po kom ty jsi takový obchodník! 
Jak ty dokážeš přesvědčit zákazníka!“

***
Seděli jsme spolu na posedu v jeho sen-

tickém revíru. Dole pod námi se klikatila 
Svratka a zakusovala se mezi lesy nad Br-
nem. Je to jeho nejmilejší místo. Sem utí-
ká nabrat sílu, vydýchat problémy. Do Sen-
tic chodí krmit zvěř, hlídat nadějné daňky 
a srnce, smát se nad dováděním selat i nad 
výřadem zvěře v barevném listí.

Když vyšel jeho nejlepší daněk, oči se 
mu rozzářily radostí a pýchou. 

„To je krasavec! Co?“
***

Můj bratr Jaromír oslavil v květnu pade-
sátiny! Jak říká máma: „Ti kluci mi nějak 
stárnou!“

Na oslavě jsem byl hned dvakrát. To ví-
te, chtěl jsem si to užít, protože Steinhause-
rovi v Lažánkách slavit opravdu umí. A tak 
mé dnešní přání už není vůbec originální.

Bráško, pevné zdraví, radost ze všeho 
kolem tebe a.... ať se Ti pomyslná ruleta 
štěstí vždy zastaví na správném místě.

Laďa Steinhauser

Padesátník

Stáli zase vedle sebe – Laďa a Jindra. I v abece-
dě vedle sebe Steinhauser – Strejček. Oběma se na-
jednou rozzářil úsměv na tváři. Objali se. Se slzami 
v očích. 

Dokázali to! Maturita! Mistře!?.... Zasmáli se. 
Pšššt.... Fofr! Ředitel dokončil projev, potlesk – kluci 

se rozešli. Ze vrat Střední průmyslové školy technolo-
gie masa do provozů, na vojnu, do prodejen.... Jindřich 
Strejček vyráběl uzeniny ve spotřebním družstvu Včela, 
Laďa se stal učitelem praktické výuky masného prů-
myslu. Oba v Brně. Oba vystřídali několik vedoucích 
funkcí – všude s úspěchem. I jejich sny v porevolučním 
období byly stejné – důchod? Kdepak – hurá do pod-
nikání! Jindra v brněnských Řečkovicích, Laďa v ne-
dalekém Tišnově. Oba se syny rozběhli provozy mas-

né výroby. Smáli se nad prvními stroji, prvními párky, 
s prvními zákazníky. Těšili se úspěchem svého jména 
na logu firmy. Obě zarámovaná v červeném oválu. Dě-
lat řemeslo tak, aby se člověk mohl pyšnit jménem na 
obalu! Ochutnat a mít radost, že výrobek chutná. 

Pan Jindřich Strejček, čestný člen Českého svazu 
zpracovatelů masa, se 14. 7. 2007 dožívá kulatého 
jubilea – osmdesáti let.

Dovolte mi, pane Strejček, abych Vám – dnes jen 
s perem v ruce, popřál pevné zdraví a stálou radost 
z drobností každodenního dne. Přeji nám, aby se vá-
mi oběma založené podniky dále rozvíjely.

Laďa Steinhauser 
(chtěl jsem napsat junior,

ale..., však Vy víte!)

Na jeho příkladný vztah 
k naší náročné profesi mě-
lo nesporný vliv řeznicko-
uzenářské prostředí, ve 
kterém vyrůstal. Oslavenec 
patří do generace, která se 
podílela na největších pře-
měnách v moderní historii 
zpracovatelů masa. Jeho 
cílevědomá píle a profesní 
zdatnost ho vynesly do vý-
znamných hospodářských 
a společenských funkcí. 
Namátkou připomínám ve-
dení Západočeského prů-
myslu masného a úspěš-
nou práci při uvádění 
Masokombinátu Klatovy 
do zkušebního i trvalého 
provozu, kde působil po 
mnoho dalších let. Nelze 
opomenout také dlouhole-
tou činnost ve funkci sta-
rosty obce Chlumčany.

Pro obor vykonal Anto-
nín Kozák mnoho práce 

také jako první předseda 
naší stavovské organizace 
s původním názvem Podni-
katelský svaz zpracovatelů 
masa, řezníků a uzenářů 
Čech, Moravy a Slezska, 
který spoluzakládal v roce 
1990.

A tak, milý Toníku, při-
jmi od dlouhé řady Tvých 
spolupracovníků a kama-
rádů přání – mnoho zdra-
ví a další úspěšné činnosti 
v soukromém i stavovském 
životě.

Josef Radoš

Dne 15. května
se ve vynikající formě

a pln životního elánu dožil 75 let 
významný odborník masného oboru,

pan Antonín Kozák.

Někde jsem slyšel, že správní chlapi své křížky nepočítají. Raději se snaží je co 
nejlépe prožít, něco dokázat a něco i užít. Myslím, že můj dlouholetý kamarád 

JAN BUDIG
takový je! 

Za téměř třicet let (nevěřícně jsem přepočítal), co v našem oboru působí, je 
za ním vidět pořádná brázda – Výzkumný ústav masného průmyslu, jeho DERA
Food Technology, řada odborných článků, konferencí... a zamyslím-li se, kde všu-
de se už brouzdal po světě, kde ochutnal masné výrobky, dobré vínko a golf?

Ne, Honzo, nečekej, že dnes budu sypat z rukávu Tvé aktivity.
Přece nechceš, abychom se jako stále ještě mladí kluci zastavili. Máme toho 

ještě moc před sebou!
Těším se na další skvělou spolupráci.

Laďa Steinhauser

Dvě pětky

 

1.  Čtenáře Řeznicko/uzenářských bude asi 
nejvíce zajímat masná výroba Vaší spo-
lečnosti. Můžete nám ale představit pro-
fil celé Vaší společnosti CHOVSERVIS 
a také se pochlubit Vašimi výsledky?

CHOVSERVIS a. s. (původně Východo-
český chovatelský servis) vznikl 4. 5. 1992 
privatizací z Krajského plemenářského 
podniku. Kromě plemenářských činností 
nám také „spadl“ v průběhu privatizace 
podnik v Hlavečníku. Tenkrát to byla Cen-
trální testační stanice hybridů prasat a ni-
kdo o ni z privatizujících subjektů neměl 
velký zájem. Tehdejší vedení firmy rychle 
přehodnotilo podnikatelský záměr a roz-
hodlo o zahájení masné výroby. Začínalo 
se s pár kily párků a za 15 let jsme se dopra-
covali k dnešním cca 300 mil. Kč ročního 
obratu. S dnešního pohledu bylo špatné, že 
se příliš rozdrobily plemenářské činnosti. 
Ve východních Čechách to bylo více než 
v jiných oblastech republiky a vznikly zde 
4 firmy. Tato činnost vyžaduje velké popu-
lace a intenzita šlechtění se odvíjí právě 
od velikosti populací jednotlivých druhů 
zvířat. Bohužel vývoj stavů za posledních 
15 let je velmi nepříznivý a pokles se stále 

ještě nezastavil. Při srovnání se světem by 
v ČR měly být tak 1–2 plemenářské firmy 
a ne 20, jak je tomu dnes. Tato roztříště-
nost způsobuje nízkou konkurenceschop-
nost a bylo by v zájmu všech zúčastněných 
stran (prvovýrobci, zpracovatelé, šlechti-
telé, obchodníci i spotřebitelé) tento stav 
změnit. CHOVSERVIS a. s. byl vždy kon-
cipován jako firma ve vlastnictví chovatelů 
– tím se nejvíce z českých firem přibližuje-
me běžnému stavu v zahraničí. V západní 
Evropě, ale i v USA patří plemenářské fir-
my a zpracovatelské podniky dodavatelům 
a odběratelům, tedy zemědělcům. Je to vel-
mi funkční systém, protože tvorba marží je 
rozdělena velmi nerovnoměrně od prvový-
robce až po obchod, a pokud nejsou jed-
notlivé články efektivně propojeny, vznikají 
nám tolik známé disproporce. My se o toto 
propojení snažíme v rámci našich možnos-
tí. Dnes má CHOVSERVIS a. s. cca 1100 
akcionářů a více jak 70 % patří právě prvo-
výrobě a zbytek mají DIKové. Naše firma 
poskytuje komplexní služby chovatelům od 
výroby inseminačních dávek býků a kanců 
přes obchod až po zpracování jatečných 
zvířat na jatkách TORO Hlavečník. Naší 
snahou je poskytovat všechny naše činnosti 
v maximální možné kvalitě a za dobré zbo-
ží samozřejmě také platíme dobré ceny. 

V letošním roce slavíme 15 let od zalo-
žení firmy, a tak je to čas pro malou reka-
pitulaci. Myslím, že se nemusíme za své vý-
sledky stydět a kromě 2 let (1999 a 2000) 
jsme vždy vykázali ziskový výsledek. Zisky 
držíme na úrovni cca 1 % z obratu, proto-
že naším cílem není maximalizace zisků, 
ale poskytování kvalitních služeb za příz-
nivé ceny našim zákazníkům, kteří jsou 
v mnoha případech také našimi majiteli. 
Za těch 15 let stoupl obrat ze 191 mil. na 
506 mil., tj. o 264 % za 15 let a tedy 17,6 % 
v průměru ročně. V průběhu let jsme ně-
které činnosti rozšířili – např. vznikla divi-
ze PROFARM, která prodává chovatelské 
a jezdecké potřeby a nejnověji budujeme

vlastní prodejny masa a uzeniny, abychom 
mohli lépe finalizovat naše produkty. Ně-
které činnosti jsme na druhou stranu opus-
tili jako např. vlastní výkrm býků nebo 
chov dojnic a produkci mléka. To, že se 
nám poslední dobou daří, dokládají i ně-
která ocenění jako např. Firma roku 2006 
Královéhradeckého kraje, 1. místo v soutě-
ži Potravina roku Královéhradeckého kra-
je v loňském roce za pirožkový bok a také 
to nejaktuálnější ocenění Manažerky roku. 
Velmi si těchto ocenění vážíme, protože 
vypovídají o kvalitě práce všech našich za-
městnanců.

2.  Výroba a prodej Vašich masných výrobků 
se známkou TORO Hlavečník, z nichž 
některé nesou značku kvality KLASA, si 
stále nacházejí další zákazníky. Jak je 
snadné prosadit se na našem trhu s novou 
nabídkou výrobků z masa a co je Vaše ob-
chodní priorita při tomto prodeji?

Možná také díky naší diverzifikované 
činnosti se nám podařilo překonat všech-
na období těžká pro masný průmysl, aniž 
bychom museli přejít na strategii šizení vý-
robků a snižování cen. Z počátku to určitě 
nebylo jednoduché těmto tlakům odolat, 
ale dnes je vidět, že to byla dobrá strate-
gie a při naší velikosti si nemůžeme do-
volit konkurovat cenou, ale musíme umět 
konkurovat kvalitou. Poslední dobou se 
rozšiřuje cílová skupina zákazníků, kteří 
preferují garantovanou kvalitu a čerstvost 
a cena není to hlavní výběrové kritérium. 
Kromě běžných prodejních kanálů přes 
malé prodejny jsme našim zákazníkům na-
bídli před více jak rokem možnost objed-
návky přes internet. V Hradci Králové, Ji-
číně a v Náchodě máme distribuční místa, 
kde je možné si maso i uzeniny objednat 
a koupit nebo je zavážíme přímo na místo 
určení dle dohody se zákazníkem. V počát-
ku měl projekt dost skeptiků, kteří nevěřili 
tomu, že by si někdo byl ochoten relativně 

složitě objednat uzeninu a pak si pro ni za-
jet na nepříliš frekventované místo, když je 
po cestě tolik obchodních řetězců… Dnes 
můžeme konstatovat, že zákazník si vybírá 
podle značky, a pokud je se zbožím spoko-
jen, tak je ochoten pro to dost udělat, aby 
ho získal. Naše garance čerstvosti a stejné 
kvality je zárukou spokojených zákazníků 
a zájem samozřejmě podporujeme různý-
mi marketingovými aktivitami. Nejvíce se 
nám osvědčili kontaktní ochutnávky a pro-
deje. Dnes je každý zavalen reklamou a nej-
více věří vlastnímu prožitku, případně do-
poručení svých známých. Naším největším 
úkolem je toto očekávání nezklamat a dr-
žet si svůj standard. 

3.  K získání titulu „Manažerka roku 2006“ 
blahopřejeme! A mohla byste nás blíže se-
známit s tím, jak si tohoto titulu ceníte 
a prozradit recept, jak se tento titul dá zís-
kat? A také nás seznámit s Vašimi koníč-
ky, zálibami, ale i plány do budoucna? 

Musím říct, že mě velmi mile překvapila 
úroveň a organizace celé této soutěže. Ve 
srovnání s některými dalšími je opravdu 
profesionálně vedená a hodnocení je vel-
mi objektivní a celkové. O to víc mě samo-
zřejmě těší získání tohoto titulu, kterého si 
velmi vážím. Jaké byly pocity? Protože mi 
celý den opravdu nebylo dobře a začínala 
jsem užívat antibiotika, tak jsem se skoro 
těšila až celý ceremoniál skončí a budeme 
moci jet s manželem domů. Trochu jsem 
si sázela na manažera odvětví, ale tam to 
nedopadlo. V té chvíli jsem již byla dost 
skeptická a trochu mě mrzelo, že v odvět-
vích zvítězilo tak málo žen – z 23 katego-
rií pouze 1! Při oznámení mého jména ja-
ko vítězky kategorie Manažerka roku jsem 
chvíli nevěřila, zda slyším dobře, ale man-
žel mi potvrdil, že bych si měla jít převzít 
cenu. Pocity byly fantastické, protože zví-
tězit v tak dobré konkurenci potěší a mu-
sím říct, že mě tak trochu víc těší 6. místo 

v celkové kategorii ze 72 finalistů, protože 
to je o něco těžší než být první z 10 žen. 
Nicméně je to pro mě ohromné ocenění 
minulé práce a velká výzva pro budouc-
nost. Již na pódiu jsem poděkovala své ro-
dině a hlavně mému manželovi, bez nichž 
by bylo velmi těžké podobných výsledků 
dosáhnout. Mým cílem je skloubit kariéru 
s rodinným životem, protože si myslím, že 
rodina je vždy důležitější v životě a jsou to 
trvalé hodnoty. Proto bych všem manaže-
rům i manažerkám ráda popřála mnoho 
úspěchů nejen v práci, ale i v osobním ži-
votě. Bez tohoto zázemí je těžké být úspěš-
ný ve vedení lidí, protože principy funkční 
rodiny a firmy jsou si velmi podobné. 

A pokud jde o volný čas, mnoho jej není. 
Vedle péče mým dvěma malým dětem se 
ráda věnuji svým koníčkům. Ráda čtu pěk-
né knížky, starám se o naši mini zahrádku 
a s rodinou rádi cestujeme. Poslední dobou 
jsme se s manželem pustili do pokusné vý-
roby piva a sýrů. Manžel se tak věnuje své 
dlouholeté zálibě a proniká do tajů kvas-
ných procesů a chmelení a já se na tomto 
procesu podílím alespoň jako degustátor. Já 
se snažím tak trochu navázat na rodinnou 
tradici, kterou velkoryse zahájil můj strýc 
pan Milan Vyhnálek, když vybudoval sýrár-
nu Lactos a Lacrum na Tasmánii. Zatím 
jsem ve fázi zkoušení a pokusů a fascinu-
je nás (manžel je velmi aktivní pomocník), 
jak je mléko tvárná surovina a co vše se z ní 
dá pouze mírnou úpravou technologického 
postupu vytvořit. Je to nádherné odreago-
vání od manažerského rozhodování, kde 
výsledky bývají vidět až za delší dobu. U sý-
rů vidíte výsledek téměř hned, pokud tedy 
neděláme dlouhozrající sýry, na které zatím 
nemáme vhodné prostory. Z tohoto důvodu 
nyní rekonstruujeme starší dům, kde by mě-
la vzniknout mini sýrárnička i minipivovar, 
a tak se velmi těšíme jak na budování, tak 
na uvedení do provozu někdy příští rok. 

 Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Ing. Petra Škopová, MBA – manažerka roku 2006
V dubnu tohoto roku převzala Ing. Petra Škopová, MBA, generální ředitelka společnosti CHOVSERVIS a. s., Hradec Králové, 

titul Manažerka roku 2006. V této souvislosti jsme ji požádali o rozhovor.
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vyjadřuje také čistotu, zelená svěžest, přírodu a chlad. 
Pro nás, řezníky a uzenáře, bude vždy základní bar-
vou červená, která symbolizuje sílu, život, dynamiku 
a vzrušení. Je také nápadná a přitahuje pozornost. His-
toricky byla dána našemu řemeslu do vínku kombina-
ce barev červená a bílá. Příkladem je stavovský znak, 
bílý lev v červeném poli. Chceme-li zdůraznit vztah 
našeho oboru k zemědělství, či obecně k přírodě, je 
možné kombinovat oborové barvy se zelenou.

Jedním ze základních prvků reklamy je logo orga-
nizace. Je to vlastně symbol s motivačním faktorem, 
působící také jako vizuální zkratka. Logo má mít jasný 
význam. Má vytvořit pocit známosti, která vzbuzuje 
důvěru. Obecně platí, že dobré logo musí být dobře 
zapamatovatelné. Mělo by navozovat pozitivní emoce 
a mít význam ve smyslu spojení s firmou a jejími pro-
dukty. 

Já jsem se s tvorbou loga seznámil při uvádění Ma-
sokombinátu Planá nad Lužnicí do zkušebního provo-
zu. Ve snaze zajistit novému závodu krásné logo jsem 
se obrátil na odborníka a vysvětlil mu svojí představu. 
Ta byla v rozporu se všemi zásadami, které se snažím 
v tomto článku uplatnit. Protože jsem byl velkým pat-
riotem města Tábora a nechtěl poškodit ani město, ten-
krát ještě velkou vesnici Planá nad Lužnicí, požadoval 
jsem, aby v návrhu byl ve zkratce zobrazen táborský 
hrad Kotnov, a Planá, která je charakteristická řekou 
Lužnicí, měla být připomenuta modrou vlnovkou zná-
zorňující řeku. Samozřejmě, že jsem neopomněl ani 
řeznického lva. Také se mi v té době líbily červenobílé 
pruhy, a tak jsem je chtěl v logu nového závodu také 
mít. Zkušený grafik se mi samozřejmě vysmál a prin-
cip zákonitosti loga mi vysvětlil. Po vzájemné dohodě 
jsme zvolili lva, jehož zrcadlová obdoba vyjadřovala 
zkratku masokombinátu.

 Dalším fenoménem, který má emocionální cha-
rakteristiku, je značka, která se skládá ze dvou prvků, 
a sice symbolizmu a významu značky. Do symboliz-
mu zařazujeme logo, jméno, styl nápisu a barvu. Do 
významu pak patří způsob chápání značky odběrateli 
nebo spotřebiteli.

