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Slovo předsedy

Špekáček jde do světa

Párky
bez umělého 
„zdravíčka“

Potravinové barvivo E128 se v potravinářství 
nesmí používat. Evropská unie jej zakázala na-
řízením ze dne 28. července. Jak se ve zprávě 
uvádí, barvivo E128 červeň 2G je potencionál-
ně karcinogenní. Nařízení vstoupilo v platnost 
ve všech členských zemích, tedy i tam, kde by-
ly uzeniny tak krásně vybarvené do růžova až 
červena, v Německu a Rakousku. V České re-
publice se podle stanoviska Sdružení drůbežář-
ských podniků a Českého svazu zpracovatelů 
masa E128 nepoužívalo, takže zase tak špatná 
zpráva to není.

Toto barvivo bylo podle úřadu doposud povo-
leno pouze pro masné výrobky s minimálním 
obsahem obilné složky šest procent a pro ham-
burgerové maso s minimálním obsahem rost-
linné nebo obilné složky čtyři procenta. Nyní 
bude zakázáno použití E128 ve všech potra-
vinářských výrobcích a týká se to stejně tak 
i dovozu potravin, které toto barvivo obsahují. 
Před jeho používáním počátkem červen-
ce varoval Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin s tím, že podle nových zjiš-
tění může E128 vyvolávat rakovinu. 
Podle ministerstva zemědělství neexistují přes-
né statistiky všech druhů masných výrobků, ve 
kterých se barvivo používá. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
již počátkem července varoval před dalším 
používáním tohoto barviva, bylo tomu právě 
z obav možného vyvolání rakoviny.

V části EU, zejména ve Skandinávii 
a v Rakousku, bylo již dříve E128 zakázáno. 
V některých zemích se však do doby záka-
zu používalo, například v Británii a v Irsku. 
Rakovinu nezpůsobuje samotné barvivo, ale to, 
co se z něj stává v těle, kde se přeměňuje na olej-
natou látku zvanou anilin. Pokusy na myších 
a krysách podle listu ukázaly, že anilin u nich 
rakovinu vyvolává. Podle EFSA nelze vzhledem 
k podobnému metabolismu anilinu u zvířat a li-
dí vyloučit karcinogenní riziko ani u člověka. 
S jiným typem barviva má nyní problém Vel-
ká Británie. I toto barvivo se vyskytuje v uze-
ninách, ale i v kuřecím mase, smažených 
brambůrkách a dalších potravinách. Jedná 
se o závadné barvivo, které nese název Sudan 
a pochází z Indie. 

Stále víc se tak ukazuje, že dřívější pomoc-
ník, chemie, má v potravinářství čím dál tím 
víc nepřátel. Je to logické, protože za cenu hez-
kého vzhledu, se svěžím zabarvením výrobku, 
se skrývá umělá látka, barvivo, a to může být 
lidskému zdraví nebezpečné. To si konkrétně 
uvědomili v Xaverově, v drůbežářském podni-
ku, který je součástí společnosti Agrotrade. 
Podle slov Zdeňka Štěpánka, generálního 
ředitele tohoto drůbežářského podniku proto 
nemají se zákazem barviva E128 žádný pro-
blém. Jejich drůbeží párky sice nejsou třeba 
tak růžové jako od jiných firem, jsou ale určitě 
zdravější. Téhož si byl vědom i Ladislav Stein-
hauser z firmy stejného názvu, který toto bar-
vivo zavrhl a do výrobků firmy nesmělo. A tak 
červeň v párcích i u dalších firem vymění stříz-
livá přirozeně narůžovělá barva, bez nezdra-
vých přísad. Eugenie Línková

říká klasik. Čína 
a Indie, zvyšuje se 
jim životní úroveň. 
Našinec by řekl, je 
to tak daleko, že 
jim to snad i bude-
me přát. Ale ejhle, 
tu máš čerte kro-
páč, podle agrár-

ní situace v Evropě to vypadá, že si úroveň 
zvýší, ale Evropu to bude něco stát. Pra-
staré obchodní zákony opět zaúřadují. Je-
li něčeho méně, má to větší směnnou hod-
notu. V tomto případě se jedná o sušené 
mléko a obilí.

 Další souvislosti jsou opět v obchodě, 
tentokrát s ropou. Ropní magnáti přitlači-

li své zákazníky ke zdi. Obratnými manév-
ry vyvolali nedostatek ropy a dosáhli rake-
tového nárůstu cen. Každý obchodník ví, 
že závislost na jednom dodavateli nebo 
jedné komoditě je riziková. 

Začneme tedy snižovat toto riziko 
přimícháváním biolihu do paliv. Bio-
líh se vyrábí z plodin, které budou mu-
set někde vyrůst, takže vlastně budou

Malému buřtíkovi se konečně splnil 
sen: Ví o něm Evropa.

Jistěže přeháním.
Ani odborníci, kteří dobře znají masné 

výrobky po celém světě, o českosloven-
ském špekáčku mnoho neví. 

O co tedy jde?
V Bruselu leží přihláška slovenských 

uzenářů k registraci řady masných výrob-
ků jako zaručené tradiční regionální ev-
ropské speciality. 

Copak zatím nejsou evropskými speci-
alitami?

Ale jsou – vyrábíme je přece v Evro-
pě – nejen na Slovensku, ale v Čechách 
i Polsku.

Zde je právě kámen úrazu! 
Vyrábí je nyní kdokoli chce. A kdo 

je vyrábí, chce se pojistit, aby je již jako 
regio nální nebo národní masné speciality 
nesměl nikdo jiný pod tímto názvem vy-
rábět ani prodávat.

Komu by se to nelíbilo – nemuset se 
obávat zahraniční konkurence? 

Komu by se to líbilo – najednou přestat 
vyrábět to, co produkuje léta?

Vydání jakékoliv ochranné známky, 
právní ochrany, však vyžaduje splnit přís-
ná pravidla – například doložit historii – 
doklad, že je to moje know-how, můj pro-
dukt, a že vydáním známky nepoškozuji 
druhého nebo, že mu dokonce nekradu 
to, co bylo a je také jeho.

Vyžaduje doložit, že výrobek je něčím 
výjimečný – svými vlastnostmi, použitou 
surovinou, výrobním postupem ale také, 
že se již výrobci (konsorcium přihlašova-
telů) dohodli na jeho standardech, analy-
tických a smyslových hodnotách.

U nás již takováto diskuze proběh-
la před šesti lety. S tvorbou standardů 
pro řadu masných výrobků zahrnutých 
do vyhlášky. Po vlně nadšení a snahách 
o zahrnutí do standardů kde čeho, došlo 

k vystřízlivění. Standardy přece musí do-
držovat všichni výrobci! Někdo je musí 
i kontrolovat a nepoctivce postihovat! To 
už se líbí méně. 

Aby se mohl špekáček stát evropsky 
chráněný, bude muset dlouho čekat. 

Proč?
Protože ti, co budou postaveni před 

riziko, že jej nebudou moci vyrábět – ti, 
kteří jsou odstrkováni od svého majetku 
(práva vyrábět své zboží), se odvolají. Do-
loží, že i oni mají na známku právo. A tak 
nebude pro evropské experty a úředníky 
v bruselské komisi nic jednoduššího, než 
žadateli vrátit žádost zpět. Téměř jistě to 
tak dopadne i u slovenské přihlášky mas-
ných výrobků, které jsou ve velké většině 
minimálně československé.

Špekáček se pak s celou skupinou dal-
ších masných výrobků potichu vrátí ze 
svého výletu do Bruselu domů. 

Byl bych rád, kdyby se stal evropským, 

světovým. Ale nevěřím tomu. Obávám 
se, že není v ničem regionálně výjimeč-
ný. Nebo snad výřezem z Německa, ko-
řením z Indie, solí z Polska, hovězími 
střevy z Argentiny? Nebo zpracováním 
na strojích z Rakouska či Německa? Ne-
bo uzenářským know-how belgických či 
francouzských technologů, kteří původní 
receptury nahradily moderními postupy 
a zázračnými aditivy? Anebo tkví jeho 
jedinečnost ve zručnosti českých, sloven-
ských či ukrajinských rukou? Kdo ví? 

Možná se přece jenom brzy mezi naši-
mi i slovenskými masnými výrobky najde 
pár těch, které si evropský titul zaslouží. 
Osobně ale cítím evropskost a světovost 
ne v titulu, ale ve známosti mezi spotřebi-
teli, v našem umění prodávat tyto specia-
lity po celé Evropě, po světě. 

Obávám se, že za touto evropskostí za-
tím silně pokulháváme.

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.

soupeřit o prostor k růstu s plodinami 
krmivářskými a potravinářskými. No 
a docházíme k další souvislosti, chceme-
li se vymanit  z naší současné závislos-
ti, bude nás to opět něco stát. Zaplatíme 
za naši nižší závislost vyšší cenou potra-
vin. Záležitost sice bolestná, ale radši asi 
uvidíme část svých benzinových peněz 
v domácím prostředí než ve výstavbě ly-
žařského centra uprostřed pouště někde 
na rovníku.

 Již se dostáváme do souvislostí nej-
bližších, předchozí dvě informace před-
pokládají, že v Evropě bude méně mlé-
ka a obilí, tudíž se tyto komodity zdraží 
a rozjedou spirálu následných cenových 
změn u souvisejících komodit. Pro nás je 
důležité, že se to bude určitě týkat masa, 
zejména masa vepřového. Nemyslím si, že 
by v české kotlině proběhlo něco, co ne-
proběhne v ostatní Evropě. Naopak jsme
již tak navzájem provázáni, že změny po-
kud proběhnou, proběhnou všude. Takže 
pokud v Německu předpokládají navý-
šení mezi 10–30 procenty, můžeme oče-
kávat podobné změny i u nás. Samozřej-
mě tento proces bude mít své brzdaře, 
a to maloobchod, který má zakódováno, 
že pouze nejlevnější zboží je prodejné, 
a úspěšné a politiky, kteří sází na levné 
potraviny při boji o voliče. Budiž, je to 
jejich názor, který mohou demokraticky 
obhajovat. My se musíme zaměřit na to, 
aby nám nebyla vnucena role jakéhosi ná-
razníku, který tyto změny absorbuje. Tak 
jak znám situaci v zemědělství i v mas-
ném oboru, tímto absorbérem rozhodně 
nemůže být ani jeden. Takže co, prostě 
je potřeba na rovinu říci, že platit bude 
konečný spotřebitel, který nám vystaví 
osvědčení v obchodě nejvyšší, buď naše 
zboží koupí za reálné ceny nebo ne. Tak-
že obligátně, dobrou, i když v budoucnu 
dražší, chuť.