Výklad klasické úlohy reklamy je velmi jednoduchý. 
Jedná se vlastně o informace, přesvědčování a prodá-
vání. Současná moderní reklama má být postavena 
na předpokladu pravdy, legálnosti, slušnosti a spole-
čenské zodpovědnosti. Moje osobní zkušenosti s re-
klamou organizací zpracovatelů masa jsou však dosti 
negativní. Již jsem se zmínil o široké škále tiskových 
periodik, komerčních rozhlasech a televizí, které vlast-
ně vznikly z prostředků na reklamu. Náplň jejich čin-
nosti je však vždy poplatná zadavateli reklamy, což se 
projevuje formou tzv. informačního mixu, směřujícímu 
k bulvárnímu pojetí předávaných zpráv. Toto povrchní 
bulvární pojetí se pak zpětně dostává do reklamy, což 
je v rozporu s budováním věrohodného a seriózního 
jména konkrétního výrobce. Domnívám se, že na od-
běratele či konečného spotřebitele masných výrobků 
zapůsobí více zdvořilá reklama, vycházející z pravdivé 
informace, opírající se o dlouhodobě pěstovaný cha-
rakter organizace. Pro naplnění cíle reklamy a soustav-
né upevňování věrohodnosti značky je však nutná také 
odpovídající jakost výrobků, což je v současné době 
velký problém zejména u výrobců, kteří větší část pro-
dukce dodávají velkým obchodním řetězcům. A tak 
se stává, že atributu vazby seriózní reklamy na solid-

(Dokončení ze strany 1)
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ní jakost výrobků odpovídají převážně menší a středně 
velké, zpravidla rodinné podniky, které si váží historie 
a již vybudovaného jména své organizace. Jako příklad 
protikladu jakosti výroby a reklamy lze uvést některé 
výrobce skupiny masových konzerv, kteří úroveň své 
výroby dovedli do stavu, který lze charakterizovat té-
měř jako falšování potravin, a to bez ohledu na to, že 
jsou schopni do svého reklamního arzenálu zapojit ko-
hokoliv, třeba i Boleslava Polívku. Z kategorie uzenář-
ských výrobků může posloužit jako negativní příklad 
šunkový salám, vyráběný některými podniky pro velké 
obchodní řetězce. Tento druh, degradovaný nesmysl-
ným cenovým požadavkem odběratele, postrádá jakou-
koliv souvislost s tradičním českým výrobkem. Jedná 
se zpravidla o spojku s minimem bílkoviny masa, im-
pregnovanou nepatřičnými aditivními látkami, v níž 
se vyskytuje malé množství zpravidla špatně vytřídě-
né vepřové vložky, nedosahující často ani 10 % obsa-
hu. Takový výrobek samozřejmě značku neupevňuje, 
naopak působí nepříznivě na konečného spotřebitele 
a ve svém důsledku výrobce poškozuje.

 V období první republiky a bezprostředně po válce 
byla úrovni reklamy věnována také značná pozornost. 
Z dnešního hlediska i potřeb se však jeví tato reklama 
jako úsměvná záležitost. Inzerce opírající se o „tisíce dě-
kovných dopisů“ a hesla jako „jaternice, jelita – to je na-
še kvalita“ nebo „Cibulkovo sádlo mastí celé vlasti“ jsou 
již dávno překonané. Starou, již přežitou reklamu však 
nelze stejně tak jako celou řadu vážných společenských 
procesů kategoricky hodnotit prizmatem současnosti. 

 Někdy na přelomu padesátých a šedesátých let mi-
nulého století byl v řeznických prodejnách vyvěšován 
stylizovaný obrázek kulatého prasátka, doplněný tex-
tem: „V tomto týdnu vydáváme . . . % vepřového masa“. 
Vedle textu bylo vystřižené okénko, do kterého se jedno-
duchým způsobem pomocí mechanického kolečka za-
souvalo dvouciferné číslo, které udávalo stanovený pro-
centuální podíl vepřového výsekového masa. Jednalo se 
o období, kdy trh byl sanován převážně hovězím a tele-
cím masem. Vepřového se vysekávalo tak 20 až 30 %,
s výjimkou vánočních a novoročních svátků, kdy se po-
díl vyšplhal na nějakých 60 %. V tomto případě se samo-
zřejmě jednalo jen o jakousi pseudoreklamu.

Jsem rád, že mám možnost v tomto příspěvku vzpo-
menout na průkopníka a tvůrce kvalitní a účinné rekla-
my, který vyrostl v řeznickém prostředí. Jeho profes-
ní jméno je Solar, občanské Slabý. Byl jedním z členů 
početné táborské řeznické rodiny Slabých. Jeho dva 
bratry, řezníky, osud zavál na dlouhou dobu do Paří-
že, odkud se po válce vrátili zpět do Tábora. Měl jsem 
tu čest, že jsem po vyučení a krátké praxi v průmys-
lovém závodě mohl pracovat v řeznické a uzenářské 
prodejně, která patřila jednomu z nich, panu Antoní-
novi Slabému. Rád přiznávám, že mě můj šéf při práci 
v obchodě cílevědomě kultivoval, za což jsem mu do 
dneška vděčný. 

Reklamní odborník a podnikatel Solar byl zejmé-
na v období první republiky ve své profesi jedničkou. 
Pracoval např. pro Baťu, obchodní domy a další velké 
obchodní a průmyslové organizace. Jeho stěžejní heslo 
bylo „Dobrý vítr do Vašich plachet!“ Vedle odborníka 
na reklamu byl také dobrým učitelem, zaměřeným na 
obchodní problematiku a etiku. Proto si dovoluji ocito-
vat jednu kapitolu z jeho almanachu s názvem „Okolo 
pultu“ z roku 1939: 

 „Buďme hrdi na to, že jsme obchodníky! Už dávno 
není pravda, že je obchod něco nedůstojného, nečestné-
ho. Už dávno není pravda, že obchod není fair, že je to 
„švindl“. Dnešní obchod, moderní obchod, vybudovaný 
na myšlence služby zákazníkovi a dobré vůle (good will), 
je mravnější, čistší a lidštější než politika, je právě tak čis-
tý jako věda, umění a znamená pro civilisaci a kulturu, 
pro mravní povznesení člověka a jeho zdravotní a dušev-
ní vývin hodnotný přínos. Bohužel, mnoho našich spo-
luobčanů se dosud dívá na obchod brýlemi předsudků, 
vzniklých před více než dvěma tisíci lety. Tehdy staří Ře-
kové měli pro obchod a zlodějství jednoho boha – Herma. 
A staří Římané měli přísloví „Caveat emptor“ (ať se má 
na pozoru ten, kdo kupuje – aby nebyl ošizen). Bývaly 
doby, kdy mrav a náboženství zakazovalo obchod jako 
něco nečestného. Jistě je mnoho našich spoluobčanů ješ-
tě dnes hodně pod vlivem známého výjevu, o němž mluví 
evangelista Lukáš v 19 kapitole: 

 „A všed do chrámu, počal vymýtati prodavače a kupce 
z něho, řka: „Psáno jest: Dům můj, dům modlitby jest, vy 
jste jej pak učinili peleší lotrovskou.“ A „peleš lotrovská“, 
t.j. chuť po zisku a ne po službě, to bylo v podvědomí 
mnoha mozků Kainovo znamení hříchu a hanby, vypá-
lené na čele obchodu. A tak se nemůžeme nijak divit, 
že ve středověku čeští obchodníci (zvaní tehdy „kramáři) 
– kráčeli za svou zelenou korouhví s červenými vahami 
při procesích a když se šlo naproti novém králi, teprve tři-
náctí, zcela na konci, zatím co řezníci šli první, zlatníci 
druzí, platnéři (kovořemeslníci) třetí, kožišníci, jircháři 
a kožebarvíři čtvrtí, krejčíři pátí, ševci šestí, nožíři sedmí, 
sladovníci osmí, pekaři a mlynáři devátí, bečváři desátí, 
soukeníci jedenáctí a lazebníci alespoň dvanáctí. Stejně 
z kopce pohlíželi na obchod i sami Arménové, ti znameni-
tí obchodníci, kteří mají přísloví: „S přítelem obědvej, ale 
neobchoduj!“ Proč však choditi tak daleko: naše přední 
obchodní akademie – československá – má mezi svými 
absolventy po 5 letech jen 1,68% samostatně výdělečně 
činných, po 10 letech 7,44%, po 15 letech 10,28%. Ostat-
ní proud absolventů pohltí hlavně peněžní ústavy! Velkou 
vinu na tom všem nese vina našich rodičů a maminek, 
mít syny „pánem“. Obchodník jim není „pán“, není dost 
„nóbl“. Úkolem naší obchodní generace je ospravedlnit, 
očistit obchod v očích veřejnosti. Jak? Tím, že my obchod-
níci budeme lepší, inteligentnější a sebevědomější.“ 

Potud ukázka obchodní filozofie velkého odborníka 
na reklamu J. Solara, pocházejícího z našeho oboru.

V období administrativně-direktivního řízení národ-
ního hospodářství bylo místo reklamy z obchodního 
systému zcela odsunuto. Výrobky z masa byly po vel-
kou část tohoto období distribuovány podle předem 

stanovených odbytových kvót, do přesně definovaných 
oblastí. Jednalo se o produkt plánovaného hospodář-
ství. Jednotlivé národní podniky a jejich závody se 
snažily téměř výhradně budovat dobré jméno pomocí 
svých značek a log. Klasická reklama byla nahrazena 
jakousi unifikací, vyjádřenou tzv. sektorovými barva-
mi, mezi které patřila v případě masného průmyslu 
červená a bílá. 

Vzpomínám si na událost spojenou s uváděním sek-
torové barvy na vozidla pro svoz jatečných zvířat na 
jatky. Po převzetí organizace nákupu jatečných zvířat 
v osmdesátých letech od Zemědělského zásobování 
a nákupu jsme převzali i vozový park. Auta však měla 
zelenou barvu. Generální ředitelství masného průmys-
lu nařídilo barvu vozů změnit na vínovou, která lépe 
odpovídala představám o sektorových barvách a záro-
veň na ní nebyly tak vidět produkty vyměšování zvířat. 
Někteří méně poslušní vedoucí pracovníci na úrovni 
podniků, kterým se nechtělo zajistit nařízenou změnu 
barvy, přišli s originálním argumentem. Podle nich mě-
la červená barva dráždit býky, a zavinit tak vznik těž-
kých pracovních úrazů, což byl samozřejmě nesmysl. 

Poměrně velká pozornost byla v té době věnována 
etiketám na konzervy a prstencovým etiketám nebo 
přívěskům na trvanlivé salámy. V některých případech 
byla používána výtvarně velmi kvalitně zpracovaná li-
tografie na konzervových obalech. Tak např. pro tzv. 
„kolébku konzervárenského průmyslu“, závod Stude-
ná, připravil obchodní útvar Jihočeského průmyslu 
masného návrh potisku, který spočíval v úzkých pru-
zích bílé a stříbrné barvy, doplněné logem a nápisy 
v barvě výrazně červené. Stříbrná barva byla vlastně 
pocínovaným povrchem plechu, takže k potisku sta-
čily barvy dvě. Snahou podniku byla v tomto případě 
dobrá rozpoznatelnost vystavených výrobků ze závodu 
Studená v prostorech maloobchodních jednotek. Ško-
da, že časté organizační změny a horlivá iniciativa no-
vých vedoucích pracovníků přinášely změny zavedené 
image výrobků firmy. 

 Mezi největší nedostatek současně praktikované re-
klamy organizacemi zpracovatelů masa považuji neu-
jasněnost zadavatele, čeho chce a jakými prostředky 
dosáhnout. Dále je to nízká profesní, to je technická 
a technologická, kontrola daného návrhu reklamní 
agentury. A tak v současné reklamě můžeme vidět špat-
nou mozaiku v nákroji trvanlivého salámu, nesprávnou 
barvu nákroje šunky, nedokonale tvarované drobné vý-
robky a mnoho dalších závad „na kráse“ výrobků. Na 
velkých reklamních plochách najdeme nesoulad mezi 
objekty, které tvoří např. zdařilá a příjemná postava od-
borníka, která prezentuje neesteticky působící výrobek, 
nebo obráceně. Také hesla nebo popisky k obrazům 
bývají často mizerné. Dovoluji si uvést reklamní slo-
gan vysílaný jednou oblastní televizní stanicí: „Kde se 
baští, tam je...“. Tento slogan je interpretován hrubým, 
primitivním hlasem a doprovázen špatným nákrojem 
a barvou masného výrobku. Tato reklama vyvolává aso-
ciaci, že za tímto počinem je ukrytý řezník nebo uze-
nář, který je špinavý a hulvát. Na serióznosti reklamy 
také nepřidá využívání tzv. „profláknutých“ osob s po-
chybnou pověstí ze šoubyznysu, kterým značná část 
společnosti a tím i spotřebitelů není nakloněna.

Nedostatek profesní odbornosti ve vizuální rekla-
mě, ať již se týká billboardů, nebo televizních šotů, 
se často vyskytuje i u organizací, které mají za úkol 
propagovat tuzemské potravinářské výrobky. Dodnes 
se otřesu, když si vzpomenu na část pořadu České te-
levize z listopadu roku 2004, který měl propagovat 
české masné výrobky pomocí reportážních sekvencí. 
Jednalo se o zcela scestnou prezentaci s řadou spole-
čenských, technických a technologických nedostatků. 
Uvedu jen několik nejkřiklavějších částí tohoto „díla“. 

Neznámý komentátor sice uvedl něco o středověké vý-
robě uzenářských výrobků, což s představením historie 
našeho řemesla a propagací českých masných výrobků 
nemá mnoho společného. Podle mého názoru měla 
být zmíněna jak historie našeho oboru, tak zejména 
mezinárodní úspěchy tradičních českých výrobků, ja-
ko je např. Pražská šunka a její vývoz v období 1. re-
publiky do řady států Evropy i USA, v pozdější době 
vývoz náročných druhů konzerv a polokonzerv, speci-
álně upravených druhů mas apod. Měly být zmíněny 
i proslavené firmy jako Antonín Chmel Praha, Satra-
pa Studená, Spitzer Kostelec a některé další. Pokud 
se jedná o jednotlivé záběry, tak kritiku zasluhovala 
„meditace“ drobného výrobce nad nákrojem jaterni-
ce, krájení výrobku na talíři s uši a oči rvoucím za-
krojením nože do porcelánu. Byla předvedena klobá-
sa s hrubou vadou tvaru (fajfka). Masné výrobky byly 
prezentovány v nevhodné fázi chladnutí, zpravidla 
špatně zabarvené. Záběry z průmyslového závodu by-
ly nevhodně zvolené a špatně nasvícené. Do kutru byla 
vkládána pochybná surovina, předvádění udírenských 
štěpků a výklad o uzení nebyl na potřebné odborné 
úrovni. Zcela chyběla oblast potravinové bezpečnosti 
a činnosti veterinárního dozoru. Vrcholem byl pokus 
o hodnocení jakosti masných výrobků v tzv. velkém 
průmyslovém závodě. Skupina hodnotitelů ochutná-
vala ve stoje přímo z plata na kostky nakrájená sousta 
masných výrobků. Ti lidé snad nikdy neviděli profesi-
onální smyslové hodnocení. O analytickém posouzení 
nepadlo ani slovo. Velmi by mě zajímaly vynaložené 
náklady na tento zmetek.

Za svoji dlouholetou profesní dráhu jsem v sou-
vislosti s reklamou zažil také veselé příhody, z nichž 
o dvě se s vámi, vážení čtenáři, podělím. Jedna potra-
vinářská firma uváděla na trh nový výrobek. Tištěné 
upoutávky, které měly veřejnost o výrobku informo-
vat, rozdělila do tří časově oddělených fází. V první 
fázi byly vylepeny letáky s jednoduchým textem: „Po-
zor, pozor! Na co, na co?“ s příslušným logem podni-
ku. Druhá fáze měla heslo: „Už to bude – už to bude!“ 
a konečně třetí leták již detailně uvedl, o co se v ja-
kém termínu jedná. Protože letáky byly ve velkém po-
čtu vylepeny na všech reklamních plochách ve městě, 
staly se předmětem zájmu mládeže, která byla inspi-
rována především prvním heslem „Pozor, pozor! Na co, 
na co?“ a s velkou chutí na leták doplňovala odpověď: 
„na h...“. Druhá příhoda se týkala organizace, která 
v období transformace hospodářství krátce zablika-
la jako padající hvězda. Organizace se prezentovala 
krátkým heslem, které mělo pravděpodobně vyjádřit 
podnikatelskou dynamiku a velký kapitálový potenci-
ál. Slogan zněl: „Síla býka“ a byl doplněn grafikou na 
toto téma. Také toto heslo vyvolalo asociaci a chuť, 
v tomto případě však spíše v řadách odborníků, slo-
gan doplnit. Upravené heslo pak znělo: „Síla býka 
– rozum vola“.

Závěrem mé úvahy mi dovolte, abych se přimluvil 
za nepoužívání bulvárních metod reklamy v našem 
oboru. Taková reklama vyvolává podezíravost u těch, 
které chceme oslovit. Doporučuji využívat výhradně 
seriózních, tj. pravdivých způsobů prezentace, šetřit 
s nadsázkou a nepřipustit neodbornou prezentaci vý-
robků, modelů a prostředí. V případě mluveného slova 
se přimlouvám za vyřazení expresivních výrazů a pou-
žívání stručného a výstižného textu. Zadavatelé i tvůrci 
reklamy by měli věnovat maximum prostoru dosaže-
ným úspěchům a historii organizace.

 Věřím, že moje snaha o vysokou profesionalitu 
v našem oboru, a to nejen v reklamě, bude správně po-
chopena a nebude posouzena jako nezdvořilost.

MVDr. Josef Radoš

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E

Maso
a reklama
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Program 22. VH ČSZM:

 1.  Zahájení a procedurální záležitosti val-
né hromady

 2. Vystoupení hostů
 3.  Zpráva o činnosti ČSZM od 21. valné 

hromady
 4.  Zpráva dozorčí rady o hospodaření 

ČSZM za rok 2006
 5.  Schválení vyloučení členů z ČSZM 

z důvodu neplnění členských povin-
ností

 6.  Doplňující volba členů představenstva 
ČSZM

 7. Schválení změny stanov ČSZM
 8. Schválení členství ČSZM v UECBV
 9.  Schválení rozpočtu ČSZM na rok 

2007
10. Schválení usnesení 22. valné hromady
11. Diskuse
12. Závěr

Ad 1.:
a)  Valnou hromadu v 1015 hodin zahájil 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, 
přivítal přítomné členské subjekty 
a konstatoval, že vzhledem k přítom-
nosti 1 135 hlasů, které představují 
55,88 % z celkového počtu hlasů člen-
ských subjektů ČSZM s hlasovacím 
právem, je valná hromada schopná 
usnášení a může přijímat platná roz-
hodnutí. Následně byl přednesen ná-
vrh představenstva na zvolení předse-
dy valné hromady, kterým byl navržen 
Jan Katina, výkonný ředitel ČSZM.

  Hlasování proběhlo aklamací a návrh 
představenstva na obsazení funkce 
předsedy VH byl přijat jednomyslně, 
všemi hlasy přítomných členů s hlaso-
vacím právem.

b)  Po zvolení se předseda VH ujal výkonu 
své funkce, zopakoval program jedná-
ní VH a přistoupil k procedurálním zá-
ležitostem. V tomto bodu Jan Katina 
přednesl návrh představenstva na ob-
sazení dalších orgánů valné hromady. 
Zde byli navrženi:

Zapisovatel VH: Jan Katina
Ověřovatelé zápisu VH:  Robert Váhala

a Ing. Karel 
Uttendorfský

Skrutátor VH: Ing. Jitka
 Vostatková

O předneseném návrhu bylo hlasováno 
aklamací a návrh představenstva byl přijat 
jednomyslně, všemi hlasy přítomných čle-
nů s hlasovacím právem.

Ad 2.:
V úvodu 2. bodu jednání VH vystou-

pil předseda ČSZM, Ing. Jaromír Kloud, 
a jménem všech přítomných členů svazu 
pozdravil a srdečně přivítal hosty letoš-
ní valné hromady, kterými byli pánové 
Ing. Miroslav Koberna, CSc., (ředitel PK 
ČR) a Jean-Luc Mériaux (generální tajem-
ník UECBV).

Ing. Miroslav Koberna následně před-
nesl svůj příspěvek zaměřený na výsledky 
aktuálních činností Potravinářské komo-
ry, a to zejména ve vztahu k Ministerstvu 
zemědělství ČR (národní a unijní dotač-
ní prostředky; podpora prodeje potravin
KlasA; apod.). Velký prostor vystoupení pa-
na ředitele Koberny byl věnován postavení 
potravinářského průmyslu v návaznosti na 
sektory výroby zemědělských surovin a ma-
loobchodu. Byla zde prezentována možná 
řešení problémů plynoucích z této oblas-
ti, která lze z pohledu PK ČR přijmout 

v krátkodobém a střednědobém časovém 
horizontu (změna zákona na ochranu hos-
podářské soutěže dle maďarského modelu; 
úprava evropské legislativy týkající se ozna-
čování původu potravin apod.).