Ing. Jaromír Kloud
předseda ČSZM

Etapa dosavadního prezidenta Potravinářské komory 
Jaroslava Camplíka skončila. Nechci hodnotit ani její 
průběh, ani finále. Jsem ale přesvědčen, že si za svoji 
práci zaslouží naše plné uznání. Byl jedním z těch, který 
Potravinářskou komoru zakládali a tvořili. Je jednodu-
ché dnes cokoli kritizovat, mnohem složitější je ale coko-
li realizovat, a zvláště pak v tak těžkém období, které 
potravináři vstupem do EU překonávali. Pokládám za 
svoji povinnost, abych jako jeho bývalý spolupracovník, 
který v PK zastupoval náš obor, mu alespoň touto cestou 
za práci veřejně poděkoval. Jistě nejsem sám.

Budoucí kroky nového prezidenta Potravinářské 
komory budou v mnohém jednodušší, ale jistě i slo-
žitější. Jednodušší v tom, že se mají o co opřít. Exis-
tuje přece struktura a zázemí komory, povědomí nás 
všech, že ji spolu s oborovými svazy potřebujeme, její 
pozice na státních i evropských orgánech. V začátcích 
také v tom, že řada členů chce změnu. Těžší kroky 

ho čekají v tom, že všichni voláme po nutnosti na-
ší ochrany a podpory, ale nikdo přesně nevíme jaké, 
a vůbec již jak jí správně právně dosáhnout a spra-
vedlivě rozdělit. Voláme po podporách a dotacích, 
abychom v zápětí konstatovali, že právě tato cesta 
nás v pravém konkurenčním prostředí nejvíce poško-
zuje. Komora se zaplétá do pavučin přebujelé admi-
nistrativy evropské agendy a hledá cestu, jak ji zjed-
nodušit, jak prosadit zájmy českých skupin. Skupin, 
které sice jsou na stejné cestě, ale často jdou proti 
sobě. Nic mimořádného. Mozaika potravinářů je pře-
ce nesmírně pestrá nejen oborově nebo objemově. 
Všichni hledají jediné – cestu, jak uspět na trhu. Ale 
úspěch a růst jednoho znamená někomu jinému, mé-
ně úspěšnému odlomit kus koláče trhu. Komu tedy 
má dát prezident komory za pravdu? Slabšímu, či sil-
nějšímu? Křičí oba! Má hájit zájmy našich zeměděl-
ců, prosazovat české potraviny, když čeští zpracovate-
lé stále více nakupují suroviny v zahraničí a obchodní 

řetězce tvrdí, že prezentují ve svých pultech jen to, co 
chce český zákazník?

Říká se, že prezidentské funkce v zájmových or-
ganizacích jsou lobbistické funkce. Silné organizace, 
které prosadí svého koně, očekávají, že bude jejich 
směrem i táhnout – prosazovat zájmy toho, koho chle-
ba jí. Proto je důležité, aby budoucí prezident komory 
byl pokud možno nezávislý, nebyl zaměstnancem ani 
majitelem žádné potravinářské firmy. Ano, je to funk-
ce společenská a v mnoha již vyzrálých demokraciích 
je tato část funkce natolik nadřazená stránce finanční 
či lobbistické, že se nad mojí poznámkou řada boha-
tých a vlivných majitelů či manažerů jen usmívá. Od 
prezidenta potravinářů se očekává, že svému oboru 
rozumí, ale ne technologicky, ale v souvislostech. To 
je mnohem složitější – vyznat se ve vazbách, spojitos-
tech, neutápět se v detailech a nicotnostech. Je jich 
přehršle! Očekává se, že bude umět vystoupit, prezen-
tovat svůj a kolektivní názor, být v diskuzích osob-

nost, kterou ostatní uznávají. A to nejen u nás, ale i na 
mezinárodním poli.

Toto vše jsme probírali na schůzce představen-
stva našeho Svazu, kde byl stanoven cíl – navrhnout 
našeho kandidáta na funkci prezidenta Potravinářské 
komory. Podařilo se to! Je to obrovský úspěch!

Proč? V tom, že Svaz stojí za jedním jménem? 
Ano, silný mandát a jeden směr v tak zásadní 

pozici přece posilují i sílu našeho Svazu, jeho členů. 
Usmívám se ještě dnes nad reakcí jednoho z čelních 
představitelů komory: „Je úžasné, že vy řezníci jste se 
dokázali dohodnout. To jsem opravdu nečekal!“

Věřím, že ho ještě několikrát v budoucnu překva-
píme. Ale k dnešnímu tématu – věřme, že Jan Vítů 
najde podporu i u většiny dalších členských subjek-
tů Potravinářské komory a v jejím čele se objeví člo-
věk, který vyvstal z jednoho z nejsilnějších potravinář-
ských oborů. Tak by to přece mělo i být!

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.

Potravinářská komora volí prezidenta
S T Á T  V  Č E L E  Č E S K Ý C H  P O T R AV I N Á Ř Ů  N E N Í  V Ů B E C  J E D N O D U C H Á  F U N K C E 

Z výroby párků ve společnosti SKALIČAN a. s.

Všechno souvisí se vším,
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Bez ohledu na mediální pozornost (či 
lhostejnost) Státní veterinární správa pečlivě 
sleduje ve výrobě potravin živočišného půvo-
du případnou přítomnost celé řady potenci-
álně nebezpečných mikroorganismů. Kromě 
například salmonel se pozornost veterinár-
ních inspektorů soustřeďuje zejména na pří-
tomnost bakterií Listeria monocytogenes.

Lze říci, že od počátku letošního února 
do dnešního dne (26. 7.) provedli inspek-
toři všech krajských veterinárních správ ve 
výrobnách a pracovnách přes tisíc cílených 
kontrol, přesně 1117. Každý týden je o situ-
aci informován ústřední ředitel Státní vete-
rinární správy. 

Od února do července inspektoři zjisti-
li téměř 50 pochybení, ve všech případech 
uložili buď závazný pokyn k odstranění 
závad, popřípadě mimořádné veterinár-

ní opatření spojené s uložením pokuty, 
ve všech případech pak zákaz uvedení do 
oběhu a zlikvidování produktu v asanač-
ním podniku.

Pokud lze zhodnotit výsledky kontrol, 
tak zdaleka nejčastější pochybení veteri-
nární inspektoři zjišťovali u masných vý-
robků tepelně opracovaných, které však 
byly opracované málo, tj. nedovařené. Tě-
mito tepelně opracovanými výrobky se ro-
zumí především různé klobásky, jitrnice, 
tlačenky, měkké salámy. Problémy byly 
zjištěny také u některých uzených ryb a sý-
rů. Ve všech zjištěných případech nebyly 
závadné výrobky propuštěny do tržní sítě 
a byly tzv. neškodně odstraněny, tj. zlikvi-
dovány v asanačním podniku. Pochopitel-
ně u všech výrobců byla a jsou kontrolová-
na nařízená veterinární opatření.

Při pohledu na statistiku nálezů je mož-

né konstatovat, že asi 50 % nálezů pochází 
z masných výrobků, 30 % z rybích výrobků 
a asi po 10 % výrobků mléčných a lahůdek. 
Pokud jde o lahůdkářské výrobky, tak vý-
skyt listerií se týká asi ze 75 % těch, kte-
ré obsahují majonézy. A pokud jde o mas-
né výrobky, tak potenciálně nejrizikovější 
jsou právě ty vařené (50 %) a měkké (asi 
15 %). 

A poučení pro spotřebitele? Do tržní 
sítě se v případě českých výrobků uvádějí 
výrobky zdravotně nezávadné ze závodů, 
které jsou pod veterinární kontrolou. Když 
se však přesto zákazníkovi při prodeji něco 
nezdá, což nelze vyloučit, nechť řeší pro-
blém buď v rámci normálního reklamač-
ního řádu, popřípadě ať kontaktuje místně 
příslušnou veterinární správu, která pro-
věří, ve kterém stádiu distribuce či výroby 
mohlo dojít k chybě.

Jitrnice a tlačenky jako důkaz (listerií)

Jelikož není mnoha lidem jasno, co si 
smí z dovolené bez problémů přivézt, uvádí-
me následující fakta. Je tomu tak i proto, že 
si nemálo lidí neuvědomí, že by při návratu 
ze zemí mimo EU mohli mít při překročení 
hranic Unie nějaké problémy.

Státní veterinární správa ČR považuje 
právě v období turistické sezony za užiteč-
né připomenout, že například salám či sýr 
ze zemí mimo Evropskou unii zamýšlený 
jako dárek není tím nejlepším řešením. 

Dnem přistoupení České republiky 
k EU 1. května 2004 nabylo účinnosti na-
řízení Komise (ES) č. 745/2004 o dovozu 
produktů živočišného původu pro osobní 
spotřebu.

Pro soukromé osoby platí ze zemí mimo 

EU zákaz dovozu masa, masných výrobků, 
mléka a mléčných výrobků. 

Jedinými výjimkami jsou:
1.  Sušené mléko pro kojence, kojenec-

ká strava a zvláštní potraviny nutné ze 
zdravotních důvodů za podmínky, že:

–  tyto produkty není třeba před spotřebou 
udržovat v chladu;

– jde o značkové balené produkty;
–  obal je neporušen.
2.  Pro osobní spotřebu určené maso, mas-

né výrobky, mléko nebo mléčné výrobky 
z Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, 
Lichtenštejnska a Švýcarska s kombino-
vanou celkovou hmotností nepřesahují-
cí 5 kg.

3.  Pro osobní spotřebu určené maso, mas-

Co se smí, a co se nesmí (dovézt)

Stále se povinně vyšetřuje chovaná drů-
bež v podnikatelských chovech v pásmech. 
Veterinární inspektoři při zachování všech 
bezpečnostních opatření odebírají na vy-
šetření vzorky z výtěrů tracheálních a klo-
akálních a lze potvrdit, že do tržní sítě jde 
drůbež zdravotně nezávadná. To se samo-
zřejmě týká i vajec. 

Zároveň je možné potvrdit, že u žád-
ných dosud vyšetřených uhynulých vol-
ně žijících ptáků (s výjimkou jedné labutě 

na okrese Břeclav dne 28. 6.) nebyla pta-
čí chřipka diagnostikována. Například za 
červenec bylo vyšetřeno 168 ptáků. Ani 
u posledního hromadného úhynu 32 di-
vokých kachen na Pardubicku ze slepého 
ramene Chrudimky nešlo o ptačí chřip-
ku. Zde šlo zřejmě o úhyn způsobený bo-
tulismem. Botulin produkují anaerobní
bakterie, kterým se na rybnících a stoja-
tých vodách daří zejména v období vel-
kých veder.

Vyšetřování ptačí chřipky pokračuje

Přestože statisticky případů týrání zví-
řat rok od roku nepřibývá, spíše lze hovořit 
o úbytku, stále čas od času kromě normální 
dozorové činnosti veterinární inspektoři vy-
jíždějí ke hlášeným „případům“.

Naposledy prověřovali dva inspektoři 
z Krajské veterinární správy pro Králové-
hradecký kraj případ ovce, která uhynula 
při porodu, a který řešila policie. Na údaj-
né neposkytnutí první pomoci při porodu 
telefonem upozornil soukromý občan. 

Dne 31. 7. proběhlo v Kratonohách 
místní šetření s tím, že podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání bylo shledáno 
možné pochybení (prodlení v poskytnutí 
veterinární péče) a správní řízení provede 
obec s rozšířenou pravomocí. Pokud bu-
de uložena pokuta, bylo by možné hovořit 
i o několika desetitisících korun.

Je třeba uvést, že často bývají případy 

skutečného i domnělého týrání zvířat hlá-
šeny buď veterinářům nebo policii kvůli 
sousedským sporům. Zde pak bývá někdy 
obtížné věc posoudit. Často se také při ta-
kovéto kontrole zjistí další skutečnosti, ja-
ko například to, že chovaná hospodářská 
zvířata nejsou odpovídajícím způsobem 
identifikovaná, tj. nejsou označena, tak jak 
ukládá zákon č. 154/2000, jako tomu bylo 
i ve výše zmíněném případě.

Případ uhynulé ovce uvádíme jako pří-
klad toho, že orgány státního veterinárního 
dozoru konají v souladu se zákonem a za-
bývají se i pro někoho zdánlivě marginální-
mi záležitostmi.

Jak je na začátku uvedeno, že případů 
týrání zvířat ubývá, lze to doložit. V loň-
ském roce se snížil počet správních řízení 
proti roku 2005 o 94. V roce 2005 to by-
lo 352 případů, v roce 2006 celkem 258 
případů. 

Případů týrání je méně

V rámci rutinního veterinárního vyšetřo-
vání na přítomnost larev svalovce (trichinela 
spiralis) zjistili orgány státního veterinární-
ho dozoru v katastru obce Řeka, Frýdek-
Místek u ulovené mladé bachyňky (lončák) 
přítomnost tohoto parazita. Podle Milana 
Maleny, ústředního ředitele Státní veterinár-
ní správy, je to potvrzením toho, že je oprav-
du absolutně nutné všechna ulovená divoká 
prasata před uvedením do tržní sítě i před 
konzumací v domácnosti lovce nechat vyšet-
řit na přítomnost trichinel.

Veškerá na trichinelózu vnímavá zvěř, 
která je určená k lidské spotřebě, musí být 
vyšetřena na přítomnost svalovce tak, jak 
stanoví veterinární zákon (podle § 21 odst. 
6). V důsledku této povinnosti je nutné za-
bezpečit vyšetření rovněž u ulovené zvěře 
určené k vlastní spotřebě účastníkem lovu, 
anebo k dodání v malém množství účast-
níkem lovu přímo konečnému spotřebiteli 
nebo do místní maloobchodní prodejny, jež 
zásobuje přímo konečného spotřebitele. 

Pro člověka je nemoc trichinelóza, kte-
rou mohou způsobit v mase obsažené larvy 
svalovce, velmi nebezpečná. Určitě nelze ri-
ziko onemocnění trichinelózou brát na leh-
kou váhu. U nás nebyla více než padesát let 
u lidí zjištěna, to však neznamená, že po-
zornost není na místě. Poslední výskyt u li-
dí byl v Čechách zaznamenán roku 1954 ve 
Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí, 
z nichž dokonce tři zemřeli. U volně žijící 
zvěře se lze v ČR čas od času s výskytem 
trichinel setkat, naposledy na počátku zá-
ří loňského roku u divočáka uloveného ve 
Východočeském kraji. Nyní pak u divočáka 
uloveného v kraji Moravskoslezském.

Proto lze opět apelovat na všechny, kdo 
využívají maso černé zvěře (divokých pra-
sat) k přípravě pokrmů, zejména ve veřej-
ném stravování, že musejí odebírat zvěřinu 
jen vyšetřenou a oficiálně prohlédnutou ve-
terinárním lékařem a i odpovídajícím způ-
sobem označenou. I lovci, kteří požívají 
maso divočáků ve své domácnosti, si musejí 
nechat svůj úlovek vyšetřit. Riskovat se ne-
musí vyplatit!

Při této příležitosti je také nanejvýš 
vhodné varovat turisty před konzumací 
uzenin a různých pochoutek vyráběných 
„podomácku“. Několik případů onemocně-
ní člověka trichinelózou bylo za posledních 
sedm let hlášeno z Rumunska (například 
v r. 2002 – onemocněli 3 Němci, v r. 2004 

– onemocnělo 7 Dánů, všichni požili po-
domácku vyrobené uzeniny). V roce 2005 
onemocnělo po požití medvědího masa 9 
francouzských lovců v Kanadě, letos je hlá-
šeno 21 případů Španělů a Švédů po špa-
nělských domáckých klobáskách z masa 
divokých prasat. Kuriózní případ trichine-
lózy zaznamenali v roce 2004 ve Francii, 
po pečeném šakalovi, kterého ochutnal tu-
rista v Alžírsku. Dále jsou hlášeny v roce 
2002 případy z Chorvatska, 2002 z Litvy 
a v roce 2002 a 2007 z Polska. Pozor tedy 
v cizině zejména na tzv. podomácku vyro-
bené „lahůdky“, tedy to, s čím se u nás ne-
lze setkat. U nás do tržní sítě smí pouze 
výrobky z provozů, kde funguje státní vete-
rinární dozor.  Josef Duben, SVS ČR

Nebezpečí onemocnění člověka
trichinelózou není tak nereálné

Ing. Jan Vítů
– kandidát ČSZM

na výkon funkce prezidenta PK ČR

Ing. Jan Vítů
Narozen: 14. září 1963
Stav: ženatý, 2 dcery (19 a 17)
Vzdělání: ČVUT Praha, 1986
Praxe:  od roku 1995 do dubna 2007 – Vysočina, a. s., Hodice

ve funkci ředitele společnosti a předsedy představenstva

Od roku 1998  člen a později předseda dozorčí rady Českého svazu 
zpracovatelů masa

V letech 2001–2006 člen dozorčí rady Potravinářské komory ČR
Jazykové znalosti: anglicky, rusky

Výsledkem dnes ukončené disku-
ze na půdě představenstva ČSZM 
je jednomyslná podpora kandidatu-
ry Ing. Jana Vítů na výkon této uvol-
něné funkce. Představenstvo ČSZM 
zároveň vyslovuje uznání panu Jaro-
slavu Camplíkovi za výsledky, kte-
rých Potravinářská komora dosáhla 
pod jeho vedením, a jménem ČSZM 
rovněž děkuje panu Camplíkovi za 
dlouholetou korektní spolupráci.

Představenstvo ČSZM si uvědo-
muje, že stejně jako tomu bylo v pří-
padě prezidenta odstupujícího, tak 
i prezident nově volený musí nut-
ně být silnou osobností s mimořád-
nými organizačními a komunikač-
ními schopnostmi, jenž má jasnou 
vizi o dalším směřování Potravinář-
ské komory, disponuje pevnými pro-
fesními základy přímo v potravinář-
ském průmyslu a přitom si zacho-

vává nezávislost vůči jednotlivým 
účastníkům trhu. Logickým poža-
davkem na každého kandidáta jsou 
taktéž osobní zkušenosti s výko-
nem činností uvnitř volených orgá-
nů PK, které představenstvo ČSZM 
vnímá jako záruku citlivosti a uváž-
livosti inovativních kroků, jež jsou 
ze strany nového prezidenta očeká-
vány. Neméně důležitou je pak od-
hodlanost kandidáta k výkonu funk-
ce prezidenta PK jako jediné pracov-
ní náplně.

Český svaz zpracovatelů masa vě-
ří, že vzhledem k nesporným kvali-
tám ve všech těchto ohledech získá 
Jan Vítů podporu členů Potravinář-
ské komory napříč všemi zastoupe-
nými obory.