Jean-Luc Mériaux se 22. VH zúčastnil 
zejména z důvodu probíhajícího procesu 
schvalování členství ČSZM v Evropském 
svazu obchodníků s masem a dobytkem 
(UECBV), a se svým příspěvkem proto vy-
stoupil až při projednávání bodu č. 8 pro-
gramu VH.

Ad 3.:
a)  V rámci bodu č. 2 programu jedná-

ní VH vystoupil Jan Katina, výkonný 
ředitel ČSZM, se zprávou o činnosti 
ČSZM od 21. valné hromady. Sezná-
mil přítomné členské subjekty s hlav-
ními okruhy činností Svazu v daném 
období, přičemž mezi komentované 
body zařadil zprávu o změnách ve slo-
žení volených orgánů ČSZM, popis vý-
voje legislativních problematik v rám-
ci potravinářského průmyslu ČR a EU, 
aktuální témata uváděná informačním 
servisem ČSZM, kulturně společenské 
akce pořádané Svazem a popis činnos-
ti odborných sekcí a pracovních sku-
pin.

  Dále byla všem přítomným předána 
Výroční zpráva ČSZM za rok 2006, 
která je rovněž členským subjektům 
zpřístupněna na internetových strán-
kách Svazu (www.cszm.cz).

b)  V rámci bodu č. 2 programu jednání 
VH vystoupil rovněž předseda ČSZM, 
Ing. Jaromír Kloud. V této fázi jednání 
valné hromady vyslovil prioritní okru-
hy zájmu Svazu pro období nadcháze-
jících měsíců. Lze přitom konstatovat, 
že tyto okruhy a činnosti s nimi souvi-
sející jsou v plném souladu s tím, co 
bylo jménem PK ČR prezentováno ře-
ditelem Kobernou. Jedná se zejména 
o dokončení novelizace vyhlášky o ma-
se a masných výrobcích, kde ČSZM 
i nadále usiluje o provedení změn týka-
jících se úpravy požadavků na vybrané 
masné výrobky a požadavků na ozna-
čování masných výrobků. Za možné 
východisko ze složité situace v prode-
ji masa a masných výrobků v maloob-
chodní síti pak pan předseda Kloud 
označil jednak novelizaci zákona na 
ochranu hospodářské soutěže, při kte-
ré by měl být do zákona doplněn popis 
dominantního postavení obchodních 
řetězců na trhu, což by následně mo-
hl využít ÚOHS jako nástroj k prošet-
řování podmínek odběratelsko-dodava-
telských vztahů mezi řetězci a jejich 
dodavateli. Souběžně s tím je ovšem 
nutné vynakládat značné úsilí při zajiš-
ťování činností, které předseda Kloud 
souhrnně nazývá „rozumnou ochra-
nou českého potravinového trhu“. Tím 
je myšleno především zintenzivnění 
státních aktivit vedoucích k ovlivně-
ní preferencí tuzemských spotřebite-
lů směrem k upřednostňování kvalit-
ních potravin českého původu. Vedle 
marketingu značky KlasA tak může 
jít např. o morální podporu MZe ČR 
při vyjednávání podmínek právě s ob-
chodními řetězci. První společná jed-
nání tohoto charakteru vedená pod 
záštitou ministra zemědělství již pro-
běhla.

  Ve vztahu k interním činnostem uvnitř 
ČSZM je hlavním cílem Ing. Jaromí-
ra Klouda pracovat i nadále na rozši-
řování členské základny svazu. Za tím-
to účelem bude navázáno na pozitivní 
zkušenost z loňského roku, a bude tak 

pokračovat tzv. „vývoz ČSZM z Prahy 
do regionů ČR“, tedy pořádání regio-
nálních jednání představenstva svazu 
za účasti místně příslušných členských 
i nečlenských firem ČSZM podnikají-
cích v oborech jatečnictví a zpracová-
ní masa.

  ČSZM bude dále pracovat na zpestře-
ní nabídky služeb a informací pro své 
členské subjekty. Aktuálním krokem 
tímto směrem je předkládané schvá-
lení členství ČSZM v UECBV. Plynu-
lé zapojení ČSZM do činností této za-
střešující organizace bude v případě 
pozitivního rozhodnutí VH zdrojem 
dodatečných informací.

  V závěru svého vystoupení vyzval před-
seda Kloud všechny přítomné zástup-
ce členských subjektů k předložení dis-
kusních příspěvků.

c)  Vzhledem ke změně počtu přítomných 
členů ČSZM v závěru projednávání to-
hoto bodu byl registračním místem ak-
tualizován počet platných hlasů. Do-
šlo k jeho zvýšení na celkový počet 
1 172 platných hlasů, které předsta-
vují 57,71 % z celkového počtu hlasů 
členských subjektů ČSZM s hlasova-
cím právem.

Ad 4.:
a)  V rámci bodu č. 4 programu jedná-

ní VH vystoupil Jan Katina, výkonný 
ředitel ČSZM, se zprávou dozorčí ra-
dy o hospodaření ČSZM v roce 2006. 
Jan Katina okomentoval, důležité úda-
je týkající se hospodaření ČSZM, kte-
ré jsou rovněž součástí Výroční zprávy 
ČSZM za rok 2006 a dále sdělil násle-
dující informace:

–  personální obsazení dozorčí rady by-
lo od 21. valné hromady následující: 
Ing. Jan Vítů (předseda), Ing. Karel 
Uttendorfský a Ing. Zdeněk Maška,

–  frekvence jednání dozorčí rady byla 
v uvedeném období totožná s frekven-
cí jednání představenstva ČSZM,

–  počet členských subjektů ČSZM k 31. 
12. 2006 (152 celkem, z toho 84 členů, 
25 přidružených členů, 7 vzdělávacích 
institucí, 36 čestných členů).

b)  Jan Katina dále uvedl, že v hospoda-
ření Svazu za uvedené období nebylo 
shledáno nedostatků a podal valné hro-
madě návrh dozorčí rady na schválení 
účetní závěrky ČSZM za rok 2006. 

c)  Zmíněné informace vzali přítomní čle-
nové na vědomí a k přednesené zprávě 
nebyly vzneseny žádné připomínky.

d)  O schválení účetní závěrky ČSZM 
za rok 2006 bylo hlasováno aklamací 
a návrh dozorčí rady byl přijat jedno-
myslně, všemi hlasy přítomných členů 
s hlasovacím právem.

Ad 5.:
Jan Katina seznámil přítomné účastníky 
VH s návrhem představenstva ČSZM na 
vyloučení některých členských subjektů 
z ČSZM z důvodu neplnění členských po-
vinností:

a)  Členské subjekty, které ani po opako-
vané výzvě neposkytly informace o vý-
ši svých tržeb za rok 2005, a nesplnily 
tak svoji základní povinnost plynoucí 
z článků č. 11 a 12 stanov ČSZM:

–  Prime Hide, s. r. o. (návrh na vylouče-
ní),

–  Xin Yuan International Imp and Exp 
(návrh na vyloučení).

b)  Členské subjekty, které poskytly infor-
mace o výši svých tržeb za rok 2005, 
ale ani po opakované výzvě neuhradi-
ly vyfakturovanou částku za 1. či 2. po-
loletí, a nesplnily tak svoji základní po-
vinnost plynoucí z článků č. 11 a 12 
stanov ČSZM:

– Raja, s. r. o. (návrh na vyloučení),
– Awis, a. s. (návrh na vyloučení),
–  Prima Group, a. s. (bez návrhu na vy-

loučení – členství této společnosti 
v ČSZM již bylo ukončeno).

Jelikož přítomní zástupci členských sub-
jektů nepřednesly žádné návrhy či proti-
návrhy, bylo hlasováno pouze o návrhu 
představenstva. Bylo hlasováno aklamací 
a výsledky tohoto hlasování v rámci výše 
uvedeného bodu byly následující:

a)  Společnost Prime Hide, s. r. o., byla vy-
loučena z ČSZM jednomyslně, všemi 
hlasy přítomných členů s hlasovacím 
právem.

b)  Společnost Raja, s. r. o., byla vylouče-
na z ČSZM jednomyslně, všemi hla-
sy přítomných členů s hlasovacím prá-
vem.

c)  Společnost Xin Yuan International 
Imp and Exp byla vyloučena z ČSZM 
jednomyslně, všemi hlasy přítomných 
členů s hlasovacím právem.

d)  Společnost Awis, a. s., byla vyloučena 
z ČSZM jednomyslně, všemi hlasy pří-
tomných členů s hlasovacím právem.

Ad 6.:
V rámci bodu č. 6 programu jednání VH 
vystoupil Jan Katina, předseda VH, s vy-
hlášením jmen nominovaných kandidá-
tů na obsazení trojice uvolněných funkcí 
členů představenstva ČSZM, a sice na do-
bu do skončení řádného volebního období 
současně činného představenstva ČSZM 
(tj. do roku 2008). Následně vyzval všech-
ny přítomné členy s hlasovacím právem 
k případnému doplnění navržených kandi-
dátů o další návrhy z pléna a jelikož žádný 
z členských subjektů nepřednesl jakékoliv 
doplňující návrhy, byl doposud navrženým 
kandidátům dán prostor pro vlastní před-
stavení. Jan Katina poté vysvětlil způsob 
nadcházející doplňující volby členů před-
stavenstva ČSZM a vyzval přítomné členy 
s hlasovacím právem k hlasování o předlo-
ženém návrhu kandidátů. Hlasování bylo 
tajné, pomocí hlasovacích lístků, kterých 
bylo rozdáno celkem 25.

Po ukončení hlasování a vyhodnocení jeho 
výsledků předseda VH oznámil, že Ing. Jit-
ce Vostatkové bylo odevzdáno celkem 24 
hlasovacích lístků, z nichž pouze jeden ne-
byl vyplněn platným způsobem.

Poté předseda VH vyhlásil výsledky dopl-
ňující volby členů představenstva ČSZM:

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, po-
děkoval všem kandidátům za předložené 
nominace a nově zvoleným členům před-
stavenstva popřál mnoho elánu při práci 
v tomto statutárním orgánu ČSZM.

Ad 7.:
Vzhledem k tomu, že počet členů předsta-
venstva ČSZM byl v rámci předchozího 
bodu programu jednání VH úspěšně dopl-
něn na plný stav, upustilo představenstvo 
od původního záměru na redukci stanova-
mi předepsaného počtu jeho členů.

Předseda VH proto vyzval všechny přítom-
né členy s hlasovacím právem k případné-
mu předložení jakýchkoliv jiných návrhů 
změn stanov ČSZM z pléna a jelikož žád-
ný z těchto členských subjektů nepřednesl 
doplňující návrhy, nebyly do stanov ČSZM 
provedeny žádné zásahy.

Ad 8.:
a)  Jan Katina seznámil přítomné účast-

níky VH s návrhem představenstva 
na schválení členství ČSZM v Evrop-
ském svazu obchodníků s masem a do-
bytkem (UECBV). Součástí úvodního 
představení tohoto návrhu byly rovněž 
informace o technických a finančních 
podmínkách členství v UECBV.

b)  Jean-Luc Mériaux, generální tajemník 
UECBV, přednesl svůj příspěvek, je-
hož hlavním obsahem bylo představe-
ní hlavních činností této evropské or-
ganizace a nastínění možných směrů 
spolupráce s ČSZM.

c)  Jelikož k předneseným informacím 
nebyly z pléna vzneseny žádné do-
plňující otázky, zahájil předseda VH 
hlasování o výše uvedeném návrhu 
představenstva. O členství ČSZM 
v UECBV bylo hlasováno aklamací 
a tento návrh byl přijat jednomyslně, 
všemi hlasy přítomných členů s hlaso-
vacím právem.

d)  Jean-Luc Mériaux, generální tajemník 
UECBV, následně poděkoval účastní-
kům 22. valné hromady ČSZM za po-
stoj k UECBV, který byl vyjádřen vý-
sledkem hlasování a přivítal ČSZM 
v řadách UECBV. Na vystoupení pana 
Mériaux reagoval Ing. Jaromír Kloud, 
předseda ČSZM, když vyjádřil zájem 
o plynulé a aktivní zapojení ČSZM do 
činností UECBV.

Ad 9.:
V rámci bodu č. 9 programu jednání VH 
vystoupil Jan Katina a představil návrh 
rozpočtu ČSZM pro rok 2007. Konsta-
toval, že návrh rozpočtu je sestaven vy-
rovnaným způsobem, zahrnuje limit pro 
maximální výši ročního příspěvku jedné 
členské společnosti ČSZM a zachovává 
stávající koeficient pro výpočet výše pří-
spěvků z dosahovaných tržeb členských 
subjektů. Návrh změn rozpočtu byl ve 
stanoveném termínu rozeslán členské zá-
kladně na vědomí. Jan Katina následně 
vyzval přítomné členské subjekty k před-
nesení případných návrhů či protinávr-
hů. Jelikož žádný z členských subjektů 
nepřednesl své návrhy či protinávrhy, vy-

zval předseda VH přítomné členy s hlaso-
vacím právem k hlasování o návrhu před-
stavenstva.

O předneseném návrhu bylo hlasováno 
aklamací a návrh představenstva byl přijat 
jednomyslně, všemi hlasy přítomných čle-
nů s hlasovacím právem.

Ad 10.:
Jan Katina přednesl návrh usnesení 22. val-
né hromady ČSZM, které pro rok 2007 
stanovuje metodiku výpočtu výše ročních 
příspěvků členských subjektů. Návrh usne-
sení 22. valné hromady ČSZM byl ve sta-
noveném termínu rozeslán členské základ-
ně na vědomí.

Předseda VH poté vyzval přítomné členské 
subjekty k přednesení případných návrhů 
či protinávrhů. Jelikož žádný z členských 
subjektů nepřednesl své návrhy či protiná-
vrhy, vyzval předseda VH přítomné členy 
s hlasovacím právem k hlasování o návrhu 
představenstva.

O předneseném návrhu bylo hlasováno 
aklamací a návrh představenstva byl přijat 
jednomyslně, všemi hlasy přítomných čle-
nů s hlasovacím právem.

Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace z 22. valné hromady Českého svazu zpracovatelů masa, 
která se konala dne 18. dubna 2007, od 1000 hodin, v Kulturním domě ve Větrném Jeníkově

Zleva: Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM; Jan Katina, výkonný ředitel ČSZM, a host val-
né hromady ČSZM Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel PK ČR

Hlasování v průběhu doplňujících voleb členů představenstva ČSZM

Jméno Členský subjekt Počet hlasů

Zvoleni 

Ing. Tomáš Kutzendörfer Animalco, a. s. 1.045

Richard Hrdina Jatky Český Brod, a. s. 880

Ing. Petr Krešňák Emil Kliment 766

Nezvolen Milan Šnor Vimperská masna, a. s. 526

(Dokončení na straně 6)
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Ad 11.:
a)  V rámci bodu č. 11 programu jednání 

VH vyzval Jan Katina, předseda VH, 
všechny přítomné členské subjekty 
k přednesení svých diskusních příspěv-
ků. Z důvodu časově omezené účasti 
Ing. Miroslava Koberny na 22. VH 
proběhla první část diskuze k dotče-
ným tématům bezprostředně po skon-
čení 3. bodu jednání valné hromady.

b)  Před zahájením samotné diskuze 
vyslovil Ing. Jaromír Kloud, předse-
da ČSZM, poděkování Ing. Mirosla-
vu Šolcovi za jeho dlouholeté aktivní 
působení v představenstvu a dalších 
čestných funkcích ČSZM.

c)  Ing. Jaromír Kloud navázal s diskus-
ním příspěvkem, ve kterém zdůraznil 
důležitost zapojení ČSZM do činností 
Potravinářské komory ČR, CLITRAVI 

a nově i UECBV. V uplynulém obdo-
bí nicméně došlo i ke zvýšení spoluprá-
ce s Agrární komorou ČR, a to zejmé-
na s cílem zlepšení podpory prodeje 
českého masa v ČR. ČSZM se nyní 
aktivně zúčastňuje jednání pod zášti-
tou ministra zemědělství, kde je tato 
problematika diskutována. Na těchto 
příkladech uvedl, že si ČSZM zacho-
val charakter respektovaného partnera 
vládních i nevládních organizací nejen 
v ČR.

d)  Do diskuze k možnému řešení situa-
ce na trhu s masem v ČR se přihlásil 
pan Hubert Gejdoš, zástupce společ-
nosti Inpost spol. s r. o., který uvedl, že 
masivní vývoz masa je z důvodu jeho 
vysoké cenové úrovně v ČR nereálný. 
České maso je na zahraničních trzích 
cenově nekonkurenceschopné. Dochá-
zí naopak k tomu, že s cílem dosažení 
tržní úspěšnosti jsou tuzemští zpra-
covatelé masa a obchodníci s masem 

nuceni dovážet surovinu ze zahraničí.
Jediným efektivním nástrojem na zlep-
šení konkurenceschopnosti českého 
masa vůči zahraniční nabídce je doto-
vání jeho vývozu.

e)  Do diskuze se dále přihlásil pan Vác-
lav Kurka, zástupce společnosti Jat-
ka – Kurka s. r. o., který komentoval 
tuzemskou situaci v chovu prasat. Pan 
Kurka uvedl, že stavy prasat se v uply-
nulých letech výrazně snížily. Cena čes-
kých JUT prasat je srovnatelná s cena-
mi v zemích střední Evropy, nicméně 
tuzemští chovatelé nepokrývají své pro-
dukční náklady. To je důsledkem dotač-
ní politiky EU, kde jsou prostředky 
vypláceny farmářům dle rozsahu obdě-
lávané plochy. Problémem českých 
chovatelů pak je, že nehospodaří na 
půdě a nejsou tudíž příjemci dotací.

  Pan Kurka také uvedl, že ČSZM by měl 
být aktivnější v monitoringu situace ve 
věci nabídky a poptávky po mase v EU. 
Informace tohoto charakteru mohou 
členským subjektům výrazně usnadnit 
orientaci i na trhu tuzemském.

  Třetím diskusním příspěvkem pana 
Kurky byla výzva směrem k předsta-
venstvu ČSZM, jejíž prostřednictvím 
pan Kurka vyjádřil žádost na úpravu 
metodiky výpočtu výše ročních pří-
spěvků členských subjektů tak, aby 
při financování činnosti ČSZM nebyli 
znevýhodňováni provozovatelé jatek.

f)  V reakci na příspěvek pana Kurky uvedl 
Ing. Jaromír Kloud, že z pozice ČSZM 
není reálné ovlivňovat dotační politiku 
EU. Za dosažitelný nástroj ke zlepšení 
situace v českém chovu jatečných zví-
řat a rovněž tak i v samotném jatečnic-
tví předseda ČSZM opakovaně označil 
ovlivnění preferencí tuzemských spo-
třebitelů směrem k upřednostňování 

kvalitních potravin českého původu.
  Ve věci monitoringu nabídky a poptáv-

ky po mase v EU je velkým příslibem 
aktuálně schválené členství ČSZM 
v UECBV. Na zkvalitnění informač-
ních činností bude ČSZM průběžně 
pracovat.