V Praze dne 25. 7. 2005
Jan Katina

výkonný ředitel ČSZM

Dne 25. července 2007 se uskutečnilo jednání představenstva Českého sva-
zu zpracovatelů masa, jehož hlavní náplní bylo pokračování v diskuzi o součas-
né situaci ve vedení Potravinářské komory, kterou v závěru letošního června 
opustil ze zdravotních důvodů její dosavadní prezident, Ing. Jaroslav Camplík. 
Členové PK tak budou v září t. r. volit prezidenta nového.

CURRICULUM VITAE:

né výrobky, mléko nebo mléčné výrob-
ky z Andory, Norska a San Marina.

Je třeba zdůraznit, že pro osobní spo-
třebu určené maso, masné výrobky, mléko 
a mléčné výrobky mohou být dovezeny za 
podmínky, že:
–  jsou doprovázeny veterinárním osvěd-

čením, které vyhovuje požadavkům na 
vstup do EU (produkt pochází ze schvá-
lené třetí země a schváleného výrobní-
ho závodu),

–  produkty budou deklarovány a doklady 
předloženy při příjezdu pro účely veteri-
nární kontroly.

Bez předložení k veterinární kontrole mů-
že být přivezen až 1 kg potravin živočišného 
původu jiných než masa, masných výrobků, 
mléka a mléčných výrobků (ryby, vejce, 
med), ovšem za podmínky, že se jedná 
o schválenou třetí zemi (lze nalézt na webo-
vých stránkách Státní veterinární správy ČR 
www.svscr.cz – obchodování s veterinárním 
zbožím – seznamy třetích zemí), a že výrobek 
je správně označený a obal není porušený. 

Cestující jsou při návratu ze zemí mimo 
EU kontrolováni na všech letištích v ČR 
příslušnými celními úřady. V celním pro-
storu jsou umístěny speciální odpadkové 
nádoby, kam mohou cestující tyto potra-
viny dobrovolně vyhodit dříve, než budou 
podrobeni kontrole.

Pro úplnost informace a také proto, že 
ne každý hned dokáže vyjmenovat členské 
země, lze připomenout země EU, kterých 
se toto nařízení Komise netýká: Belgie, Bul-
harsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Řec-
ko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, 
Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Por-
tugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, 
Finsko, Švédsko a Spojené království. 

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

Vyhlášením mimořádných veterinárních opatření v místech výskytu aviární influenzy sa-
mozřejmě práce Státní veterinární správy nekončí, naopak. V ochranných pásmech se nadá-
le vyšetřují chovy a vyšetřují se samozřejmě i uhynulí volně žijící ptáci. 
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Pan Kubíček
– 100 let

Dne 27. 8. 2007 se dožívá 100 let řezník a uze-
nář pan Josef Kubíček z Polné u Jihlavy. Řeznické-
mu řemeslu se vyučil v Moravské Ostravě u firmy 
Zuber. Po vyučení a získání praktických zkušenos-
tí převzal od svého otce řeznickou firmu, o kterou 
v 50. letech přišel. Následně musel opustit i vlastní 
prodejnu a stal se zaměstnancem JMPM závod Kos-
telec u Jihlavy. Ani po odchodu do důchodu nesložil 
ruce v klín a pro Potraviny Jihlava se svojí manžel-
kou zpracoval a vyudil metráky marén a vepřových 
boků a ještě se stačil starat o rozlehlou zahradu. 
Poslední výplatu obdržel v 82 letech. V té době už 
začal „odpočívat“. Jezdil na srazy důchodců do Kos-
telce u Jihlavy a do dnešního dne třídí různé vý-
střižky z tisku týkající se řeznického řemesla a se 
zájmem dozvědět se novinky o řemesle pročítá Řez-
nicko/uzenářské noviny a dostupné odborné kníž-
ky. Také vzpomíná, jak se řemeslo změnilo od dob 
ledování a praní střev v potoce k průmyslové výrobě 
a jak dříve chutnaly párky a pražská šunka. A tak 
při starostech o navrácený mu majetek se dožívá 
významného životního jubilea, ve kterém si určitě 
zaslouží blahopřání jeho blízkých i naší redakce.

Redakce

se bude konat ve středu 5. března 2008 
na Mendelově zemědělské a lesnic-
ké univerzitě v Brně. Seminář bude sou-
částí odborného programu mezinárodní-
ho potravinářského veletrhu SALIMA 2008
(4.–7. 3. 2008).

Seminář se bude zabývat problematikou jakosti 
a zdravotní nezávadnosti potravin a surovin rost-
linného a živočišného původu ve všech souvislos-
tech. Na programu budou vyžádané přednášky, 
přednášená sdělení a plakátová sdělení (postery).

Přípravný výbor semináře:
Garant semináře:

 Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., tel.: 545 133 264,
e-mail: mirajuzl@seznam.cz

Zástupce garanta:
 Ing. Šárka Nedomová, tel.: 545 133 193,

e-mail: snedomov@mendelu.cz
Administrativa:

 Ivana Kučínská, tel.: 545 133 195,
e-mail: kucinska@mendelu.cz

Poradce:
Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., tel.: 545 133 197,

e-mail: ingr@mendelu.cz

Poštovní adresa všech čtyř členů
přípravného výboru:

Ústav technologie potravin AF MZLU v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno, fax: 545133190

Výbor vytváří, aktualizuje, inovuje a doplňuje ad-
resář účastníků semináře. Máte-li zájem  o účast 
(pasivní nebo aktivní), sdělte to laskavě kterému-
koliv z členů přípravného výboru (adresa, telefon, 
e-mail).

Podrobnější informace o semináři budou rozesílá-
ny koncem září 2007. Přípravný výbor

XXXIV. seminář
o jakosti potravin 

a potravinových surovin

Jednání řídil: Ing. Jaromír Kloud, předseda předsta-
venstva ČSZM 

V úvodu jednání popřál předseda, Ing. Jaromír Kloud, 
členovi představenstva panu Richardovi Hrdinovi (Jat-
ky Č. Brod a. s.) a přítomnému Ing. Michalovi Duško-
vi (Animalco a. s.) jménem všech členů představenstva
a dozorčí rady ČSZM k jejich narozeninám mnoho 
zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

a)  Přijetí zástupců ČSZM u ministra zemědělství
Petra Gandaloviče

  Dne 23. 7. 2007 se uskutečnilo plánované přije-
tí zástupců ČSZM u ministra zemědělství Mgr. 
Petra Gandaloviče. Předseda informoval přítom-
né o průběhu tohoto jednání, jehož hlavním bo-
dem bylo zhodnocení dlouhodobé situace ve vzta-
hu k novelizaci vyhlášky 326/2001 Sb. Pan ministr 
informoval zástupce ČSZM, že aktuálně nepodpo-
ruje jednostranné vypuštění požadavků na vybrané 
tepelně opracované masné výrobky z uvedené vy-
hlášky, nicméně po diskuzi s ČSZM připustil, že 
vize MZe ČR má nedostatky a musí být opakova-
ně projednána operativní radou. Na základě těch-
to informací představenstvo ČSZM po rozsáhlé 
diskuzi rozhodlo o tom, že bude usilovat o další 
opakované jednání s panem ministrem s cílem de-
tailního vysvětlení pozice ČSZM. 

b)  Návrh ČSZM na obsazení funkce prezidenta PK 
ČR

  Z funkce prezidenta PK ČR ke dni 30. června 
2007 odstoupil ze zdravotních důvodů její dosa-
vadní prezident, Ing. Jaroslav Camplík. Víceprezi-
dent PK ČR, Ing. Emil Kasper, byl pověřen do-
časným vedením a přípravou mimořádné valné 
hromady PK ČR, na které se uskuteční volba pre-
zidenta PK ČR.

  Výsledkem rozsáhlé diskuze na půdě představen-
stva ČSZM je jednomyslná podpora kandidatu-
ry Ing. Jana Vítů na výkon této uvolněné funkce. 
Představenstvo ČSZM zároveň vyslovuje uznání 
panu Jaroslavu Camplíkovi za výsledky, kterých 
Potravinářská komora dosáhla pod jeho vede-
ním a jménem ČSZM rovněž děkuje panu Camp-
líkovi za dlouholetou korektní spolupráci.

  Český svaz zpracovatelů masa věří, že vzhledem 
k nesporným kvalitám ve všech ohledech, které 
jsou pro výkon funkce prezidenta PK ČR podmín-
kou, získá Jan Vítů podporu členů Potravinářské 
komory napříč všemi zastoupenými obory.

c) Zaručené tradiční speciality (TSG)
  Dne 14. 6. 2007 se uskutečnilo jednání ČSZM, 

SDP a SZSM. Slovenský zväz spracovateľov mä-
sa souhlasil se stažením žádosti o registraci výrob-
ku šunkový salám, ostatní výrobky ovšem i nadá-
le hodlá registrovat s výhradou názvu. Následně, 
po společném jednání, dne 18. 6. 2007 bylo zjiš-
těno, že na seznam přihlašovaných výrobků do 

EK byly slovenskou stranou doplněny špekáčky.
  Dne 19. 6. 2007 ČSZM zaslal dopisy na MZe ČR se 

žádostí o vznesení námitek ve věci žádosti Sloven-
ska a Polska o zápis do seznamu vybraných mas-
ných výrobků jako zaručené tradiční speciality. Dá-
le se v této věci uskutečnila pracovní jednání s MZe 
ČR a SDP. V rámci jednání ČSZM s panem minis-
trem Gandalovičem dne 23. 7. 2007 byla vyslovena 
žádost o podporu ze strany pana ministra v této vě-
ci při jednání s jeho zahraničními protějšky.

d) Barvivo E 128
  V současné době zazněla v médiích zpráva komen-

tující zjištění EFSA o používání barviva E 128 
(červeň G2), které může být karcinogenní. ČSZM 
ve svém mediálním vystoupení uvedl, že uvedené 
barvivo se v ČR nepoužívá nebo ve velmi omezené 
míře s tím, že před vstupem ČR do EU, kdy neby-
ly harmonizovány právní předpisy s komunitární 
legislativou, nebylo toto barvivo v tehdy platné vy-
hlášce MZd ČR č. 298/1997 Sb. povoleno. ČSZM 
podal návrh PK ČR, aby při nejbližší příležitosti 
jednání PK ČR se CIAA v Bruselu upozornilo CI-
AA na nevhodně vedenou komunikaci této proble-
matiky ze strany EFSA.

e) Členství ČSZM v UECBV
  V návaznosti na rozhodnutí 22. VH ČSZM podal 

ČSZM žádost o členství do UECBV (Evropský 
svaz obchodníků s masem a dobytkem).