  Žádostí na úpravu metodiky výpočtu 
výše ročních příspěvků členských sub-
jektů pro rok 2008 se bude představen-
stvo ČSZM zabývat.

g)  Doc. Ladislav Steinhauser, CSc., 
zástupce společnosti Steinhauser, s. 
r. o., uvedl, že v ČR nelze dlouhodo-
bě uvažovat o zachování nebo dokon-
ce zvýšení objemu produkce masa, 
neboť počet domácích spotřebitelů 
neporoste a stávající spotřebitelé navíc 
budou konzumaci masa spíše reduko-
vat. Tato skutečnost ve spojitosti s veli-
ce silnou zahraniční konkurencí dopa-
dá a i nadále bude dopadat zejména na 
chovatele jatečných zvířat, ale i na pro-
vozovatele jatek v ČR.

h)  Ing. Miroslav Koberna ve svém dis-
kusním příspěvku uvedl, že stále více 
pozornosti je nutné věnovat aktivi-
tám Evropské komise. Některé legisla-
tivní návrhy, které jsou ze strany EK 
v poslední době předkládány, mohou 
mít další negativní dopad na konku-
renceschopnost českých potraviná-
řů. Jedná se zejména o návrh na zru-
šení povinného systému HACCP pro 
malé a střední podniky, přičemž veške-
ré podniky v nových členských zemích 
bez ohledu na výrobní kapacitu byly 
před vstupem do EU nuceny tento sys-
tém zavést. Dalším příkladem může 
být tlak EK na kofinancování kampa-
ně značky KlasA ze strany uživatelů té-
to značky. 

i)  Na příspěvek Ing. Koberny navá-
zal pan Antonín Kozák, čestný člen 
ČSZM, který za hlavní poslání ČSZM 
označil snahu o nalézání konkrétních 
řešení k uvedeným problematikám. 
Pan Kozák rovněž označil za chybu, že 
v některých případech jsou pro potra-
vinářské podniky v nových členských 
zemích stanovovány přísnější podmín-
ky, nežli tomu je v zemích EU-15.

j)  V této fázi diskuze vystoupil Ing. Fran-
tišek Kruntorád, CSc., zástupce spo-
lečnosti Agral s. r. o. a nabídnul všem 
členským subjektům ČSZM možnost 
aktivně vstupovat do obdobné diskuze 
i mezi jednotlivými valnými hromada-
mi, a sice na řádkách ŘU novin nebo 
Potravinářského zpravodaje.

k)  V reakci na vystoupení Ing. Krun-
toráda poděkoval doc. Steinhauser 
společnosti Agral za vynikající spo-
lupráci s ČSZM při publikaci ŘU 
novin a Potravinářského zpravodaje. 
Doc. Steinhauser dále uvedl, že z pozi-
ce předsedy redakční rady časopisu 
MASO nevnímá, že by mezi těmito 
periodiky vznikalo konkurenční napětí 
a rovněž přizval píšící autory z řad čle-
nů ČSZM, aby na stránkách časopisu 
MASO zveřejňovaly své příspěvky.

Podněty, jež zazněly v průběhu celé disku-
ze, budou zařazeny na program nadchá-
zejících jednání představenstva a dozorčí 
rady ČSZM.

Ad 12.:
V závěru jednání VH poděkoval Ing. Kloud 
všem účastníkům VH za jejich aktivní za-
pojení do diskuze a ocenil skutečnost, že 
se 22. valné hromady zúčastnilo mnoho 
zástupců členských firem. Ing. Kloud do-
plnil své závěrečné vystoupení o přání 
mnoha úspěchů všem členským subjektům 

V úvodu jednání přivítal předseda, Ing. Jaromír Kloud, 
nově zvolené členy představenstva ČSZM a vyjádřil 
přání úspěšné nadcházející spolupráce.
a)  Obsazení funkcí v představenstvu a dozorčí radě 

ČSZM
  V souvislosti s personálními změnami v P a DR 

ČSZM bylo diskutováno obsazení funkcí předse-
dy dozorčí rady ČSZM a předsedy Sekce pro ná-
kup jatečných zvířat.

b) Informace z jednání u „Kulatého stolu“ 
  V návaznosti na jednání u „Kulatého stolu“ za 

účasti ministra Mgr. Petra Gandaloviče, které se 
uskutečnilo dne 21. 3. 2007, informoval předseda 
Ing. Kloud členy P a DR ČSZM o průběhu toho-
to jednání a pozitivně hodnotil vůli zúčastněných 
stran ke korektnímu jednání. K této problematice se 
vyjádřil pan Koranda, který se rovněž zúčastnil uve-
deného jednání a prezentoval svůj názor, že vzhle-
dem k velkému počtu řečníků nebylo jednání dosta-
tečně efektivní (není navozen pracovní režim).

  Na základě výše uvedených informací a po dis-
kuzi představenstvo doporučilo zajistit jednání 
s panem ministrem, jehož předmětem budou nej-
palčivější problémy týkající se oboru produkce 
a zpracování masa. 

c) Novelizace vyhlášky 326/2001 Sb.
 –  ČSN „Požadavky na vybrané tepelně opraco-

vané masné výrobky“ – dle informací Českého 
normalizačního institutu bude v plánovaném 
termínu (tj. do konce dubna 2007) tato ČSN 
schválena,

 –  ČSZM v této fázi vyčkává na upravený návrh 
vyhlášky MZe ČR, kterým bude otevřeno opa-
kované vypořádání připomínek v rámci mezire-
sortního připomínkového řízení,

 –  ČSZM v současné době diskutuje s MZe ČR 
společné stanovisko ve věci procesu registrace 
slovenských a polských masných výrobků jako 
zaručené tradiční speciality.

d)  Ústřední evidence jatečného skotu
  Ve dnech 18.–27. 4. 2007 bude probíhat mise 

FVO zaměřená na BSE v ČR. V této souvislos-
ti Informační centrum SVS ČR pověřuje veškeré 
KVS, aby zkvalitnili práci stálého veterinárního 
dozoru na jatkách, a to se zvýšeným zaměře-
ním na označování a evidenci skotu. Tento po-
stup Informačního centra vyplývá ze zjištění vel-
kého počtu chyb v ústřední evidenci ve srovnání 
s údaji z laboratorních hlášení vyšetření skotu na 
BSE. Po diskuzi k této problematice představen-
stvo zaujalo stanovisko, že většina chybných úda-
jů je do systému evidence zanesena již od cho-
vatele, příp. soukromého veterinárního lékaře. 
Z tohoto důvodu představenstvo neshledává zá-
měr SVS ČR na zpřísnění dozoru na jatkách za 
opodstatněný.

e)  Monitoring koncentrace znečišťujících a pachových 
látek

  V návaznosti pověření VŘ z 2. a 3. jednání P 
a DR ve věci získání výkladu k provozování udíren 
s denní kapacitou nad 1 t výrobků proběhlo jedná-
ní s Odborem ochrany ovzduší MŽP ČR. Podrob-

né informace k této problematice byly členským 
subjektům zaslány elektronickou poštou.

f) Požadavky na výrobu a distribuci mletého masa
  Označování a kvalitativní požadavky na mleté ma-

so v ČR upravují nařízení 853/2004 a 2076/2005, 
ale i vyhláška MZe ČR č. 326/2001 Sb., v plat-
ném znění. Dochází tak k rozporu v ustanoveních 
těchto předpisů, kdy není zřejmé, jaké požadavky 
jsou pro tuzemské výrobce mletého masa závazné. 
ČSZM se na SVS ČR obrátil se žádostí o písemné 
stanovisko k této problematice.

g) Studijní cesta do Číny
  V souvislosti s konáním potravinářského veletrhu 

SIAL CHINA v Shanghaji organizuje ČSZM stu-
dijní cestu do Číny v termínu 11.–18. května 2007. 
Na základě předložených nabídek byla realizací 
studijní cesty pověřena CK Planet Tours & Travel. 
Vzhledem k naplnění počtu účastníků (40 osob) 
byl i přes další zájem o účast z řad členské základ-
ny příjem přihlášek uzavřen.

h) 4. veterinární mise Ruské federace v ČR
  Ve dnech 10.–29. 4. 2007 probíhá na území ČR 

4. veterinární mise RF (32 potravinářských podni-
ků). Ve čtyřech navštívených podnicích organizač-
ně zajišťuje návštěvu ruských inspektorů ČSZM. 
Tato činnost je u inspektovaných podniků zpo-
platněna, a ČSZM s těmito podniky proto uzavírá 
smluvní vztah. Členské subjekty ČSZM financují 
pouze skutečně vzniklé náklady, nečlenským sub-
jektům je navíc fakturován manipulační poplatek 
ve výši 5 000,- Kč.

i) Přehlídka odborných řeznických dovedností
  Ve dnech 10.–11. května 2007 pořádá Integrova-

ná střední škola Valašské Meziříčí pro žáky oboru 
řezník uzenář „Přehlídku odborných řeznických 
dovedností“. Předmětem přehlídky bude výroba 
domácí tlačenky, jitrnic dle krajových receptur. 
V této souvislosti požádala tato škola ČSZM o po-
skytnutí finančního příspěvku pro konání této pře-
hlídky. Představenstvo rozhodlo o poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 10 000,- Kč.

j) Skalský dvůr
  Ve dnech 11.–12. 9. 2007 se bude konat 9. ročník 

Semináře o údržnosti masa a masných výrobků. 
Nosným tématem tohoto ročníku bude mytí, čiš-
tění, desinfekce provozů a zařízení masného prů-
myslu. V rámci tohoto semináře ČSZM tradičně 
uděluje dlouholetým a významným pracovníkům 
oboru zpracování masa a masných výrobků Čestná 
členství, Mistr oboru, Nejlepší student, učeň. Součás-
tí semináře bude neformální přehlídka masných 
výrobků (šunky vyšších kvalitativních kategorií), 
kterou odborně bude zajišťovat Ing. Jan Kopečný, 
předseda výrobní sekce ČSZM a organizačně tuto 
akci zajistí ČSZM. Pokyny a organizační náležitos-
ti budou členským subjektům zaslány v elektronic-
ké podobě. Představenstvo doporučuje členským 
subjektům, aby se této přehlídky zúčastnily.

 
Plánované regionální setkání zpracovatelů masa a jed-
nání P a DR se bude konat dne 12. června 2007 v Pro-
stějově. ČSZM

Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace ze 4. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM,
které se konalo ve Větrném Jeníkově dne 18. 4. 2007, po ukončení jednání 22. valné hromady ČSZM

Tak jako každým rokem i letos v květ-
nu si členové Českého svazu zpracovatelů 
masa vyjeli za hranice Evropy. Tentokrát 
skupina 38 účastníků absolvovala nároč-
nou studijní cestu do Číny. Ve šlépějích 
ministra zemědělství Petra Gandaloviče 
a skupiny českých podnikatelů čeští zpra-

covatelé masa navštívili mezinárodní po-
travinářský veletrh SIAL – Shanghaj. Ve 
spleti národních expozic, především asij-
ských vystavovatelů, skupina navštívila 
českou národní expozici, kde kraloval, jak 
jinak, především chmel a kvalitní české pi-
vo. Opravdu velkou expozici měla Francie 

Členové ČSZM na studijní cestě v Číně

Účastníci studijní cesty před Zakázaným městem, PekingMasokombinát Peng Cheng v Pekingu

a nabídka francouzských vín byla zcela vy-
povídající. Návštěvníky jistě upoutala roz-
sáhlá expozice německé firmy Metro, dále 
pak neskutečné množství malých expo-
zic s asijskými specialitami, mnohdy nás 
Evropany upoutaly různé labužnické po-
choutky živočišného i rostlinného původu 
s neuvěřitelnými kombinacemi a zvláštní-
mi chutěmi. 

Po prohlídce staré Shanghaje a návštěvě 
dochovaných památek, procházce centrem 
města, včetně ekonomické zóny a vyhlíd-
kové televizní věže, projížďky rychlovla-
kem (rychlost 431 km/hod) přeletěla sku-
pina do Pekingu, kde za zmínku opravdu 
stojí návštěva společnosti Peng Cheng
Food Company Beijing. Jedná se o jatecký 
a zpracovatelský komplex, který zaměstná-
vá 1800 pracovníků s ročním obratem 360 
mil. dolarů (7,2 miliardy Kč). Porážka pra-
sat patří mezi pět největších porážek vepřů 
na čínském území, v roce 2004 byla zpro-
vozněna linka s kapacitou 5 mil. prasat roč-
ně a v současné době je využívána zhruba 
na 50–60 %, denní porážka je 9–10 tis. pra-
sat ve dvou směnách. 

Velký dojem na nás udělalo Zakázané 
město, Velká čínská zeď, vystoupení akro-
batů a, jak jinak, tradiční místní specialita 
„Pekingská kachna“. 

Odborníci se nezapřeli, a tak všude jsme 
navštěvovali místa prodeje potravin, zejmé-
na masa a masných výrobků, některé jsme 
také ochutnali. Zaujala nás večerní „jídelní 
ulice“ se svými specialitami, pro nás spíše 
originálními pochoutkami. Někteří z nás, 
ti spíše odvážnější, si nenechali ujít mož-

nost ochutnat mimo klasické asijské kuchy-
ně i cvrčky, škorpiónky, hady a jiné bílko-
vinné pochoutky. Klobása „na sladko“ nás 
nepřesvědčila, a tak si myslím, že i nadále 
zůstaneme u svých tradičních českých spe-
cialit.

ČSZM

(Dokončení ze strany 5)

Pohled na účastníky valné hromady ČSZM 
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Jan Prantl, továrník ze Žirovnice. Tohle stojí na inter-
netu u jména muže v nejlepších letech, energického, ochot-
ného se poprat za věc. Je majitelem závodu Masného prů-
myslu Žirovnice a jeho dva synové sdílejí spolu s ním, ale 
i dalšími mladými muži z managementu vše dobré i zlé, co 
se v současnosti točí a mele kolem oboru slavného, žáda-
ného a zkoušeného. 

S VÍCE NEŽ STOVKOU LET TRADICE
NA BEDRECH

Taky se dočtete, můžete i v němčině nebo angličtině, 
že Prantlův masokombinát slaví letos 118 let. A jak je jis-
tě každému jasné, i tam došlo svého času v padesátých 
letech k vyhnání a rodový majetek byl zabrán. „Byly jsme 
ještě malé děti, já jsem byl osmiletý, když tatínek musel 
po znárodnění odejít do Německa. Neměl na vybranou, 
jinak by skončil v kriminále jako továrník,“ vzpomíná syn 
Jan, který je sám dnes továrníkem. „Nestydím se za tohle 
oslovení, naopak. Vyjadřuje to nejen příslušnost k ma-
jetku, který vlastním a spravuji, ale i povyšuje podnik 
s jasným majitelem a organizací do vyšší cenové skupi-
ny. Ctím vnitřní předpisy a styděl bych se, kdybych nebyl 
schopen dostát svým závazkům. Aby tomu tak bylo i na-
dále, jsem nucen v této tvrdé tržní době pečlivě zvažovat 
každou investici. Abychom uspěli v porovnání s vysokou 
produktivitou v zemích EU, musíme investovat daleko 
rychleji, než bychom si přáli. V úvahách a rozhodnutích 
se nesmíme zmýlit. Pro celý podnik by to bylo velmi ne-
bezpečné. Přijal jsem několik závažných a těžkých roz-
hodnutí, které se později ukázaly jako správné a zcela 
zásadní pro další existenci podniku. Podnikám již 15 let 
a mohu s hrdostí prohlásit, že doposud jsem všem svým 
závazkům dostál. Slovo továrník je velmi drahé a pro na-
ši rodinu znamenalo něco velmi váženého až posvátné-

ho,“ svěřuje svůj vztah k rodovému majetku Jan Prantl. 
Nepřišel k němu jen tak. I když byla rodině továrna vy-
vlastněna a v restituci se po roce 1990 leccos vracelo, 
hodně ještě bylo nutné státu doplatit. „A já byl jako vět-
šina Čechů živ s rodinou ze základního platu, čili žádné 
větší úspory,“ vzpomíná na začátky před 15 roky nositel 
řeznicko-uzenářské tradice v rodině Prantlů. 

ZE STROJNÍHO TECHNIKA ŘEZNÍKEM
Taky v oboru do té doby nepracoval, a tak se dá ho-

vořit i u určitém hrdinství, když se jako průmyslovák, 
strojař z Letu Kunovice a následně přední montér z Vít-
kovických železáren pustil do zpracování masa ve vel-
kém. Zdánlivě to spolu nesouvisí, ale opak je pravdou. 
Technické zhodnocení podniku je po 15 letech na vysoké 
úrovni, držíme krok s českou konkurencí, těmi nejlepšími 
zpracovateli, kteří ještě zbyli. A těch už není mnoho. Pro 
mě i zaměstnance, kteří zde pracovali za státního pod-
niku, je ctí pracovat v továrně, která nám všem zajišťuje 
existenci a obživu svých rodin a která byla určena k li-
kvidaci. Mnohdy jsme koupili stroje v nejmodernějším 
provedení přímo z výstav. A dále následovali, jak jsem se 
již zmínil, těžká rozhodnutí: „Zrušení tradiční konzervá-
renské výroby,“ kde se vyrábělo až 1000 tun ročně. Za 
zmínku stojí, že naše konzervy byly velmi dobré. Naše 
vepřové konzervy v hodnotě 33 Kč jsme nemohli slože-
ním ochudit na 18 Kč, která nám byla nabízena. Je sku-
tečností, že v minulých letech se vytratilo z trhu 500 mil. 
ks ročně vlivem snížené poptávky. Dávno jsou pryč doby, 
kdy v domácnosti nechyběla rezerva v podobě masných 
konzerv pro případ, že v pátek hospodyňka nedostane 
čerstvé maso pro rodinu. Stejně tak skončily cesty do za-
hraničí s kabelami konzerv. Brzy po roce 1990 se ale na 
trhu situace natolik změnila, že lidé dávali jednoznačně 

přednost čerstvému masu a v cizině už nebyli odkázáni 
na to, co si dovezou. Dalším významným mezníkem ve 
vývoji firmy bylo zrušení vlastní porážky-jatek. Poráželi 
jsme denně 200 prasat a 20 kusů dobytka, což k dneš-
ní produkci by bylo bezvýznamné. Pro podnik pár slovy 
– luxus a drahota. Výše uvedené jednání, marketinkové 
úvahy, vyhodnocení investičních prostředků a v nepo-
slední řadě snížení sortimentu ze 120 na 80 druhů doho-
tovené výroby bylo naprosto správné a po několika letech 
od vstupu do EU jsme se zařadili mezi špičkové a spoleh-
livé zpracovatele masa v České republice. 

MASNÉ VÝROBKY ZE ŽIROVNICE
BYLY PROSLAVENÉ

Již v roce 1889 byla v domě čp. 46 zaznamenána dis-
tribuce masa a záhy nato i uzenin. Největší vzestup v teh-
dejší době byl v roce l914, kdy byla založena společnost 
„PRVNÍ JIHOČESKÁ“, továrna s vývozem šunek c.k. 
dvorní dodavatel – Fred Brdlík, meat packing Company, 
Ltd London. Ve 40. letech minulého století byla Žirovni-
ce vedle Studené – majitel Pan Satrapa a Kostelce – pan 
Bílek a spol. zásadním výrobcem uzenin. Dnes, v této zá-
padní části kraje VYSOČINA, se zrodil „PENTAGON“ 
masného průmyslu v ČR: Kostelec, Krahulčí, Studená 
(provozovna MASO PLANÁ), Hodice, kde Žirovnice 
je brána se vší vážností coby plnohodnotný a spolehlivý 
masokombinát. Vyvstává tedy otázka, jaká je dnes situa-
ce s kvalitou v podniku? Každý rok tisková média, Mla-
dá fronta DNES, provádí přepadové anonymní náhodné 
inspekce s hodnocením uzenin v hypermarketech s ná-
sledným zveřejněním v tisku. V podstatě černá můra vý-
robců uzenin. Musím ale říci, že hodnocení není zcela 
objektivní, byť název výrobku je shodný. České uzeniny 
jsou v jiné cenové relaci než uzeniny dovozové. Přesto 

kvalitou mezi l8 masokombináty se umisťujeme na nej-
přednějších místech. V grilovacích klobásách je před ná-
mi jen několik německých firem, ovšem v naprosto jiné 
cenové relaci. Se vší odpovědností mohu prohlásit dal-
ším možným zájemcům z řad odběratelů, že párky za 
28,- Kč jsme nikdy nevyráběli a ani vyrábět nebudeme. 
Jsme totiž MASNÝ průmysl. Výsledek je nasnadě. Dodá-
váme do obchodních řetězců, z nich zásadní podíl mají 
Kaufland, Lídl, Makro, Penny Market, Plus Diskont, Jed-
nota a mnoho dalších. Zahraniční odběratel Slovensko.

MASO SE PRO ŽIROVNICKÝ ZÁVOD
NAKUPUJE V CELÉ EU

„Měsíčně vyrábíme na 600 tun výrobků. Maso se na 
této sumě podílí tak sto tunami, ostatek jsou hotové vý-
robky,“ vysvětluje majitel rodinné firmy. Po vstupu do 
EU nakupujeme surovinu jak od našich producentů, tak 
i z ostatních zemí Evropy. Samozřejmě v tvrdém kon-
kurenčním prostředí se i my musíme chovat tržně, to 
znamená, že rozhoduje kvalita a cena. Ekonomická roz-
hodnutí a již provedené investice nám umožnily snížit 
počet zaměstnanců z původních 220 na 170, a to při ně-
kolikanásobném navýšení výroby. Mnohé provozy jsou 
automatizovány. Vše má svůj pevný a neměnný řád. Fir-
ma Prantl splňuje náročná veterinární kritéria, úspěšně 
prochází audity obchodních partnerů a vlastní osvědče-
ní o kvalitě a certifikaci s možností vývozu po celé EU. 
Další zásadní zkvalitňování včetně výstavby bude záležet 
už na synech, každý je ředitelem útvaru, jeden obchodní-
ho, druhý výrobního. Jan Prantl si potrpí na preciznost,“ 
s určitou pýchou prozrazuje na syny otec jejich vztah 
k práci ve firmě, jejíž jméno je u veřejnosti spojované 
s kvalitou, na níž se tvrdě pracuje.

Eugenie Línková

Továrník Prantl dal synům
do vínku zděděnou preciznost 

Když se počátkem 90. 
let v odborných kruzích 
rozneslo, že podnik Mas-
ný průmysl Žirovnice re-
stituuje a následně dílčí 
část dokupuje pan Jan 
Prantl, nikdo z odborné 
veřejnosti mu nedával 
valné naděje na úspěch. 
Upřímně řečeno, proč by 

měl? Vždyť přicházel člověk, který v daném oboru 
neměl žádné zkušenosti, člověk, který svůj předchá-

zející život věnoval těžké a odpovědné práci ve Vít-
kovických železárnách. Přebíral podnik, který přes 
svou tradici vyžadoval nemalé investice a impuls pro 
jeho další rozvoj.

Pan Jan Prantl se narodil 9. 6. 1942 v Třebíči, ale 
své dětství již prožíval v Žirovnici. Po skončení škol-
ní docházky se vyučil ve strojním oboru v leteckém 
podniku Orličan v Chocni, ale na dlouhých 30 let 
zakotvuje v Ostravě ve strojním provozu těžká mecha-
nika Vítkovice. Zde si doplnil vzdělání vystudováním 
průmyslové školy. V podniku působil na více postech, 

z toho více jak 20 let vykonával funkci předáka stře-
diska montáže. V Ostravě se také oženil a vychoval 
zde dva syny, kteří v současné době pracují v jeho 
podniku na postech odborných ředitelů. Pro pana 
Prantla předcházející život nebyl lehký. Ale nikdy si 
nestěžoval na jeho nepřízeň. Vždy věděl, že se musí 
spolehnout na sebe, rodinu a své spolupracovníky. Ni-
kdy nic předem nevzdával. Proto, když počátkem 90. 
let minulého století v rámci restituce dostal možnost 
převzít zpět továrnu po svém otci a provozovat ji dál, 
výzvu přijal. Od 1. 7. 1992 začíná podnikat. Počátky 
pro něj nebyly lehké, sžíval se s novým oborem, pro-

středím a lidmi. Musel hledat řešení řady problémů, 
které před něj, nového majitele, stavěla doba. Slouží 
mu ke cti, že se se vším popral s houževnatostí jemu 
vlastní. Postupně kolem sebe vytvořil tým lidí, s kte-
rými přebudoval podnik v Žirovnici tak, že je v sou-
časné době vnímán jako stabilizovaná firma v oboru 
masného průmyslu s růstovým potenciálem. 

Co popřát panu Prantlovi k jeho jubileu? Přede-
vším pevné zdraví a mnoho nezbytné životní pohody 
podepřené jak dobrými výsledky své firmy, tak spo-
kojeným pocitem uprostřed své rodiny. ČSZM

Pan Prantl slaví 65

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E

Biocid nové generaceBiocid nové generace
– zaručuje maximální hygienu– zaručuje maximální hygienu
–  nedochází k absorpci–  nedochází k absorpci

mikrobiálních látekmikrobiálních látek

Flowfresh
� určeno

pro mokré i suché 
zpracovatelské provozy

� čistitelný parou
� nízké požadavky

na údržbu
� minimální zápach

během aplikace
� dlouhá životnost

Do potravinářských provozů 
jsme dodali cca 

747 81  Opava - Otice, K Rybníčkům 342, tel./fax: 553 791 311, 553 791 321747 81  Opava - Otice, K Rybníčkům 342, tel./fax: 553 791 311, 553 791 321
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Jako je již dlouholetou tradicí, každé 
tři roky se koná pouť za novou techni-
kou do Frankfurtu nad Mohanem na 
největší veletrh světa pro zpracovatele 
masa IFFA.

Všichni významní výrobci zde před-
stavují novinky, které velmi pečlivě 
a v utajení vyvíjeli od poslední výstavy. 
Protože prezentovat se něčím novým 
a pokud možno převratným je vlast-
ně povinností každého vystavovatele. 
Směr vývoje techniky a technologie je 
pak určován především zvýšením pro-
duktivity práce, snížením nároků na 
obsluhu a lepší kvalitou zpracované 
suroviny. Tyto body naplnili všichni 
vystavovatelé.

Přesto bylo na výstavě něco nového 
a překvapujícího. Byl to stánek firmy 
Poly-clip System. Ta na ploše více jak 
800 m2 vystavovala nepředstavitelné 
množství novinek, kdy co zařízení, to 
něco převratně nového. Stojí za to se 
u těchto novinek pozastavit a něco blí-
že o nich říci.

Především byla představena nová řa-
da spon mající v budoucnosti nahradit 
klasické spony „R“ řady 12, 15 a 18 na 
cívkách. Nová řada spon označovaná 
jako „R-ID“ má označení XS, S, M, L, 
XL. Jak již počet členů řady naznaču-
je, jsou tu přidány dva nové rozměry. 
XS je menší než 12 a XL je větší než 
18. Ostatní velikosti jsou o něco menší 
než u předchozího označení. Tvar spo-
ny se plně změnil. Spona po uzavření 
má tvar elipsy, takže pro uzavření stej-
ného obvodu potřebuje menší množ-
ství hliníku, což se v důsledku samo-
zřejmě projeví na ceně. Nový tvar však 
zaručuje větší nosnost zavřené spony, 
takže i její síla drátu může být o stu-
peň menší. Co je pro výrobce potravin 
pak zvláště důležité, je vysoká těsnost 
uzávěru. U některých plastových střev 
(dostatečně měkkých) je uzávěr těsný 
pro průnik bakterií a blíží se těsnosti 
pro průnik virů. Nová spona potřebuje 
i novou cívku. Ta je vybavena čipem, 
který podává informaci stroji o rozmě-
rech a vlastnostech spony a kontrolu-
je, aby souhlasily nastavení stroje s po-
užitou sponou a současně kontroluje, 
kolik spon z cívky již bylo použito, aby 
stroj mohl upozornit na nutnost jejich 
doplnění.

Tyto nové spony jsou zpracovává-
ny na nové řadě strojů FCA 50, FCA 
120 a FCA 160. Stroje této řady jsou 
následníky velmi úspěšné řady FCA 
3463, FCA 3430-18, FCA 3430 a FCA 
3442. Ale po inovaci si vzaly ze svých 
předchůdců pouze počáteční písmena 
označení, princip rozpínacích čelistí 
a vysokou životnost. Vše ostatní je ře-
šeno nově. Srdcem každého stroje jsou 
rozpínací čelisti. Ty připravují střevo 
pro sponování tím, že ho nařásní a vy-
čistí. V minulosti řásnění probíhalo 
v čelistech pohybujících se po oblou-
ku. Rychlost řásnění na vnitřní a vnější 
straně čelistí byla rozdílná a mohla být 
příčinou poškození střeva. Nové čelis-
ti se pohybují po přímkách a rychlost 
řásnění je shodná. Zvláštním příslu-
šenstvím bylo zvětšené rozpínání pro 
podrážení. To se v minulosti řešilo tak, 
že čelisti dělaly klasický pohyb nut-
ný pro čištění střeva, stroj se zastavil 
a pneumatický válec povytáhl levou če-
list do požadované vzdálenosti, nebo 
v alternativě tento pohyb udělala po-
mocná třetí čelist. Nové řešení provádí 
celé zvětšené rozpínání mechanicky, 
bez nutnosti zastavit stroj a znovu ho 
roztáčet. Stroji je jedno, nakolik je roz-
pínání nastaveno, pohyb základních 
částí zůstává stejný. Hodnotu rozpíná-
ní lze nastavit elektricky na dotykové 
obrazovce, uložit do paměti pro daný 
výrobek a znovu automaticky vyvolat. 
Mechanicky zůstalo pouze nastavová-
ní otvoru v čelistech, ale i zde je hod-
nota nastavení zobrazována na displeji 
a stroj upozorní na případ, kdy se tato 
hodnota neshoduje s hodnotou ulože-
nou do paměti. Změnilo se i nastavo-
vání tlaku na sponu. Tento výraz ne-
ní správný, protože se nenastavuje tlak 
na sponu, ale vzdálenost mezi sponou 
a razníkem, do které je uzavíraná spo-

na stlačena. I tato hodnota se nastavu-
je elektricky a je indikována na displeji 
včetně uložení do paměti. 

Vůbec poprvé bylo použito u spo-
novacího stroje centrální mazání. Spe-
ciální kartuše s mazivem průběžně po 
předem zvoleném počtu pracovních 
taktů přimazává všechna ložiska. To 
má samozřejmě vliv na životnost stro-
je. Povrchové plochy všech strojů jsou 
samozřejmě z nerezu, tak jako i všech-
ny vnitřní mechanismy. Výjimku tvoří 
spodní páka zatěžovaná vysokou rych-
lostí stroje. Ta je z titanu. Vše je kom-
paktní bez vystupujících šroubů a zá-
hybů a tím i dobře umyvatelné.

Výkony strojů a rozsah zpracováva-
ných kalibrů je pak nesrovnatelný se 
vším, co tu zde dosud bylo.

FCA 50 pracuje se střevy do kali-
bru 50 s výkonem dle prospektu 300 
taktů/min, ale na výstavě běžně běžel 
až 308 taktů/minutu. Stroj pracuje se 
sponami R-ID „XS“.

FCA 120 pracuje se střevy kalibru 
18 až 120 mm s výkonem 250 taktů/
min. Používá spony R-ID „S“ a „M“.

FCA 160 pracuje se střevy kalibru 
24 až 160 mm s výkonem až 160 tak-
tů/min. Používá spony R-ID „M“, „L“ 
a „XL“.

Ke všem strojům existuje velmi bo-
haté příslušenství. Zde je zejména 
nutno jmenovat zařízení AHL 1000, 
automatické navěšování výrobků na 
udírenské hůlky. Ve spojení se stroji řa-
dy FCA navěsí až 100 úvazků/min při 
hmotnosti do 3,5 kg, kalibru 120 mm 
a délky 550 mm pro jednotlivé kusy 
a 880 mm u řetízku výrobků. Dalším 
moderním příslušenstvím je detektor 
kovů, jehož ovládání je integrováno do 
automatiky strojů FCA atd.

Zajímavé byly inovace stroje 
ICA8700. Stroj svojí jedinečnou kon-
strukcí rozpínacích čelistí je unikátní 
ve výkonu a rozsahu zpracovávaných 
střev kalibr 55 až 220 a i rychlosti nará-
žení. Jako nová příslušenství byla k ně-
mu vyvinuta řásnička síťky, umožňující 
nařásnit na trubku až 75 m síťky a apli-
kátor ploché i tubulární fólie s dávko-
váním síťky. Velký zájem byl o auto-
matický vkladač úvazků pro výrobky 
ve „faser“ střevě s hmotností až 12 kg 
(např. selská šunka). Zavedení tohoto 
vkladače úvazků v podstatě odstraní 
u průmyslových výrobců nutnost nará-
žet tento typ výrobků do přířezů.

Jako stroj z jiné doby působil stroj 
TSCX 120. TSCX 120 průběžně sva-
řuje až 3000 m ploché fólie do tvaru 
střeva. Umožní jeho naplnění přísluš-
nou dávkou, případně i podražení 
a uzavření na obou koncích sponami 
do konečného tvaru výrobku. A to 
s výkonem až 25 tun/hod. Takový na-
rážecí výkon nedává žádná narážka, 
proto se počítá s připojením kontinu-
álně pracujícího čerpadla.

Rozsah článku neumožňuje popsat 
všechny inovace, tak alespoň některé 
zkusme vyjmenovat.

Plastové spony pro uzavírání sáčků 
s drůbeží včetně etiketování a použití 
sáčků ze smrštitelného materiálu.

Svařování fólie pro výrobu trvanli-
vých salámů.

Linka pro výrobky v kroužkových 
střevech s kapacitou 6000ks/hod, 
včetně navěšení výrobků na udírenské 
hůlky a jejich založení do vozíku. Ob-
sluha: 1 osoba.

Automatický vkladač naražených 
výrobků určených pro krájení do udí-
renského vozíku.

Zařízení TSA se sponovacím zaříze-
ním ICA 8700 umožňující zpracovat 
vedle ploché fólie i řásněná střeva.

Zařízení pro narážení výrobků s cent-
rovaným potiskem a jednotnou váhou.

Automatické vkladače etiket ke stro-
jům řady FCA a PDC. 

Řada automatů PDC s programová-
ním na dotykové obrazovce.

Linky na vkládání kuřat a kachen 
do sáčků.

Firma Poly-clip System představila 
svůj výrobní program, ve kterém jsou 
zastoupeny všechny oblasti sponování 
výrobků na vrcholné světové úrovni.

Redakce
 

FCA 50 FCA 120

FCA 160
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AHL 1000
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Kořeny řemeslné tradice rodiny Horáků sahají do po-
loviny 19. století, kdy Josef Horák, syn kováře, provo-
zoval v Jeřicích u Hradce Králové strojírenskou a zá-
mečnickou živnost. Zde získali základy černého řemesla 
i jeho synové.

Druhorozený Václav začal kariéru jako strojník 
v cukrovaru. Po těžkém pracovním úrazu, nadšen pro 
novou techniku, zkusil štěstí jako provozovatel biogra-
fu. Průkopník kinematografie se tak dostal až do ob-
ce Lužec nad Vltavou u Mělníka, kde biograf vyhořel. 
Řízením osudu se pan Václav tedy vrátil ke svému ře-
meslu a začal pracovat jako strojník ve zdejším mlýně. 
Posléze se osamostatnil a ve své dílně začal provozovat 
strojírenskou živnost – výrobu napajedel, elektrických 
čerpadel a vodáren. Tehdy, roku 1898, byla založena 
firma HORÁK.

Čerpadla, napaječky, cisterny a další výrobky firmy 
si brzy získaly oblibu rolníků i statkářů v okolí. Protože 
živnost prosperovala a původní výrobní prostory nesta-
čily, zakoupil Václav Horák na okraji Lužce pozemek 
a r. 1911 zahájil stavbu nových dílen.

Ve dvacátých letech našeho století se začal Václav 
Horák zabývat myšlenkou produkce zařízení na výro-
bu ledu. První funkční „ledotvor“ spatřil světlo svě-
ta už v roce 1927 a „elektrické chlazení“ nastoupilo 
i v Čechách vítězné tažení proti dosud nezbytnému 
ledování.

Ovšem světový primát v chladírenské technice a ve 
strojírenství vůbec v té době držela Amerika. Majitel 
firmy proto poslal své syny Václava a Josefa do USA 
na zkušenou. Ti pak po svém návratu získané technic-
ké poznatky i obchodní zkušenosti využili k dalšímu 
prudkému rozmachu firmy.

Roku 1932 předal zakladatel firmu svým synům 
a podnik byl přejmenován na BRATŘI HORÁKOVÉ, 
Lužec n/Vlt., továrna na chladicí stroje. Ve firemním 
znaku byl Eskymák sedící na zemském pólu s tabulí 
„HORÁK“. Firma se již jednoznačně zaměřila na vý-
robu chladicích zařízení a mezi prvními v České re-
publice pravidelně uváděla na trh novinky chladíren-
ské techniky. Poctivá práce dělníků, technická invence 
Josefa Horáka ve spojení s manažerskými a obchodní-
mi schopnostmi šéfa firmy Václava Horáka ml. vynesly 
podnik na špičku českého chlazení. Slogan „HORÁK 
CHLADÍ PRÍMA“ se stal okřídleným.

 Hlavními odběrateli byli řezníci a uzenáři, o čemž 
svědčí inzerce v každém čísle Řeznicko-uzenářských 
novin z roku 1932. V inzerátu bylo uvedeno například 
24 důvodů, proč chladit elektroautomaticky (viz kopie 
inzerátu s 21. důvodem, který je na obrázku).

Mezi nejúspěšnější výrobky patřily chlad. boxy (izo-
lované tehdy korkem), „Stříbrné chladírny HORÁK“, 
dveře pro chladírny z modřínového dřeva, výrobníky 
zmrzliny, výčepní stoly „Pikolík“, domácí lednička 
„Eskymáček“. Horákovo chlazení bylo instalováno mi-
mo jiné i v kuchyni Pražského hradu a v bělehradském 
sídle srbského krále; zmrzlinové stroje se dostaly až do 
daleké Afriky.

Srdcem všech zařízení byly kompresory vlastní vý-
roby, charakteristicky červené barvy. Odborníci vědí, 
že kompresory typu HORÁK „K“ z let čtyřicátých po-
sloužily jako „inspirace“ kompresorům Schaferstein, 
které se vyráběly v NDR až do sedmdesátých let. Ob-
dobně výkresy spolehlivého kompresoru „D“ byly po-
užity při výrobě kompresorů Manet.

Od třicátých let působilo v Praze obchodní oddělení 
(Pražská kancelář), ze kterého byl řízen veškerý ob-
chod. V Brně, Hradci Králové, Liberci a dalších měs-
tech operovali prodejní zástupci firmy. Všechny no-
vinky byly pravidelně prezentovány na průmyslových 
i zemědělských výstavách, kde expozice firmy poutaly 
pozornost i nápaditým zpracováním. Populární byly 
zejména květiny zamrzlé do ledových bloků a malá 
kluziště s krasobruslaři. 

Také v zavádění výrobních technologií a v koncepci 
výstavby byla továrna klasickým představitelem špič-
kových českých průmyslových podniků v období mezi 
dvěma válkami. Nová tovární hala byla r. 1930 posta-
vena unikátní technologií lepených dřevěných vazní-
ků, v hale byl použit pohon soustruhů transmisemi. 
Vozový park čítal ve 40tých letech 20 aut a několik 
motocyklů.

Vedení firmy vždy kladlo velký důraz na sociální po-

 Obnovená tradice české firmy Bratři Horákové, 
výrobce chladicích zařízení

litiku. Byly postaveny rodinné domy pro zaměstnance, 
v objektu továrny byla vlastní lékařská ordinace s RTG 
přístrojem. V podniku bylo vlastní učňovské středisko. 
Za 2. světové války, aby se co nejvíce mladých mužů 
vyhnulo „totálnímu nasazení“, měla firma až 30 učňů. 
Celá továrna měla tehdy cca 160 zaměstnanců.