  Žádost byla formálně schválena představenstvem 
UECBV dne 7. 7. 2007 a následně ČSZM obdr-
žel písemnou informaci o přijetí do UECBV. Roč-
ní členský příspěvek bude hrazen z poloviny, 
druhá polovina bude hrazena stávajícím členem –
SČOMAD.

f) Jednání pracovní skupiny EAFRD 
  Dne 2. 7. 2007 se na MZe ČR konalo jednání pra-

covní skupiny k přípravě a administrace EAFRD, 
k opatření I.1.3 přidání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům. Zástupcem za obor 
potravinářství byl nominován ředitel PK ČR, Ing. 
M. Koberna. V rámci tohoto jednání byly projed-
nány připomínky k Pravidlům pro žadatele pro to-
to opatření. Dále byl projednán Statut a jednací 
řád Hodnotitelské komise a seznam členů Hodno-
titelské komise. V bodovacích kritériích byly ak-
tuálně provedeny změny, které do systému hod-
nocení projektů zavádějí tzv. eko kritéria. Jedná 
se o podopatření „Přidávání hodnoty potravinář-
ským a zemědělským produktům“ a podopatření 
„Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů 
a technologií (resp. inovací) v potravinářství“.

  Při bodovém hodnocení žádostí se z pohledu 
ČSZM jedná o diskriminaci potravinářského prů-
myslu ve srovnání s výrobci krmných směsí.

  Po diskusi k materiálům MZe ČR představenstvo 
ČSZM rozhodlo o formě komplexních připomí-
nek k návrhu bodovacích kritérií.

g) Nová pravidla pro udělování národní značky KlasA
  Dne 12. 6. 2007 obdržel ČSZM dopis MZe ČR 

s žádostí o zaslání stanoviska ČSZM ve věci úprav 

Pravidel pro udělování národní značky kvality 
KLASA, zejména pak s žádostí o konkrétní znaky, 
kterými lze popsat výjimečné kvalitativní charak-
teristiky pro maso a masné výrobky. ČSZM poklá-
dá úpravy Pravidel pro udělování národní značky 
KlasA za komplexní proces přesahující působnost 
oboru zpracování masa, který vyžaduje rozsáhlou 
diskuzi mezi zástupci celého potravinářského prů-
myslu a představiteli státních institucí, jež mají 
přímý vztah k udílení, propagaci či kontrole této 
značky. Platformou pro vedení diskuze je Odbor-
ná rada, která podle platného znění Pravidel pro 
udělování národní značky KlasA přísluší předklá-
dání návrhů změn.

  ČSZM v březnu roku 2006 zpracoval pracovní 
návrh pro účely posouzení Odbornou radou, kte-
rý obsahoval konkrétní znaky popisující výjimeč-
né kvalitativní charakteristiky pro masné výrobky. 
Předmětem tohoto návrhu byla rovněž žádost na 
zřízení odborných hodnotitelských komisí pro jed-
notlivé potravinářské komodity.

  Další skutečností, která do značné míry aktuálně 
komplikuje formulaci stanoviska ČSZM ve vzta-
hu ke změně podmínek pro udělování značky Kla-
sA, je přetrvávající stav, kdy již po dobu několika 
měsíců je novelizace vyhlášky č. 326/2001 Sb. ve 
fázi diskuze o předkládaných návrzích. ČSZM se 
v uplynulém období opakovaně obracel na MZe 
ČR s žádostí o dokončení novelizace tohoto před-
pisu, který stanovuje kvalitativní požadavky na sku-
pinu vybraných masných výrobků. Návrhy ČSZM, 
které MZe ČR v této věci obdrželo, mají přitom 
významný vliv na podmínky pro udělování znač-
ky KlasA masným výrobkům. Dokončení noveli-
zace uvedené vyhlášky by z pohledu ČSZM mělo 
předcházet úpravám Pravidel v oblasti kvalitativ-
ních požadavků na masné výrobky. Z výčtu uvede-
ných důvodů nebylo v možnostech ČSZM reago-
vat na žádost MZe ČR ve stanoveném termínu.

h) Žádosti o členství v ČSZM
–  Jaroslava Klemensová – MASOMA (přijetí od 1. 8.

2007)
–    Kostelecké uzeniny a. s. (přijetí od 1. 8. 2007)
  Představenstvo ČSZM odsouhlasilo přijetí těchto 

subjektů do Svazu.

i) Poplatky za vyšetření skotu na BSE
  V návaznosti na aktuální mediální kauzu týkající 

se zdůvodňování vývozu skotu v živém z ČR do 
zahraničí poskytováním státních dotací na poplat-
ky za vyšetření BSE u skotu v některých členských 
zemích EU jednal ČSZM s ministrem Gandalo-
vičem o stávající situaci v ČR a okolních zemích. 
Pan ministr projevil zájem o monitoring všech ty-
pů skrytých dotací, které se v jednotlivých člen-
ských státech mohou vyskytovat. ČSZM projevil 
v rámci tohoto jednání zájem o srovnání cenových 
podmínek vyšetřování skotu na BSE v ČR s pod-
mínkami v okolních zemích.

j) Jednání KOV SZIF pro V maso 
  Dne 10. 7. 2007 se na SZIF uskutečnilo jednání 

KOV pro vepřové maso, kterého se zúčastnil Ing. 

Z 6. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM,
které se konalo v sídle PK ČR dne 25. 7. 2007, vybíráme

Jaromír Kloud, předseda ČSZM. Účastníci jedná-
ní byli seznámeni se změnami evropské legislativy 
v oblasti řízení trhu s vepřovým masem a vedení 
SZIF rovněž předložilo návrh na změnu jednací-
ho řádu KOV. Jednací řád byl odsouhlasen v na-
vrženém znění a KOV se bude nadále scházet ve 
frekvenci 1x za rok.

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

Semináře o údržnosti masa a masných výrobků 
(pozvánka a přihláška byly zaslány v elektronické 
podobě dne 29. 5. 2007). Nosným tématem toho-
to ročníku bude mytí, čištění, desinfekce provozů
a zařízení masného průmyslu. V rámci tohoto se-
mináře ČSZM tradičně udělí dlouholetým a vý-
znamným pracovníkům oboru zpracování masa 
ocenění: Čestné členství, Mistr oboru, Nejlepší 
student, učeň. Součástí semináře bude neformál-
ní přehlídka masných výrobků (šunky vyšších kva-
litativních kategorií a specialita podniku), kterou 
odborně bude zajišťovat Ing. Jan Kopečný, před-
seda výrobní sekce ČSZM, a organizačně tuto 
akci zajistí sekretariát ČSZM. Pokyny a organi-
zační náležitosti byly členským subjektům zaslá-
ny v elektronické podobě dne 11. 7. 2007 a ještě 
budou opakovaně koncem měsíce srpna zaslány. 
Představenstvo ČSZM doporučuje členským sub-
jektům, aby se této přehlídky aktivně zúčastnily. 

l) Výstava PRAGA-AGRO 2007
  Ve dnech 11.–13. 10. 2007 se v pražském veletrž-

ním areálu Letňany koná 7. ročník národní výsta-
vy PRAGA-AGRO 2007. Tato národní výstava má 
za úkol mj. propagovat vyšší spotřebu českého ma-
sa a masných výrobků. 

  Vzhledem k tomu, že oproti původnímu příslibu 
nebude na této výstavě společná expozice SZIF 
organizována, neprojevily žádné členské subjek-
ty ČSZM (ani po opakovaném zjišťování) zájem
o účast. Dle finančních možností se ČSZM zú-
častní pouze svými propagačními materiály.

m) Soutěž o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu
  Ing. Jaromír Kloud seznámil členy P a DR s ná-

vrhem na vyhlášení soutěže „o nejlepší řeznicko-
uzenářskou prodejnu členských subjektů ČSZM“. 
Vzhledem k tomu, že P a DR s tímto námětem 
souhlasí, bude na příštím jednání projednán or-
ganizační rámec soutěže a hodnotící kritéria pro 
prodejny. Následně budou členské subjekty vyzvá-
ny k nominaci svých prodejen do soutěže.

n) Výkazy o pracovní činnosti sekretariátu ČSZM
  Na základě požadavku P a DR byly výkazy o pra-

covní činnosti pracovníků sekretariátu ČSZM za 
měsíc červen/červenec 2007 členům představen-
stva a dozorčí radě ČSZM zaslány v elektronické 
podobě dne 24. 7. 2007.

o)  Další jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM 
se bude konat dne 12. 9. 2007 na Skalském dvoře; 
v případě naléhavosti v měsíci srpnu 2007.

ČSZM

MVDr. Jiří Gola, CSc., 
slaví „80 let“

Dne 22. srpna
oslaví životní jubileum

MVDr. Jiří Gola, CSc.,
významný odborník

a vědecký pracovník masného průmyslu. 

Kde začít s výčtem významných prací z laboratoře 
doktora Goly, které pozitivně a velmi významně ovliv-
nily masný průmysl?

Vývoj systému tlakového způsobu asanace výrob-
ních prostorů a zařízení v masném průmyslu byl teh-
dy, před 30 lety, zcela revoluční a měl významný podíl 
na zvyšování úrovně hygieny, dále pak je třeba vzpo-
menout spolupráci s chemickým průmyslem při vývo-
ji kombinovaných pěnotvorných čisticích prostředků. 
Tento výstup znamenal v tehdejší době zásadní ob-
rat v přístupu podniků masného průmyslu k uplatňo-
vání zásad hygieny a sanitace. Řešením a aplikací 
výsledků výzkumných úkolů kolektivu pod vedením 
MVDr. Jiřího Goly bylo povolení exportu zpracovate-
lům masa na zahraniční, tehdy západní, trhy, např. 
do USA, Anglie, Švédska, Spolkové republiky Němec-
ko a další.

 Dr. Gola ve své dlouholeté praxi byl řešitelem, 
konzultantem mnoha teoretických i praktických vý-
robních problémů. Svojí znalostí i složitých a nároč-
ných výrobních procesů se stal uznávaným odborní-
kem, který své výzkumné výsledky uměl zavádět do 
praxe. Stal se tvůrcem celooborových koncepcí a od-
borným partnerem vedoucích pracovníků nadřízených 
státních orgánů.

Po celou dobu své odborné činnosti doktor Gola ne-
zapřel v sobě původní profesi toxikologa a mnohé od-
borné úkoly absolvoval úspěšně právě z této pozice.

Vedle prací na početných koncepcích masného 
průmyslu se MVDr. Gola významně podílel v oblasti 
tehdejší evropské normalizace Codex Alimentarius, 
v mezinárodní spolupráci, při vývoji a testování stro-
jů a zařízení pro masný průmysl, poradní činností pro 
podniky a závody masného průmyslu. Také nemůžeme 
opomenout pedagogickou činnost na Vysoké škole ve-
terinární, spolupráci při tvorbě studijních materiálů.

 Odborná práce MVDr. Jiřího Goly byla prestižně 
oceněna, je nositelem Höklovy medaile, Bronzové pla-
kety Čs. akademie zemědělské za zásluhy o rozvoj vědy 
a v roce 1984 mu byl přiznán komisí Prezidia AV nej-
vyšší kvalifikační vědecký stupeň. Je držitelem ocenění 
Vynikající pracovník zemědělství a výživy, Zasloužilý 
pracovník oboru masného průmyslu a nositelem dal-
ších ocenění. V roce 2001 bylo MVDr. Golovi předáno 
Čestné členství Českého svazu zpracovatelů masa. 

Přejeme panu MVDr. Jiřímu Golovi, CSc., mnoho 
spokojených let v plném zdraví uprostřed rodinného 
zázemí a rádi se budeme všichni s oslavencem vídat 
na odborných setkáních. ČSZM 
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Potravinářský zpravodaj – hlavní mediální partner SALIMA 2008

Začíná příprava Mezinárodních potravinářských veletrhů SALIMA 2008

Více na: www.bvv.cz/salima

SALIMA – Mezinárodní potravinářské ve-
letrhy jsou nejvýznamnějším výstavním pro-
jektem zaměřeným na potraviny a potravi-
nářské technologie v regionu střední Evro-
py. Od roku 2002 se konají jako bienále, 
což lépe odpovídá jejich odbornému a kon-
traktačnímu charakteru a zároveň inovační-
mu cyklu prezentovaných technologií. Příš-
tí ročník se uskuteční od 4. do 7. března 
2008 ve složení: SALIMA – 26. mezinárod-
ní potravinářský veletrh, MBK – 4. mezi-
národní veletrh mlynářství, pekařství a cuk-
rářství, INTECO – 23. mezinárodní veletrh 
technologií a zařízení pro obchod, hotely 
a veřejné stravování a VINEX – 13. mezi-
národní vinařský veletrh. 

Ohlédnutí za posledním ročníkem
V roce 2006 se na Mezinárodních potravi-
nářských veletrzích prezentovalo 1089 fi-
rem z 39 států. Zahraniční oficiální účast 
mělo 14 zemí. Expozice si prohlédlo téměř 
40 000 návštěvníků z 60 států. Organizované 

zahraniční mise odborníků dorazily z Ma-
ďarska, Pobaltí, Polska, Rakouska, Sloven-
ska a Slovinska. Celkový podíl odborných 
návštěvníků ze zahraničí dosáhl 13,4 %.
Na veletrzích se akreditovalo 420 novinářů 
z 9 zemí a mezi návštěvníky byla řada VIP 
osobností, vládních delegací v čele s  komi-
sařem EK pro zdraví a ochranu spotřebite-
le Markosem Kyprianou a delegací zastu-
pujících resorty zemědělství a potravinář-
ství osmi členských zemí EU. 

BIO potraviny – TOP téma potravinář-
ských veletrhů SALIMA 2008

V průběhu potravinářských veletrhů SALI-
MA bude zvláštní pozornost věnována seg-
mentu biopotravin a ekologického země-
dělství. Trendem posledních let je postup-
ná změna stravovacích návyků populace, 
která souvisí zejména se snahou o zdravý 
životní styl a samozřejmě i se zvyšováním 
životní úrovně českých spotřebitelů. Naku-
pující se při výběru potravin zaměřují ví-

ce než v minulosti na kvalitu, nutriční hod-
noty a ekologické aspekty nabízených po-
travin. Biopotraviny se stávají čím dál více 
součástí spotřebitelských nákupů a řadí se 
k nejrychleji rostoucím kategoriím v prode-
ji potravin. Mezinárodní potravinářské ve-
letrhy SALIMA 2008 nabídnou ekozemě-
dělcům, zpracovatelům a prodejcům biopo-
travin možnost zviditelnit se a prezentovat 
své produkty a služby před mezinárodním 
odborným publikem. SALIMA podporuje 
biopotraviny domácího původu a prostřed-
nictvím doprovodných aktivit zaměřených 
na segment BIO chce přispět ke zvýšení po-
vědomí o jejich kvalitě a výhodách.

TRENDY 2008
– pokračování úspěšného projektu

Na minulé SALIMě si odbyl svoji premié-
ru projekt TRENDY. Jeho cílem je před-
stavení nejnovějších výrobků pro zdraví, 
nových tendencí v potravinářské výrobě 
a ve výrobě nápojů, moderních trendů ve 

stravování a jejich úzké spojení se zdravým 
životním stylem a s moderním stravová-
ním. Celý projekt bude rozčleněn do šes-
ti kategorií, o jednu více než v roce 2006. 
V kategorii „GO Future!“ se představí po-
traviny budoucnosti. „GO Trends!“ je za-
měřený na potraviny pro aktivní život. 
„GO Travel!“ prezentuje národní specia-
lity, mezinárodní kuchyně. Stravování pro 
děti a mládež je věnována kategorie „GO 
Kids!“. Speciál ní a dietní potraviny na-
leznou návštěvníci v kategorii „GO Spe-
ciál!“ Nová – šestá kategorie – je „GO Or-
ganic!“, ve které se představí certifikova-
né BIO potraviny. Každá z těchto kate-
gorií ve finále představí nejlepší výrobek 
či koncepci, jež vybere odborná porota. 
Účast na projektu nezávisí na veletržní 
účasti.

Chcete-li získat další informace o Me-
zinárodních potravinářských veletrzích
SALIMA, napište nám na: salima@bvv.cz

Z  D O M O VA  –  I N F O R M A C E



5

S prvním náměstkem ministra zeměděl-
ství ČR PhDr. Ivo Hlaváčem jsme tentokrát 
diskutovali o problému masa a jeho správné-
ho značení. Není totiž žádným tajemstvím, 
že řetězce si vysvětlují český zákon o potra-
vinách po svém, je to především případ Inter-
sparu, proti jeho praktikám demonstrovali 
koncem června v řadě regionů zemědělci.

Zemědělci s tichou podporou potravinářů 
protestovali proti chování řetězce Interspar, 
který nahradil z valné části tuzemské maso 
masem z Rakouska. Spor přitom není o to, 
zda je to český jatečný skot poražený v Ra-
kousku, ale o to, že pod pojmem hovězí ma-
so z mladých býků se nabízejí i staré krávy, 
které se ve velkém v poslední době prodáva-
ly právě na jatka v Rakousku. Nestačilo by 
vyslat veterináře a inspektory právě do toho-
to řetězce a určit, jaká je skutečnost? Jsou 
přece metody, kterými se do 24 hodin určí 
z tkáně masa, zda jde o krávu nebo býka.

Dozorové orgány v rámci Ministerstva 
zemědělství, v tomto případě Státní veteri-
nární správa a Státní zemědělská a plotra-
vinářská inspekce, ze zákona provádějí 
kontrolu výrobních podniků i obchodní sí-

tě v České republice. Ve své kontrolní čin-
nosti se nezaměřují na jednotlivé obchodní 
řetězce, ale kontroly provádějí nediskrimi-
načně plošně na celém území České repub-
liky.

Pro ověření původu porážených zvířat 
z hlediska detekce určení, jedná-li se o ma-
so krav nebo býků, jsou našimi dozorovými 
orgány používány analytické metody, které 
původ masa určují. Výsledky vyšetření jsou 
známy nejdříve za 48 hodin a cena za vy-
šetření jednoho vzorku je cca 1 000 Kč. 

Jistě i Vy, pane náměstku, si na cestách 
do ciziny uděláte někdy chvilku času a podí-
váte se do místních obchodů. Jaká je sklad-
ba potravin v jiných státech? Existuje třeba 
v Německu nebo Rakousku, že by určitý sor-
timent potravin byl z valné části nahrazen 
dovozem?

Podle dostupných informací a zkušenos-
tí spotřebitelé v každém členském státě EU 
preferují spíše potraviny domácí produkce, 
na které jsou zvyklí. Podle názvu mohou 
očekávat také kvalitu. Skutečnost, že je na 
pultech někdy vidět spíše zboží z dovozu je 
dána právě vyšší poptávkou po zboží z do-

mácí produkce a zboží z dovozu zde zůstává 
déle. Jedná se spíše o některé druhy trvan-
livých výrobků, u kterých spotřebitel nemá 
zkušenosti ani s kvalitou, ani s chutí. 