Pověstná byla podpora sportovních aktivit. Již Vác-
lav Horák st. založil střelecký spolek, místní boxerský 
klub za podpory jeho syna dosáhl ve čtyřicátých letech 
postupu do 1. ligy. V areálu továrny bylo volejbalové 
hřiště, hrál se hokej. Populární byly celopodnikové vý-
lety pro zaměstnance s rodinami, ať již firemními auty, 
nebo na parníku. Rodinné ovzduší a soudržnost „Ho-
rákovců“ pomáhal dotvářet také podnikový měsíčník 
ESKYMÁK.

Všestranný poválečný rozmach firmy zastavilo až 
znárodnění roku 1948. Poté továrnu postupně řídily 
státní podniky Frigera, Kovoslužba, SPP a naposledy 
konglomerát STROJOBAL. Jak se měnil název, měnil 
se i výrobní program. Došlo k přesunům sortimentu, 
know-how i odborníků, bohužel ne vždy k lepšímu pro 
lužeckou továrnu. Výsledkem hospodaření byly milió-
nové dluhy a závazky lužeckého závodu STROJOBAL 
v roce 1991.

Novodobá historie firmy BRATŘI HORÁKOVÉ se 
začala psát 1. 9. 1992, kdy byl „Závod Lužec“ v rámci 
transformace státního podniku STROJOBAL odkou-
pen do vlastnictví rodiny původních majitelů. Pod sta-
ronovým názvem BRATŘI HORÁKOVÉ s. r. o. nové 
vedení navázalo na násilně přerušenou tradici firmy 
HORÁK založené roku 1898.

Společnost BRATŘI HORÁKOVÉ s. r. o. má v sou-
časné době cca 80 zaměstnanců. Vlastní továrna 
a sídlo firmy leží na 27 800 m2 v Lužci nad Vltavou, 
pouhých 45 km na sever od centra Prahy. Operativní 
a trvalý styk se zákazníky dále zajišťuje obchodně-tech-
nické oddělení se sídlem na Praze 5 a síť smluvních 
prodejních zástupců. V rámci posílení vazeb na zákaz-
níky a partnery na Slovensku byla v roce 1997 zalo-
žena dceřiná společnost HORÁK AXETT s. r. o. se 
sídlem v Banské Bystrici. 

Nosnou část současné produkce společnosti tvoří 
komplexní dodávky chladírenských a mrazírenských 
prostorů. Stavebnicové chladicí a mrazicí boxy firma 
dodává ve dvou základních modelových řadách. Řa-
da  MINI, vyráběná od roku 1996, zahrnuje 5 standard-
ních rozměrů v objemech 3 až 6 m3. Díky maximální 
unifikaci získá uživatel box vysoké kvality v příznivé 
cenové relaci. V řadě KLASIK jsou k dispozici prosto-
ry od 4,4 m3 do objemů řádově 1000 m3. Tato řada vy-
niká maximální variabilitou systému, vysokým standar-
dem základní výbavy a širokou škálou doplňků.  

Pro specifické  aplikace jsou dodávány chladicí 
boxy na úchovu zesnulých, boxy na nápoje, boxy na 

odpadky. Polyuretanové panely jsou universálně pou-
žitelné i pro izolaci kynáren, zracích komor na banány,  
čistých výrobních prostor, chladírenských kontejnerů, 
chladírenských přívěsů, přepravníků apod.

Boxy HORÁK jsou sestaveny ze sendvičových po-
lyuretanových panelů vlastní výroby. Pomocí speciál-
ních zapěněných zámků a rohových sloupků lze se-
stavit z panelů samonosnou konstrukci. Panely jsou 
vyráběny ve 3 tloušťkách (50, 75 a 125 mm) a ve 3 
základních provedeních pláště: lakovaný pozinkovaný 
ocelový plech, lakovaný hliníkový plech a plech z ko-
rozivzdorné oceli.

Velkoobjemové chladírenské a mrazírenské prosto-
ry  jsou převážně dodávány ze sendvičových polyureta-
nových panelů vyráběných na kontinuálních linkách. 
V nabídce jsou panely tl. 40 až 200 mm, délky do 12 
m). Systém spojení zůstává pero – drážka, ale bez ex-
centrických zámků a rohových sloupků. Při požadav-
cích na zvýšenou požární odolnost tvoří tepelně izolač-
ní vrstvu minerální vlna. Velkoobjemové chladírenské 
a mrazírenské  prostory, může firma v rámci komplex-
nosti dodávky nabízet včetně izolací do stavebních 
podlah (parotěsné, tepelné a hydroizolace) a ochrany 
podloží proti promrzání u mrazírenských prostor. Dá-
le může nabídnout také kompletní dodávky „expedič-
ních míst“, tj. sekční vrata, těsnící límce a vyrovnávací 
můstky do rampy.   

K operativnímu řešení skladovacích potřeb (bez 
nutnosti projednávat stavební povolení) je možno vyu-
žít chladírenské a mrazírenské kontejnery. Jsou to spe-
ciální chlazené prostory vestavěné do typizovaných 
kontejnerových rámů velikosti 20‘ (40‘) se střešní kry-
tinou a odvodem dešťové vody. Stěny a strop jsou tvo-
řeny sendvičovými polyuretanovými panely, panelová 
podlaha je sendvičové konstrukce se zvýšenou únos-
ností a protiskluzovou úpravou pochůzného povrchu. 
Dispozičně je možné jednotlivé kontejnery přisazovat 
k sobě a jejich propojením vytvořit potřebný prostor 
jak chladírenský, tak mrazírenský. Podle velikosti jsou 
osazeny splitovými nebo blokovými chladícími jednot-
kami ZANOTTI, případně jiných výrobců.

Další významnou částí výrobního programu je ně-
kolik modelových řad chladírenských a mrazírenských 
dveří. Nabídku tvoří více než 30 základních typů dveří 
v provedení otočném i posuvném (ruční i strojní po-
hon) ve dvou variantách pláště (korozivzdorná ocel 
resp. lakovaný hliníkový plech), ventilační dvířka 
a vzduchové a lamelové clony. 

Pro komplexní dodávky skladovacích prostorů fir-
ma vyrábí a dodává regálový stavebnicový systém z ko-
rozivzdorné oceli nebo z eloxovaného hliníku. Tento 
systém může být kombinován se soupravou závěsných 
háků na maso.

Trvalá inovace a předvídání potřeb zákazníků umož-
nily v devadesátých letech rozšířit výrobní program 

o nové úspěšné výrobky. Firma se dále soustředila na 
technicky náročnou chladicí techniku. Zmrazovače a 
zchlazovače s kapacitou 12 až 280 kg jsou konstruo-
vány pro použití v gastronomii (s důrazem na splně-
ní platné legislativy), pro použití v pekařské výrobě 
a obecně pro výrobu chlazených a mrazených po-
travin. Zmrazovače a zchlazovače lze modifikovat 
pro  různé typy gastronomických vozíků, gastronádob, 
roštů  a plechů. Díky široké nabídce  je firma schop-
na uspokojit požadavky malých restaurací i velkoku-
chyňských provozů, nejmenších pekařství i průmyslo-
vých velkopekáren. Tento program navázal na více než
25letou tradici výroby vysoce výkonných komorových 
a spirálových tunelů. 

 Další samostatnou kapitolou je výroba chladicích 
vitrín. Vitríny VK a VP jsou určeny k prezentaci masa 
a masných výrobků na hácích, při splnění přísných hy-
gienických požadavků. Modely VK jsou určeny k mon-
táži na konzolu (stěnu), VP se umisťují na podlahu 
prodejny. 

Novinkami  jsou  profesionální chladicí skříně. Ve 
dvou modelových řadách CHS a KOMBI firma nabízí 
skříně pro GN nádoby, pekařské plechy, vozíky, KEG 
sudy i odpadové nádoby. Základem nabídky jsou mo-
dely CHS s interní výškou 1080 a 1540 mm. Vnitřní 
hloubka skříní je  690 mm resp. 1030 mm. K dispozici 
je 1, 2 i 3 křídlové provedení. Modely KOMBI mají in-
terní výšku 1900 a je možné je jak vertikálně i horizon-
tálně dělit, a řešit tak samostatné (oddělené) uložení 
různých potravin a produktů. Unikátní stavebnicový 
systém chladicích skříní KOMBI umožňuje využít 2 
až 6 sekcí – prostorů o objemu od 300 do cca 2 400 l 
v jednom bloku. Systém navíc umožňuje dodávku v de-
montovaném stavu a montáž na místě.

V neposlední řadě zůstává ve výrobním programu 
firmy osvědčený nářezový stroj NS-301. Nůž o průmě-
ru 275 mm na přímém náhonu umožňuje i krájení tvr-
dých sýrů při trvalém provozu stroje.

Mimo vlastní produkci působí od roku 1993 spo-
lečnost BRATŘI HORÁKOVÉ s. r. o. jako výhradní 
zástupce italské firmy ZANOTTI SPA na území Čes-
ké republiky a Slovenské republiky. Tato firma vyrábí 
širokou škálu chladících jednotek o výkonech 400 – 
100 000 W, zařízení na řízené zrání salámů a šunky, za-
řízení na chlazení obilných sil a transportní chlazení.

Výrobky se značkou HORÁK díky své kvalitě a tech-
nickému řešení získaly výrazný podíl na domácím trhu 
a prosazují se i v zahraničí. V dlouhém seznamu uživa-
telů figurují jména špičkových českých firem státních 
institucí i nadnárodních společností, jako např. ARAL, 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, ČSOB, DELI, BILLA, 
DELVITA, EURONOVA, KAUFLAND, FN Motol, 
J. MEINL, KFC, KONGRESOVÉ CENTRUM PRA-
HA, LÉČIVA, MAKRO, NOWACO, Obecní dům 
Praha, PHOENIX, SHELL, SIEMENS, TESCO,
VITANA. Významné jsou i dodávky pro armádu ČR 
– boxy a přepravníky HORÁK měly ve výbavě i jed-
notky OSN. Společně se zahraničními partnery byly 
realizovány instalace v SRN, Rusku, Polsku, Litvě, Ma-
ďarsku, Ukrajině.

Certifikát systému řízení jakosti dle normy ISO 
9002 získala firma BRATŘI HORÁKOVÉ s. r. o. v ro-
ce 1997 jako první český podnik v oboru. V roce 1999 
byla certifikace rozšířena na ISO 9001. Pravidelné 
audity prováděné společností LLOYD‘S REGISTER 
QUALITY ASSURANCE Ltd. garantují vysoký stan-
dard  výrobků a služeb.      

Přesto, či právě proto, že služba zákazníkům a dob-
ré jméno firmy jsou hlavním mottem podnikání, není 
společnosti BRATŘI HORÁKOVÉ s. r. o. lhostejná 
ani otázka životního prostředí. Jako první z českých 
výrobců, ještě před platností „freonového zákona“, na-
hradila ve svých panelech CFC a HCFC látky ekolo-
gickým nadouvadlem CO2. Této problematice se od-
borníci firmy dále intenzivně věnují. Díky podpoře 
grantu Světové banky a spolupráci s předními světo-
vými výrobci PU pěn vznikla v Lužci n/Vlt. špičkově 
vybavená laboratoř na zkoušky PU pěn.

Klement Horák, spolumajitel firmy Bří Horákové

Poznámka redakce:
V tomto článku užito záhlaví historického vydání Řez-
nicko-uzenářských novin č. 5 z roku 1932 a inzerát fir-
my Bratří Horáků v tomto čísle.
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24. května mají podle španělského kalendáře svá-
tek Juan, Susana a Ester. Škoda! Kdyby mezi nimi 
byl Fermín, bylo by toto místo v rohové restauraci na 
pamplonské ulici Estafeta přímo fantastické. Proč? 
Každoročně zde probíhá útěk dobrovolníků před šes-
ti býky, kteří se ženou středem města na podvečerní 
koridu. Netvrdím, že bych to rád neviděl….? Jako 
kluk z vesnice a majitel jatek…? Co mne bere za 
srdíčko? Pohled přes hledáček objektivu! Nakonec 
– proto sem i většina turistů na oslavy jezdí – pro 
fotku, kterou se pochlubí známým.

 
Fiestu v Pamploně světově proslavil ve stejno-

jmenné knize Ernest Hemingway. Město se mu 
odvděčilo názvem ulice – Avenida de Hemingway 
– ústí přímo na Plazza de Torro. Sem míří i Encier-
ro – řízení býků. Je proslaveným již koloritem měs-
ta i pro návštěvníky, kteří se časově netrefí. Radní 
pro ně nechali vytvořit sousoší šesti běžících býků 
s několika šťastlivci na nohou a nešťastníky pod 
nohami. Na žulovém podstavci je vytesáno jediné 
slovo – Encierro. Španělské slovíčko známé po ce-
lém světě. Každoročně je mnoho odvážlivců při 
tomto několikaminutovém po devět dní se opaku-
jícím běhu v úzké ulici zraněno. Přesto, že řada lidí 
přišla i o život, stále se aktivní i pasivní účastníci 
vrací. Mladí i staří. Všichni hledají napětí, možná 
i nebezpečí. Jistě ale výbuch uvolněného adrena-
linu – stejně jako při bungee, paraglidingu či při 
divokém sjezdu na horském kole. Snad nám tato 
býčí bláznovina nepronikne do Tišnova! 

Fermínské oslavy jsme zastihli v Seville.
Seděli jsme v tu dobu s kamarády v příjemné re-

stauraci vedle proslavené katedrály, pochutnávali 
si na vynikající šunce Jamón Iberico, prý z pra-
sat živících se žaludy korkových dubů a popíjeli 
jiskrné červené víno z oblasti Rjoja. „Nemáte zá-
jem o koridu?“ Mával na nás mladík s velkým letá-
kem. Dnes? Proč ne?! Asi to bude nějaká turistic-
ká atrakce, ale korida patří k Andalusii stejně jako 
typický černý býk na sklenice sherry. 

Na Plazza de Torro stály čtyři přenosové tele-
vizní vozy. U několika vstupů se tísnily stovky lidí. 
Když jsem se prodral k turniketu a s úlevou podal 
lístek, mladík rezolutně mávl kamsi vedle a spus-
til lavinu nesrozumitelných slov. Sorry, entschul-
digung, pardon..… Jasně, pánové – jsem pitomec 
– vysvětluji již česky – proti proudu, proti všem. 
Když jsem se dobral na svoji tribunu, děkoval jsem 
náhodě. Všude kolem pánové v saku, kravaty, dra-
hé doutníky. Hlavní tribuna. Klučina nelhal. Ško-
da, že jsem neměl sako také, i ten doutník bych si 
dal. Stál jsem mezi nimi v černém tričku Sevilla 
s reliéfem býka. Turista mezi obchodníky. Který-
pak z nich je mým kolegou?

Korida – corida de torros býčí zápasy, jsou sou-
částí národní tradice ve Španělsku, v Portugalsku, 
Mexiku i na jihu Francie a Itálie. Pro Španěly, 
zvláště zde na jihozápadě, je korida navíc rituálem, 
kultem a uměním.

Čtyřletý arénní býk – toro zápasí s družinou 
– cuadrilla, již tvoří matador (na jihu Francie to-
reador), dva pikadoři a tři banderilleros. Korida je 
drama o třech dějstvích, jimž se říká los tres tercios 
de la lidia – neboli tři třetiny bitvy. Kapela v aréně 
je bryskně uvádí a ztišuje tisíce přihlížejících již 
prvními tóny. 

Matador nejdřív zvíře testuje, aby poznal jeho 
silné a slabé stránky a hlavně to, kterým rohem 
útočí. Obecenstvu předvádí předepsané figury 
s pláštěnkou – muletou, různě se prohýbá, zaujímá 
sošné postoje a nechá býka, aby rohem jen o ně-
kolik centimetrů minul jeho tělo. Každá figura má 
své jméno – verónica, mariposa, chicuelina, natural, 
pase de pecho, media verónica atd., jsou jich desítky. 
Obecenstvo oceňuje přesnost provedení a minimál-
ní vzdálenost od rohů býka. Přiznám se, neznám je 

a musel jsem je doma nastudovat. Reakce publika 
byla jako v divadle. Ticho a výbuch nadšení. V této 
části má pro mne osobně korida napětí, dynamiku 
i krásu boje. Býk je plný energie.

Po úvodu matador odejde a na scéně se objeví 
na koni pikador. Pikador býka zraňuje z tě�kého, 
dobře silnými houněmi �obrněného� a pro jistotu 
i klapkami oslepeného koně. Několikrát mu za-
bodává do šíje ostré kopí. Zraněný býk útočí na 
koně, sna�í se ho v bolesti přetlačit nebo rohem 
pikadora vyhodit ze sedla. Přiznám se, bylo mi 
býka líto a fandil jsem mu, ale v čem? Cítil jsem 
beznaděj i hořkost nad údělem �římského� gla-
diátora. 

Pikadora střídá matador. Znovu býka unavu-
je muletou, neustálým pohybem, obrátkami. Pak 
dostává tři páry ostrých barevných banderill, kte-
ré mají harpunové háčky proti vypadnutí z rány. 
Sna�í se je zabodnout co nejpřesněji do hřbetního 
hrbolu nad lopatkami. Samozřejmě s teatrálmími 
gesty a snahou minout rohy zvířete o vlásek. Pub-
likum dobře ocení nejen přesnost, ale i vý�i rizika. 

Ne v�em se podaří přesný zásah, ne v�echny ban-
derilly zůstanou viset v ků�i zvířete. Bolest v šíji 
znemožňuje býkovi držet hlavu vzpřímeně a své 
útoky směřuje nízko u země. Vyčerpaný útočí 
z posledních sil, zmateně reaguje i na každý pohyb 
v tribunách a nejednou naráží do bednění arény.

Jakmile je býk dostatečně oslaben vyčerpávají-
cím zápasem, koordinace jeho pohybů klesá. Ma-
tador přichází ke svému otci, který mu obřadně 
předává dlouhý pružný meč k poslední ráně. Zno-
vu ho unavuje muletou. Nastává nejnebezpečnější 
část faeny, kdy matador drží muletu v levé a meč 
v pravé ruce a stojí proti býkovi metr od jeho rohů. 
Ve chvíli, kdy býk zaútočí, odvede muletou jeho 
hlavu doprava dolů k písku arény, nakloní se přes 
jeho pravý roh a vrazí mu zahnutý meč do hrudní-
ku. Přesným vbodnutím přetne aortu. Býk po chví-
li klesne na zem. Matador končí jeho život krátkou 
dýkou bodnutou mezi krční obratle.

Publikum vstává a potleskem oceňuje výkon ma-
tadora i býka.

Vydechl jsem si. Zvláště u prvého býka. Bylo mi 

ho líto. Nádherného bojovníka, který přišel o svůj 
život tak, jak měl – v boji. Kolikrát jsem viděl smrt 
býka v omračovací pasti?! 

Při druhé, třetí…. šesté smrti býka v aréně jsem 
nerozuměl sám sobě. Mám rád svoje řemeslo, dob-
ře prováděné řemeslo! Korida je jistě uznávaným 
řemeslem, ale nerozumím mu.

Korida jistě není pro Španěly pouhým „rituál-
ním“ porážením býků. Věřím, že ani většina nepři-
chází pro pohled na smrt zvířete. Je to souboj, bo-
hužel na smrt jednoho ze soupeřů. Obvykle býka. 
Korida prý postupně pozbývá svoji společenskou 
úlohu i turistickou atraktivitu. To bych si však po 
přehlédnutí naplněné arény v Seville a pohledem 
mezi společenskou smetánku nedovolil ani na-
značit. Nakonec přes protesty ochránců zvířat se 
žádný ze států unie nedovolil dodnes nijak vážně 
legislativně zasáhnout. Mluví se dokonce i o kul-
turním dědictví… Ale zase ne tak dlouhém. Vždyť 
za zakladatele moderních býčích zápasů se poklá-
dá Pedro Romaro, který údajně od roku 1756, od 
svých osmi let, zabil v aréně téměř šest tisíc býků; 
posledního prý v devadesáti letech.