Mluvčí Intersparu Jan Vávra reagoval na 
demonstrace zemědělců slovy, že toto jedná-
ní zemědělců může zkomplikovat jednání ře-
tězce s masokombináty o nákupech masa do 
této sítě. Jak tento výrok hodnotíte?

Podle mého názoru jsou obchodní ře-
tězce vázány smlouvami s masokombiná-
ty, které byly uzavřeny v minulosti. Tyto 
smlouvy by měly stanovit množství a časo-
vé plnění, které musí řetězce dodržet. 

Odbyt českých potravin v domácí síti je 
jednou stranou mince, vývoz českých potra-
vin druhou. Jaká je v současné době bilan-
ce?

Odbyt českých potravinářských výrob-
ků v posledních dvou letech mírně klesal. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
dosáhly v roce 2006 193 mld. Kč, což byl 
oproti roku 2005 pokles cca o 2,5 %.

Co se týká zahraničního obchodu (tedy 
se zeměmi EU a třetími zeměmi), je mož-

Odbyt českých potravinářských výrobků v posledních dvou letech mírně klesal

Společnost Hamé zvýšila meziročně za 
stejné období 1.–6. měsíce loňského roku 
své tržby o 15 %. Tržby činí za prvních 6 
měsíců 2,120 mld. Kč. Na tržbách Hamé se 
55 % podílí skupina masových výrobků, 22 % 
výrobky ze zeleniny a rajčatového protlaku 
a 23 % sladké produkty, tzn. džemy, kompo-
ty, ovocné náplně a kojenecké výživy.

Novou položkou, která se výrazně pro-
mítla do letošních tržeb v České republi-
ce, je loňský úspěšný vstup do dvou společ-
ností vyrábějících obložené pečivo (Made 
a Bapa). Oproti loňskému roku se obrat 
u sendvičového a bagetového sortimentu 
nabízeného na českém trhu pod prémiovou 
značkou Hamé life style a značkou Bapa 
zvýšil o 65 %. 

Vedle úspěšného působení na českém 
a slovenském trhu letošní růst tržeb souvi-
sí zejména s úspěšným etablováním na za-
hraničních trzích. Nejvýznamnější nárůst 
tržeb zaznamenalo Hamé na Ukrajině, kde 
meziroční nárůst činí 70 %, což zapříčini-
lo rozšíření obchodního týmu v roce 2006 
a import výrobků z vlastního výrobního zá-
vodu v Ruské federaci ve městě Vladimir. 

Významný nárůst tržeb zaznamenalo 
Hamé i v Ruské federaci o 38 % oproti stej-
nému období loňského roku. V Ruské fe-
deraci Hamé nabízí široké portfolio svých 
produktů, mezi něž patří paštiky, masové 
konzervy, kečupy, džemy, sterilovaná zele-
nina či kojenecké výživy. Na ruském trhu 
působí Hamé od poloviny devadesátých let 
a v roce 2004 otevřelo ve městě Vladimir 
vlastní výrobní závod, ze kterého zaváží mi-
mo Ruskou federaci také Ukrajinu, Kaza-
chstán, Bělorusko, Ázerbajdžán či Gruzii. 

V měsíci září tohoto roku se Hamé chystá 
zúčastnit i jednoho z největších potravinář-
ských veletrhů v rusky mluvících zemích, 
veletrhu Worldfood, ze kterého si Hamé 
odváží každoročně nejedno ocenění svých 
produktů. 

Zahraničním trhem, kde Hamé letos 
slavnostně otevřelo po významné rekon-
strukci výrobní závod, je Rumunsko. Do 
výrobního závodu ležícího na jihu Rumun-
ska bylo investováno v loňském roce 8 mil. 
eur, přičemž tato investice umožnila Hamé 
ztrojnásobení dosavadní výrobní kapacity. 
Za první pololetí letošního roku mělo Ha-
mé Romania nárůst v tržbách 18 %. Hamé 
v Rumunsku v těchto dnech jedná i o 2 
možných akvizicích, které předpokládá 
ukončit do konce tohoto roku. Hamé těmi-
to akvizicemi hodlá zvýšit svou pozici na 
tamějším trhu. 

V prvním pololetí letošního roku Hamé 
také úspěšně rozvíjí obchodní činnost své 
dceřiné společnosti Hamé Hungaria, která 
prodává své výrobky na maďarském trhu. 
Meziroční nárůst tržeb je 33 %.

Mezi další exportní země, na které za-
měřuje Hamé své obchodní aktivity, patří 
Bulharsko, kde nabízí vedle paštik a maso-
vých výrobků Hamé i kojeneckou výživu. 
Vedle již zmíněných zahraničních teritorií 
dodává Hamé své široké portfolio výrob-
ků do více než 30 zemí světa (celkem 36), 
a to např. do Polska, Rakouska, Chorvat-
ska, Izraele nebo také Kuby, Libye, USA 
či Japonska.

V letošním roce Hamé plánuje tržby ve 
výši 4,9 mld. Kč.  Ing. Leoš Novotný

generální ředitel a předseda 
představenstva Hamé, a. s. 

Hamé zvyšuje tržby

né konstatovat, že celkový obrat agrárního 
obchodu v porovnání s obdobím před vstu-
pem se zvýšil o 44 %. Dovozy v roce 2006 
byly na úrovni 107,5 mld. Kč, vývozy 80 

mld. Kč, záporné saldo zahraničního ob-
chodu je poměrně stabilní a v roce 2006 
pokleslo na 27,5 mld. Kč. 

Děkuji za rozhovor. Eugenie Línková

Vepřová pečeně bývala v minulosti pova-
žována za princeznu vepřových výsekových 
mas, královnou pak byla kýta.

Nemyslím si, že v současné uspěchané 
době máme možnost si hrát s úpravou vý-
sekových mas tak, jak to dělali ještě naši 
otcové nebo dědové. Přesto je nutné, aby-
chom se zamysleli nad tím, jestli současně 
používanou technologií v případě úpravy 
výsekových mas nepoškozujeme přirozené 
pozitivní vlastnosti jednotlivých anatomic-
kých celků. 

Je nesporné, že od obnovení konkurenč-
ního prostředí na trhu výrobků z masa došlo 
k podstatnému zvýšení úrovně opracování 
výsekových mas. Umožnila to mimo jiné 
situace ve zvyšujícím se podílu masných 
výrobků, které dnes bez problému vstřeba-
jí vzniklé ořezy. Při podrobném posouzení 
praktikovaných technologických postupů 
však lze najít řadu chyb a závad, které ve 
své podstatě poškozují jak ekonomiku, tak 
i jakost jednotlivých druhů mas. Jedná se 
např. o nedostatečné obchodní využití vy-
sokého roštěnce, nedokonalé vykostění níz-
kého roštěnce, neodborné oddělení vepřo-
vé hlavy od trupu, u níž zůstává pravidelně 
část krkovice a některé další nedostatky. Ve-
směs se jedná o závady vzniklé nedostateč-
nou odborností vedoucích pracovníků a ne-
dostatkem dobrých řezníků – bouračů. 

K největšímu poškození jakosti dochází 
při úpravě vepřové pečeně jak s kostí, tak 
i bez kosti. Principem tohoto nedostatku je 
povolování hřbetního sádla ještě v teplém 
stavu, bezprostředně po rozpůlení trupu. 
Jedná se o produktivní způsob práce, kte-
rý však bohužel způsobuje obnažení sva-
lu. Ten pak přichází o přirozenou ochranu 
proti ztrátě masové šťávy v podobě tuko-
vého krytí. Alternativní způsob praktiko-
vaný v minulosti u nás a používaný ve svě-
tě obecně, spočívá v odstraňování vrstvy 
hřbetního sádla až z oddělené pečeně ve 
vychlazeném stavu. V některých případech 
se sádlo z pečeně stahuje ve visu, v jiných 
na pracovní desce při opření pečeně o za-
rážku. K odbornému stažení sádla se pou-
žívají přesně vytvarované nástroje, tzv. „po-
řízy“. Zručný pracovník dokáže vytvarovat 
tímto způsobem na pečeni zhruba půlcen-
timetrový proužek sádla, který nejen zabrá-
ní uvolňování masové šťávy, ale také velmi 
chuťově prospěje připravovanému pokr-
mu. Z komerčního hlediska působí toto bí-

Jak je to s úpravou vepřové pečeně
pro detailní prodej?

lé orámování velmi příznivě, až podmanivě 
pro oči zákazníka.

K poukázání na nedostatek v prezentaci 
upravených a balených vepřových pečení 
s kostí či bez kosti z většiny našich závodů 
a provozoven mě přivedla prohlídka výse-
kových mas v některých maloobchodních 
jednotkách zahraničních potravinářských 
řetězců. Bohužel tato pěkná úprava „za 
studena“ se týkala zahraničních, snad pol-
ských výrobků. Chceme-li úspěšně zahra-
ničním výrobcům konkurovat, musíme se 
více a poctivě zabývat také konečnou úpra-
vou výrobků z masa. V zájmu objektivity 

však musím dodat, že nejhorší úpravu výse-
kových mas praktikují provozy ve vlastnic-
tví obchodních řetězců. Zejména v přípa-
dě mas s kostí je zřejmě nad myšlenkovým 
potenciálem pracovníků těchto organizací 
oddělit jednotlivé porce masa rovně tak, 
aby střídavě nedocházelo k výrobě částí 
s vysokým a proti tomu s nízkým podílem 
kosti. Za našeho mládí se říkalo, že dochá-
zí k výrobě porcí zvlášť pro bohatého a pro 
chudého. Tato kritika by nás však neměla 
odvádět od dalšího zkvalitňování vlastní 
technologické činnosti, kde zůstává ještě 
mnoho rezerv. MVDr. Josef Radoš

 Jihlava (bo) – Agrofert Holding 
podnikatele Andreje Babiše zcela 
ovládne Kostelecké uzeniny. V podni-
ku, který patří mezi největší domácí 
masokombináty, má majoritní podíl. 
Česká národní banka (ČNB) souhlasi-
la s vytěsněním menšinových akcioná-
řů za 1388 korun na akcii v nominální 
hodnotě jedné tisícikoruny. Firma jim 
ale zřejmě dá o něco více.  Podmínkami 
pro vytěsnění malých akcionářů se bu-
de zabývat mimořádná valná hromada. 
O tom, že cena za jednu akcii by měla 
být vyšší, informoval Babišův mediál-
ní zástupce Miloš Růžička. Vzhledem 
k tomu, že cena se bude teprve probí-

rat na valné hromadě, odmítl výslednou 
částku komentovat. Přinutit menšinové 
akcionáře k prodeji jejich podílů mohou 
podle novely obchodního zákoníku vět-
šinoví investoři s podílem více než 90 
procent. 