Ať chceme nebo nechceme, styl života se mění 
a s ním rovněž naše myšlení. Kdo ví, jak se na po-
dobné „historické zábavy“ budou dívat naši vnu-
ci!

Býci se obecně zde ve Španělsku mají dobře. Asi 
stejně dobře jako ti, pasoucí se na Českomoravské 
vysočině. Jeden druhému by asi záviděl počasí. 
Andaluský býk chladný větřík, moravský dlouhé 
sluníčko. Hledal jsem farmu, kde se chovají býci 
na koridu. Neuspěl jsem. Našel jsem jen stáda čer-
ných býků brodících se ve vysoké trávě a pohrda-
jících stínem stromů. Za dva měsíce se všechno 
změní. Budou stát ve stínu, civět na vyprahlé pa-
horky a snít o chladu podzimu. Anebo o svém po-
sledním boji? Myslím, že o své aréně sní jen mata-
dor a organizátoři velkolepé show.

Býci jsou ve Španělsku, a nejen tam, symbolem 
síly. Uznávají je hinduisté, ale poněvadž krávy a bý-
ci skotu jsou pro ně posvátní, sílu zlého démona 
Mahisasura symbolizuje býk buvolí. Sílu jako býk 
prý měl v 21. století př. n. l. v Mezopotámii urucký 
král Gilgameš, který se stejně silným Enkidem pře-
mohl bájného nebeského býka, jehož seslala bohy-
ně lásky Ištar. Stovky obrovských billboardů silue-
ty černého býka u španělských dálnic jistě nikdo 
nepřehlédne. Že je i vám býk nějak povědomý? 
Kupte si sklenici sherry nebo koňaku Torres. Ano, 
Osborne! Ne v jedné restauraci u arény, kde se za-
píjí průběh zápasu, se pyšní hlavou vypreparované-
ho býka s cedulkou – chov Osborne. Síla býka. 

Dívám se na vypreparované hlavy, řady foto-
grafií s předepsanými figurami matadora orýso-
vanými napjatými svaly býka. Popíjíme další run-
du, stejně jako po vyhraném fotbalu či hokeji. Bar 
tepe životem, uvolněným napětím z prožitého di-
vadla. Býk bude ještě pár dní žít jako bojovník, 
neohrožený útočník, anebo… jako váhavý stře-
lec. Jeho chovatel na něj bude pyšný, anebo na 
něj rychle zapomene. Stejně jako publikum. Jen 
matador si pověsí kokardu do svého show roomu 
a připíše další čárku do seznamu vyhraných sou-
bojů. Vydechne si jistě, že se nestal jedním z hrdi-
nů, kteří si troufali více, než bylo zdrávo.

„Oléééé!“ ozvalo se vedle od stolu.
Škoda, že neznají Kabáty – „Cervéza rokenrol 

– korida espaňol“.

Z Pamplony Ladislav Steinhauser 

Poznámka autora:
Zdá se Vám dnešní téma neřemeslné? Mně také, 

ale nemyslete jen na práci! Začínají prázdniny, doba 
cestování a dovolených! Tak – šup na to!

Pěkné zážitky! 

Corrida espaňol

Z E  Z A H R A N I Č Í
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Termín uzávěrky přihlá�ek za zvýhodněné ceny do 30. 9. 2007.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
ŘEZNICKO/UZENÁŘSKÝCH 

NOVIN,

dovolte mi, abych Vás přiví-
tal v nové pravidelné rubrice SA-
LIMA NEWS, která se bude na té-
to stránce objevovat od tohoto čísla 
až do speciálního vydání Potravinář-
ského zpravodaje před veletrhem
SALIMA 2008. V každém článku se 
dozvíte aktuální informace o veletr-
hu SALIMA, o novinkách, speciál-
ních projektech v rámci veletrhu,
představíme Vám naše partnery 
a samozřejmě dáme prostor i Vám, 
našim vystavovatelům. Věřím, že 
informace, které zde budeme uvá-
dět Vám poslouží nejen k zmapování 
současného stavu českého potravi-
nářství, ale pozitivně Vás ovlivní při 
zvažování Vaší účasti na této nej-
významnější potravinářské akci ve 
středoevropském regionu. 

V dnešním čísle Vám přinášíme pro-
fil veletrhu SALIMA, MBK, INTECO 
a VINEX. 

S pozdravem
Martin Střítecký

Manažer PR a reklamy 

SALIMA – MEZINÁRODNÍ
POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH

4. – 7. 3. 2007,
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
1. ročník veletrhu SALIMA se usku-

tečnil již v roce 1974 jako vůbec první 
odborný veletrh potravin a potravinář-
ských technologií ve střední Evropě. Je 
nejvýznamnějším B2B veletrhem ve stře-
doevropském regionu. Téměř 40 % vy-
stavujících firem jsou společnosti ze za-
hraničí (z 35 zemí). Veletrh SALIMA 
přináší dokonalý přehled o potravinách 
a potravinářských technologiích na trhu 
střední Evropy. Návštěvnickou strukturu 
tvoří výhradně odborníci. V roce 2006 
navštívilo veletrh SALIMA 37 400 pro-
fesionálů z 60 zemí světa!  

MBK – MEZINÁRODNÍ
VELETRH MLYNÁŘSTVÍ,

PEKAŘSTVÍ
A CUKRÁŘSTVÍ
4. – 7. 3. 2007,

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
Veletrh MBK je v komplexu potravi-

nářských veletrhů nejmladší, ale svým 
zaměřením a účastí všech nejvýznam-
nějších firem působícím na českém tr-
hu nejprogresivněji se rozvíjejícím ve-
letrhem. I za svoji krátkou historii si 
vydobyl pozici nejvýznamnějšího pekař-
ského veletrhu ve střední Evropě. MBK 
je ucelenou přehlídkou produktů, služeb 
a technologií určených pro obory mly-
nář, pekař a cukrář.  

INTECO – MEZINÁRODNÍ
VELETRH ZAŘÍZENÍ

PRO OBCHOD, HOTELY
A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ

4. – 7. 3. 2007,
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
Gastronomický trh států EU roste 

a spolu s ním stoupají i nároky na kva-
litu poskytovaných služeb. Díky tomuto 
faktu a zájmu dodavatelů výrobků a tech-
nologií o nové obchodní příležitosti, vý-
znam veletrhu INTECO každým rokem 
roste. Veletrh INTECO je kompletní pře-
hlídkou nových technologií a zařízení 
pro malo i velkoobchod. Představuje se
zde široká nabídka zařízení pro HORE-
KA sektor, vybavení maloobchodů až po 
velkoobchodní sítě. Na veletrhu INTECO 
se prezentují přední evropské společnosti. 

VINEX – MEZINÁRODNÍ
VINAŘSKÝ VELETRH

4. – 7. 3. 2007,
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Charakteristika 
Díky každoročně se zvyšujícímu zá-

jmu vystavovatelů ze zahraničí stává 
se VINEX největší a nejkomplexnější 
prezentací tuzemského a zahraniční-
ho vinařství a vinohradnictví v prosto-
ru střední a východní Evropy. Český 
trh je pouze z 50 % pokryt domácí pro-
dukcí, a proto je tento veletrh vhodnou 
příležitostí k pronikání  zahraničních 
producentů vína do českých prodejen,
HOREKA sektoru i domácností.  

www.bvv.cz/salima

Potravinářský zpravodaj – hlavní mediální partner SALIMA 2008

I N F O R M A C E

obchod@toro.cz
tel. 495 404 129, 731 618 633

466 937 800, 466 937 801
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V době, kdy sdělovací prostředky upoutávají pozor-
nost čtenářů tragédiemi, skandály, senzacemi, tzn. ne-
gativními událostmi, je velmi potěšující, že naše noviny 
mohou přinést zprávu o vysoce pozitivní události, která 
se uskutečnila v Praze, s přispěním uherskobrodské fir-
my VOMA, s. r. o.

V úterý 24. dubna 2007 se v Obecním domě konalo 
slavnostní předání certifikátů KLASA. Ministr země-
dělství Mgr. Petr Gandalovič ocenil značkou kvality 
KLASA celkem 39 výrobků a z toho právě 3 výrobky, 
které dodává na trh VOMA, Uherský Brod. Je nutno 
podtrhnout, že tato firma již koncem minulého roku 
získala ocenění KLASA pro svých prvních 6 výrob-
ků a právě vysoká kvalita výrobků byla příčinou, že se 
společnost VOMA s. r. o. rozhodla podat žádost SZIF 
o další udělení národní značky kvality KLASA.

Adresně se jedná o oceněné výrobky: 
• Debrecínská pečeně
• Zauzený šunkový salám
• Bystřická klobása
• Bílokarpatský salám
• Anglická slanina
• Šunková klobása

• Brodská sekaná
• Mahdalíkovy párky
•  Lopenická slanina, která též získala cenu PERLA 

ZLÍNSKA

 

KLASA je národní značka kvality, udělovaná po 
splnění náročných podmínek, stanovených ministrem 
zemědělství České republiky. Klasa stejně jako podob-
né značky v ostatních zemích označuje výrobky, které 

splňují náročné mezinárod-
ní standardy, jsou vyráběny 
převážně z domácích surovin 
a jejich zpracování probíhá vý-
hradně v České republice. Na 
stálou kvalitu výrobků ozna-
čených značkou KLASA peč-
livě dohlíží Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. Pro 
zájemce o další informace 
o podmínkách udělení značky 
KLASA doporučujeme webo-
vou stránku www.eklasa.cz.

Ale zpět k naší oceněné firmě VOMA, která samo-
zřejmě zásobuje trh mnohem širším sortimentem vý-
robků, než které byly oceněny značkou KLASA. Vů-
bec to neznamená, že vysoká kvalita se vztahuje jenom 
na těch 9. Znamená to, že oceněné výrobky dokazují 
celkovou vysokou kvalitu výrobků, naprostou hygienu 
výroby a efektivní organizaci práce. I když se jedná 
o středně velký podnik, jsou oba výrobní závody vyba-
veny špičkovou technologií, za což byly uděleny certi-
fikáty ISO 9000 a 14 000, certifikát HACCP a ohod-
nocení Exportér v kategorii Al – země EU.

Ještě jednu velkou výhodu má uherskobrodská firma 
VOMA. Kromě externích odběratelů zásobuje svými vý-
robky dvě vlastní prodejny v Uherském Brodě, kde pří-
mo testuje spokojenost svých zákazníků a výsledky pře-
náší okamžitě do výroby. Zásadou společnosti VOMA 
je nabízet vysoce kvalitní výrobky za rozumné ceny.

Pro zájemce o další informace o firmě VOMA dopo-
ručujeme webovou stránku www.vomaub.cz

VOMA, s. r. o.

I v našem regionu máme firmy,
které se umí prosadit a dělají čest Zlínskému kraji

závod Voma

www.vomaub.cz 

Výrobky
oceněné
národní
značkou
kvality
KLASABystřická

klobása Bílokarpatský 

salám 

Lopenická

slanina 

Moravská 94, tel.: 572 63 34 28, voma@vomaub.cz
Močidla 2475 tel.: 572 63 23 85 uzenina@vomaub.cz

VOMA s. r. o. 
Uherský Brod 688 01

Oloupete a pokrájíte brambory, které potom 
osmažíte na oleji. Až je vytáhnete, osmahnete na 
stejném oleji uzené s cibulkou a potom všechno 
přesypte do jiné pánvičky s olejem. Přišleháte va-
jíčka a ochutíte solí a pepřem. Smažíte omeletu po 
obou stranách a podáváte teplou.

Pro 6 osob
7 vajec
½ kg oloupaných a pokrájených brambor
200 gr. na hrubo pokrájeného uzeného masa
4 polévkové lžíce másla
Olej, sůl, pepř
1 cibule.

Omeleta vesnická „Řezníci gurmánům“

Majitel firmy VOMA, s. r. o., Miroslav Mahdalík s ministrem zemědělství ČR Mgr. Petrem Gandalovičem při pří-
ležitosti udílení národní značky kvality KLASA

I N F O R M A C E
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KRÁTCE ZE SVĚTA 

Vyšší vlhkost
při zpracování masa

snižuje počet salmonel
Tepelně opracované polotovary či výrobky k oka-

mžité spotřebě vyžadují z hlediska hygieny mimořád-
nou pozornost, protože je málo pravděpodobné, že je 
spotřebitelé budou ještě před konzumací tepelně upra-
vovat. Autoři studie z texaské technické univerzity se 
domnívají, že zpracovatelé by při výrobě masných vý-
robků mimo teploty měli monitorovat i vlhkost. V zá-
věru své práce navrhují, aby pro výrobky k okamžité 
spotřebě vyrobené z hovězího masa byla při tepelném 
zpracování zákonně stanovena i minimální vlhkost.

Ve studii byly použity plátky z vrchní části hovězí 
kýty od komerčního dodavatele. Vzorky byly kontami-
novány směsicí sedmi kmenů salmonel a poté tepel-
ně ošetřeny tak, aby teplota v jádře dosáhla 62,8 oC. 
Vlhkost se při testech pohybovala v rozmezí od 0 do 
90 procent. Ke stanovení počtu salmonel byla použita 
metoda výsevu na agarových plotnách. 

Testy zjistily významný rozdíl mezi počtem salmo-
nel na mase tepelně zpracovaném při 30% vlhkosti 
a při 15% a nižší vlhkosti. Při vlhkosti pohybující se 
mezi 30 až 15 % došlo ke snížení počtu salmonel na 
hodnotu nižší, než požaduje americká norma, tj. 6,5 
log jednotek. V amerických směrnicích správné výrob-
ní praxe pro masné výrobky není podmínka minimální 
vlhkosti při tepelném opracování vyžadována. Avšak 
jedna ze směrnic správné výrobní praxe pro výrobu 
bezpečných hovězích výrobků k okamžité spotřebě po-
voluje, aby po alespoň půl doby stanovené k vaření při 
teplotě v jádře 62,8 oC byla zvýšena vlhkost. Studie 
proto doporučuje, aby tato specifická směrnice byla 
konkretizována tím, že se doplní požadavkem na mi-
nimální vlhkost 15 %, aby tak opravdu byla zajištěna 
výroba bezpečného produktu. Jiný výzkum totiž stej-
ně jako výše zmíněná studie prokázal, že u bakterií se 
za podmínek velmi nízké vlhkosti může vyvinout vyšší 
tepelná tolerance, protože při nízké vlhkosti se zvyšuje 
koncentrace rozpuštěných látek, zejména cukrů. Vlh-
kost na povrchu masa uvolňuje při odpařování ener-
gii, která zvyšuje účinnost eliminace salmonel a jiných 
bakterií, které by jinak přežily.

Purasal na snížení množství 
soli v masných výrobcích

Společnost Purac vyvinula novou, vysoce koncetrova-
nou verzi svého laktátu draselného Purasal, který je urče-
ný pro masnou výrobu ke snížení obsahu sodíku ve zpra-
covaném mase. Pod názvem Purasal P Plus byl přípravek 
poprvé veřejnosti představen v květnu na veletrhu IFFA 
ve Frankfurtu. Je vhodný pro široké spektrum masných 
výrobků – vařených mělněných, vařených celosvalových, 
čerstvých marinovaných, výrobků z mletého masa a uze-
ných výrobků. Výrobci potravin jsou pod tlakem na sni-
žování množství sodíku při výrobě potravin. Je to součást 
osvětové kampaně nabádající spotřebitele ke snížení 
množství konzumované soli, která je rizikovým faktorem 
při vysokém krevním tlaku a následných srdečně cévních 
onemocněních. Hodně pozornosti se soustřeďuje na 
skrytou sůl ve zpracovaných potravinách, kterou spotře-
bitelé většinou neberou při posuzování zkonzumované-
ho množství sodíku v potaz. V řadě případů však snížit 
množství soli při výrobě potravin není pro výrobce jedno-
duché, protože sůl nejen výrobek ochucuje, ale hlavně pl-
ní roli konzervačního prostředku.

Podle dánské společnosti Purac její laktátové soli Pu-
rasal jsou určeny k použití místo chloridu sodného. Po-
mohou výrobcům nejenom snížit obsah sodíku ve výrob-
cích, nýbrž i prodloužit trvanlivost masných výrobků 
o 30 až 100 procent při zachování zdravotní nezávadnos-
ti výrobku. Purasal byl testován na několika rodech pato-
genních bakterií, mezi jiným Listeria monocytogenes, 
Clostridium botulinum a E. coli 0157:H7, a bylo prokázá-
no, že přípravek působí antibakteriálně a zvyšuje bezpeč-
nost mastných i drůbežích produktů. Společnost Purac 
je lídrem světového trhu kyseliny mléčné a mléčnanů 
a největším dodavatelem kyseliny glukonové a glukoná-
tů. Společnost je aktivní převážně v oblasti produktů pro 
potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl.

Kolagen může v masných 
výrobcích zlepšit stabilitu jódu 

Výsledky výzkumu polských pracovnic Katazyny 
Waszkowiak and Krystynay Szymandere-Buszke ze Ze-
mědělské univerzity v Poznani naznačují, že kolageno-
vé přípravky by mohly sloužit jako nosiče jodidových 
solí v masných výrobcích. Jód je potřebný pro syntézu 
hormonů štítné žlázy, které kontrolují řadu metabolic-
kých procesů v lidském těle. Důsledkem sice mírného, 
ale značně rozšířeného deficitu tohoto prvku jsou růz-
né druhy onemocnění, která, jak autorky uvádějí, jsou 
v řadě evropských zemí stále problémem. 

Snížení jodové deficience v populaci lze dosáhnout 
jodidací stolní soli. K tomuto účelu se používá jodid 
nebo jodičnan draselný. Soli jodu jsou však velmi ne-
stabilní a rychle se oxidují na volný jód, který potom 
z fortifikované stolní soli sublimuje a rozptyluje se do 
okolního ovzduší. Při operacích souvisejících se zpra-
cováním potravin a jejich tepelnou kuchyňskou úpra-
vou proto dochází ke značné ztrátě jodu, která v přípa-
dě jodidované stolní soli může dosáhnout i více než 50 
procent. Mimoto přítomnost jodidované soli nebo jo-
didované směsi (chlorid sodný a dusitan sodný) v mas-
ných výrobcích může mít za následek zvýšenou ztrátu 
thiaminu (vitamínu B1). Proto jsou nutná nová řešení, 
která by omezila ztráty jódu a zvýšila účinnost opatře-
ní prováděných k prevenci vzniku jodového deficitu

Z E  Z A H R A N I Č Í

v populaci. Pokud jde o masné výrobky, kolagen se již 
dlouho používá ke zvýšení jejich šťavnatosti, textury a 
výtěžku konečného výrobku, takže z tohoto hlediska 
může být ideálním nosičem přidávaného jodu.

Ve výše zmíněné studii byly kuličky z čerstvého mle-
tého vepřového masa, ke kterému byl přidaný kolageno-
vý hydrolyzát nebo kolagenová vlákna, oboje saturované 
jodidem draselným, uvařeny a uchovávány buď chlaze-
né nebo zmrazené. Po uvaření a v průběhu skladování 
byl v nich stanoven obsah jodu a thiaminu (vitamínu B1) 
a srovnáván s údaji zjištěnými u vepřových kuliček při-
pravených s jodidovanou nebo obyčejnou stolní solí. 
Taktéž bylo u všech typů kuliček panelem školených od-
borníků provedeno senzorické hodnocení. 

Masové kuličky obsahující jak kolagenová vlákna, 
tak kolagenový hydrolyzát byly senzoricky přijatelné, 
i když kuličky s kolagenovými vlákny vyhodnotil pa-
nel jako chutnější. Tepelné zpracování kuliček vedlo ke 
statisticky významnému snížení obsahu jodu, velikost 
ztráty byla závislá na typu nosiče jodu. K nejnižšímu 
zadržení tohoto prvku (75 %) došlo u kuliček připrave-
ných s jodidovanou solí, 89% retence byla zaznamená-
na u výrobku s koloagenovými vlákny a 84% zadržení 
bylo zjištěno u kuliček s kolagenovým hydrolyzátem. 
Nejvyšší retence thiaminu (92,8 %) byla zaznamenána 
u kuliček s obyčejnou solí, u jodidované soli to bylo 
85,8 %, u kolagenových vláken 89,4 a u hydrolyzátu 
kolagenu potom 86,5 %.

Autorky vysvětlují, že jedním z důvodů blahodárné-
ho účinku kolagenových preparátů na stabilitu jodidu 

draselného je zřejmě jejich schopnost vázat vodu, kte-
rá se zvýšuje procesem termohydrolýzy. Termohydro-
lýza umožní rozvolnění struktury proteinů takovým 
způsobem, že jodid draselný je denaturovanou bílkovi-
nou adsorbován a chráněn. Toto zabrání jeho degrada-
ci na elementární jod.

Výsledky studie byly publikovány v časopise Journal 
of the Science of Food and Agriculture.

Ošetření parou snižuje 
množství salmonel

Podle vědců z University of Georgia může komerční 
parní čistič určený pro domácnosti ve zpracovatelském 
zařízení menšího měřítka zajistit účinnou dekontami-
naci hovězích a vepřových jatečných těl. Je to relativ-
ně jednoduchá, hospodárná a přitom účinná metoda, 
jak snížit počet přirozeně se vyskytujících bakterií na 
čersvě poražených zvířatech v takovém měřítku, aby 
byla dodržena přísná pravidla bezpečnosti potravin. 
Tatovýto parní čistič je vhodný pro použití zejména 
u malých zpracovatelských kapacit. Testování účin-
nosti čističe bylo prováděno na 72 hovězích a 72 vep-
řových jatečných tělech pocházejících ze čtyř malých 
a velmi malých provozoven. Tři místa na jedné straně 
každého těla byly po dobu 60 vteřin vystaveny půso-
bení páry, zatímco druhá strana jatečného těla zůsta-
la neošetřena. Vzorky byly odebrány před, okamžitě 
po a 24 hodin po ošetření parou. Ve vzorcích odebra-
ných před ošetřením byly salmonely nalezeny v 5 pří-

padech, vzorky odebrané po ošetření okamžitě či po 24 
hodinách byly všechny na výskyt salmonely negativní. 
Dále bylo zjištěno, že počet aerobních a koliformních 
bakterií a taktéž enterobakterií byl na třech anatomic-
ky různých umístěních u obou typů jatečních těl též 
následkem ošetření parou značně nižší. Vysoký výskyt 
aerobních bakterií ukazuje na potenciální kontamina-
ci patogeny, kdežto koliformní bakterie jsou vzhledem 
k tomu, že se nacházejí v živočišném trusu, běžným 
bakteriálním indikátorem hygienické jakosti potravin 
a vody. Do skupiny enterobakterií patří řada neškod-
ných druhů, ale i patogenních či potenciálně patogen-
ních, kupříkladu Salmonella a Escherichia coli.

Vzorky odebrané z hovězích těl před ošetřením pa-
rou obsahovaly populace aerobních, koliformních bak-
terií a enterobakterií v množství 2,50, 2,41 a 1,36 log 
KTJ/ cm2. Okamžitě po ošetření parou velikost popu-
lací klesla na 1,00, 0,71 a 0,52 log KTJ/cm2 a po 24 
hodinách od ošetření byly zjištěny hodnoty 1,10, 0,95 
a 0,50 log KTJ/cm2. Vzorky odebrané před ošetřením 
z vepřových těl potom obsahovaly 2,50, 2,41, a 1,88 
log KTJ/cm2, okamžitě po ošetření množství kleslo na 
0,50, 0,94, a 0,21 log KTJ/cm2, a testy po 24 hodinách 
zjistily koncentraci bakterií 0,91, 1,56, a 0,44 log KTJ/
cm2. Největší populace bakterií před ošetřením se na-
lézaly na bocích hovězích těl, v menším množství byly 
potom na krku. U vepřových těl byl místem nejvyššího 
výskytu bakterií bok, následoval lalok a kýta.

Tatiana Oldřichová, ÚZPI
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Komoditní zpravodajství

TIS ČR SZIF

M A S O  –  O B C H O D  –  E K O N O M I K A

Vývoj CZV jatečných zvířat
V průběhu 22. týdne (28. 5. – 3. 6. 2007) se ve sle-

dovaných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo 
podle SEUROP normy o 163 ks dospělého jat. sko-
tu méně než v předchozím týdnu. Porážky byly nižší 
u krav (-90 ks), u ml. býků (-72 ks) a u jalovic (-32 ks). 
Naopak u býků se porazilo více kusů (+29 ks). Největ-
ší podíl na porážkách měly ve 22. týdnu krávy 37,9 %,
pak byli ml. býci 36,5 %, býci 17,7 % a jalovice 7,4 %. 
Celková cena býků se snížila (-0,28 Kč/kg JUT) na 
71,22 Kč/kg JUT (39,13 Kč/kg ž. hm.). Celková ce-
na ml. býků klesla (-0,60 Kč/kg JUT) na 73,40 Kč/kg 

JUT (40,33 Kč/kg ž. hm.). Celková cena jalovic spadla
(-0,87 Kč/kg JUT) na 58,10 Kč/kg JUT (30,74 Kč/kg 
ž. hm.). Naopak celková cena krav stoupla (+0,81 Kč/
kg JUT) na 55,10 Kč/kg JUT (28,40 Kč/kg ž. hm.).

V denním sledování 15ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jatečných býků tř. SEUR v 21. týdnu v průmě-
ru 74,33 Kč/kg JUT (40,84 Kč/kg ž. hm.) a ve 22. týd-
nu 74,09 Kč/kg JUT (40,71 Kč/kg ž. hm.).

Ve druhé polovině června očekáváme stagnaci cen 
jatečného skotu.

Průměrná CZV jat. prasat tř. S-T pokračuje ve svém 
růstu od 17. týdne, od předchozího týdne se za 22. tý-
den zvýšila (+0,90 Kč/kg JUT) na 36,99 Kč/kg JUT 
(28,78 Kč/kg ž. hm.). Ve sledovaných podnicích se 
porazilo o 1 267 ks jat. prasat méně než v předchozím 
týdnu. Úbytek prasat byl největší ve tř. U (-615 ks), ve 

tř. S (-449 ks) a ve tř. R (-133 ks). Nejvíce prasat bylo 
zařazeno ve tř. E a U (57 % a 25 % z celk. porážek). 
Do tříd SEU bylo zařazeno 94,8 % prasat za prům. ce-
nu 37,34 Kč/kg JUT (29,06 Kč/kg ž. hm.). Tato cena 
je vyšší ve srovnání s cenou dosaženou v předchozím 
týdnu (+0,90 Kč/kg JUT). Zmasilost se ve 22. týdnu 
změnila pouze ve tř. N (-1,16 %) na 57,40 %, ve tř. T 
(-1,04 %) na 50,37 % a ve tř. P (-0,20 %) na 37,22 %. 
Průměrná porážková hmotnost v živém stagnovala ve 
tř. S, E, U a R. Ve tř. O klesla o 1 kg a ve tř. P a N 
se snížila o 4 kg. Průměrná porážková hmot. se zvýši-
la pouze ve tř. T a to o 1 kg. V nejvíce zastoupené tř. 
E dosáhla porážk. hmotnost 110 kg ž. hm., tj. shodně 
s předchozím týdnem.

Z denního sledování CZV jat. prasat tř. SEU u 15-
ti vybraných podniků je vidět, že v 21. týdnu cena 

dosáhla v průměru 36,60 Kč/kg JUT (28,48 Kč/kg
ž. hm.) a ve 22. týdnu 37,42 Kč/kg JUT (29,12 Kč/kg 
ž. hm.).

Do konce června očekáváme další růst cen jateč-
ných prasat.

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

Selata o průměrné hmotnosti 19,4 kg se v průběhu 
22. týdne prodávala za průměrnou cenu 1 152 Kč/ks, 
tj. 59,46 Kč/kg ž. hm. Selata o průměrné hmotnosti 
26,6 kg byla za 1 402 Kč/ks. Nestandardní selata do-
sáhla v průměru 9,3 kg a prodávala se po 283 Kč/ks.

Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez 
DPH.

TISČR SZIF

Dovoz, přijetí
V dubnu 2007 bylo do ČR dovezeno pouze 153 ks 

živého jatečného skotu v celkové hodnotě 3 675 tis. 
Kč ze Slovenska (86 ks v hodn. 2 368 tis. Kč) a z Itálie 
(67  ks v hodn. 1 307 tis. Kč). Živých jatečných prasat 
bylo dovezeno 10 298 ks v celkové hodnotě 18 224 tis. 
Kč z Německa (4 944 ks v hodn. 7 164 tis. Kč), Ni-
zozemska (2 443 ks v hodn. 5 666 tis. Kč), z Dánska
(2 171 ks v hodn. 3 143 tis. Kč) a ze Slovenska (740 ks 
v hodn. 2 251 tis. Kč).

Za duben bylo dovezeno do ČR 1 249 t hov. masa za 
87,52 Kč/kg v celk. hodnotě 109 302 tis. Kč. Z toho-
to množství bylo přijato 1 226,7 t hov. masa za 83,28 
Kč/kg ze zemí EU, převážně z Polska (343,7 t za 60,82 
Kč/kg), Rakouska (234,4 t za 99,69 Kč/kg), Němec-
ka (178,5 t za 97,38 Kč/kg). Ze třetích zemí bylo do-
vezeno 22,3 t hovězího masa za 320,52 Kč/kg hlavně 
z Uruguaye (10,6 t), Brazílie (6,2 t) a Argentiny (4,4 t). 
Za duben bylo dovezeno 8 379,5 t vepřového masa za 
47,51 Kč/kg v celkové hodnotě 398 128 tis. Kč. Hlav-
ními dodavateli vepřového masa byly země EU, pře-
vážně Německo (2 771,7 t za 50,05 Kč/kg), Rakousko 
(1 803,7 t za 53,87 Kč/kg), Polsko (1 379,5 t za 33,92 
Kč/kg), Nizozemsko (872,6 t za 40,16 Kč/kg), Španěl-
sko (503,5 t za 54,58 Kč/kg), Belgie (311 t za 50,39 
Kč/kg), Dánsko (239,3 t za 45,48 Kč/kg) a Francie 
(151,3 t za 39,93 Kč/kg). Z Chile a Spojených států 
bylo dovezeno 97,9 t vepř. masa za 62,59 Kč/kg.

Vývoz, odeslání
V dubnu 2007 bylo vyvezeno z ČR 8 111 ks ž. jat. 

skotu v celkové hodnotě 115 940 tis. Kč. Z toho bylo 
odesláno 7 877 ks jat. skotu v hodnotě 112 848 tis. Kč 
do zemí EU, hlavně do Rakouska (1 944 ks v hodn 
51 899 tis. Kč), Španělska (1 422 ks v hodn. 7 750 
tis. Kč) a Německa (965 ks v hodn. 14 329 tis. Kč). 
Do třetích zemí (do Chorvatska) bylo exportováno 
234 ks jat. skotu v hodn. 3 092 tis. Kč. V dubnu by-
lo vyvezeno 8 832 ks ž. jat. prasat v celkové hodn. 
24 796 tis. Kč. Jednalo se převážně o vývoz prasnic 
směřující především do Německa (4 007 ks v hodn. 
13 259 tis. Kč), Rakouska (1 101 ks v hodn. 3 616 tis. 
Kč) a do Maďarska (153 ks v hodn. 807 tis. Kč). Na 
Slovensko směřovalo 3 571 ks jat. prasat (v hodnotě 
7 114 tis. Kč).

Za duben bylo vyvezeno 288,3 t hovězího masa za 
82,10 Kč/kg v celk. hodnotě 23 668 tis. Kč do zemí 
EU, převážně na Slovensko (118,8 t za 89,04 Kč/
kg), do Rakouska (75,3 t za 76,42 Kč/kg) a do Ně-
mecka (33,3 t za 88,05 Kč/kg). V dubnu bylo expor-
továno 1 955,7 t vepř. masa za 53 Kč/kg v celkové
hodnotě 103 647 tis. Kč do zemí EU. Hlavními od-
běrateli vepřového masa bylo Slovensko (1 643,3 t 
za 49,27 Kč/kg), Německo (122,1 t za 119,86 Kč/
kg), Rumunsko (109,9 t za 43,14 Kč/kg), Bulharsko 
(40,5 t za 40,95 Kč/kg), Polsko, Maďarsko a Ra-
kousko.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
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Během druhého ročníku informační akce „Dny bez-
pečnosti potravin“, kterou pořádal Úřad pro potraviny 
MZe společně s Informačním centrem bezpečnosti po-
travin (IC BP) při ÚZPI ve dnech 21.–27. května 2007, 
byla spotřebitelská veřejnost oslovena prostřednictvím 
rozhlasu a TV, proběhly odborné semináře a v nepo-
slední řadě také doprovodné programy pro děti před-
školního i školního věku. Tradičně byla distribuována 
řada informačních a propagačních materiálů týkajících 
se problematiky bezpečnosti potravin (informace o po-
travinářských aditivech, způsob označování potravin, 
GMO, přehled nákaz zvířat přenosných na člověka, no-
vá publikace o listerii, výživová doporučení apod.), a to 
převážně na propagačních akcích KLASA, které orga-
nizoval v supermarketech po celé republice Státní země-
dělský intervenční fond. Na zajištění „Dnů bezpečnos-
ti potravin“ spolupracovaly i další organizace, které se 
bezpečnosti potravin věnují, a to Ministerstvo zdravot-
nictví, Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce, Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze, Potravinářská komora ČR a spotřebi-
telská sdružení. Z hlavních akcí stojí za připomenutí:

•  Po celý týden probíhala vystoupení odborníků z ob-
lasti bezpečnosti potravin v pořadu Pelmel v kabelo-
vé televizi TOP TV, kterého se postupně zúčastnili 
pracovníci Ústavu zemědělských a potravinářských 
informací a státních organizací, Ministerstva zdra-
votnictví, Státní veterinární správy, vědeckých výbo-
rů. Dále se představil zástupce Světové zdravotnic-
ké organizace, zástupci spotřebitelských organizací 
a občanských sdružení, se kterými Informační cen-
trum bezpečnosti potravin spolupracuje. Problema-
tice bezpečnosti potravin byl věnován i pořad „Va-
še téma“, ve vysílání ČRo 1 Radiožurnálu (22. 5.) 
a diskusní pořad „Čaj o páté“, který byl odvysílán 
24. 5. na ČRo 2. 

•  Ve středu 23. 5. proběhl v sále ÚZPI odborný se-
minář na téma: „Zajištění bezpečnosti potravin 
ve vztahu ke konečnému spotřebiteli, aneb správ-
ná hygienická praxe v maloobchodě“. Úvodní slo-
vo přednesl Ing. Juračka, viceprezident Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu ČR. V dalším programu 
vystoupili zástupci největších obchodních řetězců – 

Ahold, Makro, Tesco. Seminář uzavřel Dr. Čeřov-
ský z VŠCHT Praha s přednáškou „Hlavní zásady 
správné hygienické praxe v potravinářství a společ-
ném stravování“.

•  Ve čtvrtek 24. 5. se v sále ÚZPI konal další od-
borný seminář věnovaný problematice tuků a ma-
sa. S přednáškou „Tuky – složení, značení, hod-

nocení, výživová doporučení“ vystoupil doc. Brát, 
Unilever ČR. Následovala přednáška „Maso – 
kvalita, její hodnocení a sledování“ Ing. Kaspe-
ra, výkonného ředitele a. s. Maso Planá n. Luž-
nicí a seminář uzavřel tiskový mluvčí SVS ČR 
Ing. Duben s přednáškou „Maso nemá duši?“. Pro 
účastníky semináře byl na závěr připraven spotře-
bitelský test vepřových balených šunek. Některé 
prezentace z obou seminářů jsou uveřejněny na
www.bezpecnostpotravin.cz.

•  V pátek 25. 5. proběhl na www.idnes.cz chat na té-
ma „Zdravotní nezávadnost potravin a výživa“. Na 
otázky odpovídal tým odborníků z VŠCHT Praha. 
Dále byla v pátek po celý den zajištěna účast pracov-
níků ÚZPI na celorepublikové akci pro děti Bam-
biriáda, kdy byly vhodnou formou dospělým a dě-
tem poskytovány informace o aktivitách IC BP. Na 
Bambiriádě byl rovněž pro děti připraven hudebně 
zábavný program na téma Hygiena při manipulaci 
s potravinami. 

•  V neděli 27. 5. proběhla velmi zdařilá akce v praž-
ské zoologické zahradě s naučně zábavným pro-
gramem pro děti na téma Světové zdravotnické 
organizace „5 klíčů k bezpečnému stravování“ s pís-
ničkami hudební skupiny Vanda a Standa a přítom-
ní zástupci z Ministerstva zemědělství, Ústavu ze-
mědělských a potravinářských informací a lékařka 
z 3. LF UK zodpovídali dotazy spotřebitelů. Ma-
lí i velcí návštěvníci se dále zapojili do soutěžního 
kvízu o dětské hudební CD a dostali informační le-
táky a publikace, které v průběhu roku Informační 
centrum bezpečnosti potravin pro spotřebitele vy-
tisklo. Celou akci v zoo zpestřil křest jehněte ovce 
kamerunské, který provedli ředitel pražské zoo Petr 
Fejk společně s ministrem zemědělství Petrem Gan-
dalovičem. Informační centrum

Bezpečnosti potravin při ÚZPI

Dny bezpečnosti potravin 2007

! 296 374 656, 241 445 863, 296 374 655, fax 296 374 658
El. # infak@infak.cz, www.infak.cz

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

�    Návrhy a revize začlenění potravinářských výrobků a správné zatřídění jejich názvů 
a zákonných textací pro označování etiket (obalů) pro potraviny. Dle zákona o potravinách 
a prováděcích vyhlášek v platném znění.

�    zpracování žádostí o integrované povolení IPPC dle zákona č. 76/2002 Sb.,

�    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.

Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR (vpravo); Petr Fejk, ředitel pražské zoo; František Sládek, vrchní ředitel 
sekce potravinářských výrob a Úřadu pro potraviny MZe ČR;  J. Vozka, ředitel ÚZPI  (vlevo)
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Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s.r.o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3

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

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

Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 280,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASARevue

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 144,- Kč

Roční předplatné
+ částečná úhrada

poštovného – 360,- Kč

Potravinářský
zpravodaj

POTRAVINÁŘSKÁ

                     a.s.

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

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

                    a.s.
ZABEZPEČUJE PRO VÁS

• živá jatečná a užitková zvířata

• maso – masné výrobky

• přírodní střeva, umělé potravinářské obaly všech druhů

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

podle Vašeho konkrétního přání!

na vysoké profesionální úrovni následující vývozní a dovozní

obchodní služby v oblasti zemědělských produktů 

a potravinářských výrobků:
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Pěkný-Unimex s. r. o.
Areál Tesla Hloubětín

Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
Tel./fax: 284 811 130
 www.pekny-unimex.cz

TRADIČNÍ DODAVATEL
KOŘENÍ A ADITIV

PRO MASNÝ PRŮMYSL
A JINÉ POTRAVINÁŘSKÉ OBORY

koření, kořenicí směsi,
přírodní a umělé obaly,
aditiva, kombi směsi,

potravinářské technologie