Jak v červnu uvedl Babiš, cílem Ag-
rofertu je restrukturalizace skupiny 
a pokračování v expanzi. 

 Agrofert Holding působí v země-
dělství, potravinářství a chemii. Do 
skupiny patří přes 150 plně či částečně 
ovládaných firem. Aktivity má v Čes-
ké republice, na Slovensku i v dalších 
zemích. Skupina loni měla čistý kon-

solidovaný zisk 3,8 miliardy korun, 
o rok dříve vydělala 3,63 miliardy 
korun. Konsolidované tržby Agrofer-
tu v uplynulém roce činily 72 miliard 
korun. 

Akciová společnost Kostelecké uze-
niny loni za prodej zboží, vlastních vý-
robků a služeb utržila 3,68 miliardy 
korun a roční hospodaření ukončila se 
ztrátou 169 milionů korun. Vyplývá to 
z údajů, které dostali akcionáři. Podle 
firmy ke ztrátě přispěla obava spotře-
bitelů drůbežího masa z výskytu ptačí 
chřipky. V roce 2005 měl podnik tržby 
3,9 miliardy korun a vykázal zisk 41,9 
milionu korun. 

Agrofert smí zcela ovládnout Kostelecké uzeniny 

Z  D O M O VA
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PMZ PROJEKT spol. s r. o.
Libušská 313, 142 00 Praha 4

www.pmz.cz

Zkracujeme název, 
rozšiřujeme služby!

VČERA
Projekce

masných závodů, s. r. o.
DNES

PMZ PROJEKT, spol. s r. o.
Zajistíme pro vás zpracování všech stupňů předprojektové 

a projektové dokumentace v oborech:

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

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

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

Požadujeme:  SŠ/VŠ potravinářského zaměření, praxe v potravi-
nářské výrobě podmínkou, zkušenosti v masném 
průmyslu výhodou, organizační schopnosti 

Nabízíme:  možnost zajímavého zaměstnání v silné potravinářské 
společnosti, motivující platové ohodnocení, sociální vý-
hody a možnost profesní seberealizace

Své nabídky s uvedením pozice a životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: jobs@hame.cz
Bližší informace na tel. 572 534 343

HAMÉ, a. s. 
přední český výrobce a exportér kojeneckých výživ, hotových jídel,
kečupů, zeleniny, paštik a mnoha dalších potravinářských výrobků

V Y P I S U J E  V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í  P R O  O B S A Z E N Í  P O Z I C E :

V E D O U C Í  V Ý R O B Y
Místo výkonu práce: Babice

Náplň práce: řízení výroby a vývoje konzervárenských produktů v samostatné výrobní společnosti

Zapékané
makaróny

„Řezníci gurmánům“
Uvaříte makaróny ve vodě se solí (asi 10 minut). 

Až je scedíte, vysypte je na pomazaný plech, po-
krájíte houby, šunku a přidejte i uvařený hrášek. 
V hrnci rozpustíte máslo, přidáte mouku a dobře 
promícháte. Po chvíli vylijete mléko a za stálého 
míchání povaříte. Až hrnec odstavíte, přidáte sůl 
a pepř, muškátový oříšek a všleháte vajíčka a po-
lovinu postrouhaného sýru. Takto připravenou 
bešamelovou omáčku polijte makaróny s přísada-
mi a nakonec posypte zbytkem strouhaného sýru. 
Dáte péct asi na 20–25 minut.

Pro 6 osob
½ kg makarónů č. 5
1 malá konzerva hub
6 plátků šunky
3 polévkové lžíce vařeného hrášku
½ čajového šálku oleje
3 polévkové lžíce mouky
2 čajové šálky studeného mléka
3 vejce, sůl, pepř, trochu muškátového oříšku
6 polévkových lžic strouhaného sýru

!
Odborník

v oboru zpracování masa,
absolvent Vysoké školy

chemicko-technologické
s delší technologickou

i organizační praxí
v českém potravinářském 

průmyslu a u německé 
firmy, zabývající se systémy 
efektivního řízení průmyslu,

ZMĚNÍ ZAMĚSTNÁNÍ.
Jazykové znalosti

– pokročilá němčina, ruština 
a základní angličtina, PC 

znalosti Windows, Word, Excel, 
obchodní korespondence. 

Tel.: 602 260 764

I N F O R M A C E

taste unlimited...

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

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

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



7

Tábor (rš) – 14. července se uskutečnilo v Táboře 
pod vedením zkušené organizátorky, paní Anežky 
Slavětínské, pravidelné setkání absolventek Závod-
ní učňovské školy Jihočeského průmyslu masného. 
Bývalé spolužačky se setkaly po 47 letech od ukon-
čení učňovského poměru. Většina z nich se věno-
vala svému náročnému povolání až do odchodu do 

důchodu, některé však zavál osud do jiných, zpra-
vidla příbuzných potravinářských nebo obchodních 
organizací. 

Všechny vzpomínaly na léta strávená jak ve ško-
le, tak v zaměstnání v dobrém. Jak je při podobných 
setkáních obvyklé, část debaty byla věnována rodin-

ným událostem, včetně výčtu potomků, a část součas-
né úrovni uzenářského řemesla, v němž jsou bývalé 
spolužačky odbornicemi. Při srovnávání jakosti uze-
nářského zboží za jejich aktivního působení a nyněj-
ší prezentace účastnice setkání shodně konstatovaly 
nižší úroveň současné výroby. Vzpomínalo se na kla-
sické oblíbené výrobky, jako byla cikánská či debre-

cínská pečeně, játrový sýr, špekáčky, šunkový salám a 
některé další druhy. 

Setkání neskončilo jen milým ženským švitořením, 
ale na pořadu byla i hudba a tanec. Na závěr se ko-
lektiv uzenářek domluvil se svojí neformální vedoucí 
paní Anežkou Slavětínskou na dalším pokračování již 
tradičních setkání.

V ČR patří Masna Příbram mezi pětici 
největších masokombinátů. Můžete přiblí-
žit kapacitu a výrobní program masokom-
binátu?

Měsíční kapacita porážek je zhruba 
2100 t a naše měsíční produkce je cca 
1800 t masa a masných výrobků všech 
kategorií. Tzn., že vyrábíme více jak 100 
druhů masných výrobků a 60 druhů výse-
kových mas a drobů. Náš výrobní program 
kopíruje požadavky trhu, zaměřujeme se 
na klientelu, u které je spolehlivost a stan-
dardní kvalita výrobku dodavatele priori-
tou. Zkrátka neřídíme se cílem „objemy za 
každou cenu“.

Masna Příbram dodává především do sítě 
menších obchodů a do českých obchodních 
řetězců, jako je např. COOP Centrum druž-
stvo. Jaké jsou klady, ale i zápory tohoto 
rozhodnutí? Máte i své firemní prodejny?

Pro nás, jako největšího středočeské-
ho výrobce, je toto rozhodnutí jednodušší 
vzhledem ke geografické poloze a relativně 
snadnější dostupnosti do všech koutů re-

Navštívili jsme spol. s r. o. Masna Příbram a položili jsme několik otázek
Ing. Tomáši Hroudovi, generálnímu řediteli a jednateli společnosti

Vimperk (Prachaticko) (bo) – Akciová společnost 
Vimperská masna zvýšila loni tržby za prodej zboží, 
vlastních výrobků a služeb o 13 procent na 403,5 mili-
onu korun. Zisk regionálního producenta masa a mas-
ných výrobků se snížil z předloňských 11,7 milionu na 
8,5 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy uložené 
ve Sbírce listin. 

Společnost se již od roku 1963 zabývá porážkou ja-
tečních zvířat a výrobou všech druhů výsekových mas. 
Podnik disponuje vlastní porážecí linkou na skot a pra-
sata, bourárnou masa a masnou výrobou. 

Mezi největší loňské investice masny patřilo poří-

zení zakuřovacích a sušárenských komor za 4,2 milio-
nu korun. Společnost koupila i nový automobil na roz-
voz masa za 1,7 milionu korun a chladírenské boxy do 
svých prodejen za 1,4 milionu Kč. Masna na investice 
získala z ministerstva zemědělství dotaci 2,65 milionu 
korun. Firma dodává na trh více než sto druhů mas-
ných výrobků, trvanlivých salámů a specialit. Denně 
z podniku vyexpedují zhruba 20 tun masa a produktů 
z něj, mimo jiné do 12 firemních prodejen na jihu, zá-
padě a ve středních Čechách. Loni Vimperská masna 
v průměru zaměstnávala 173 lidí. Základní jmění spo-
lečnosti činí 25,856 milionu korun. Většinu akcií vlast-
ní Tiskárny Havlíčkův Brod a. s.

Firmě se loni podařilo podle jejího vedení rozší-
řit maloobchodní síť, díky čemuž se jí zvýšily o 1,6 
procenta tržby za prodej zboží. „V důsledku zvyšo-
vání tržeb maloobchodu došlo i k růstu přidané hod-
noty,“ uvedlo představenstvo společnosti ve výroční 
zprávě. 

Prostějovský zpracovatel masa měl ke konci loň-
ského roku celková aktiva 286,9 milionu korun.
Jeho vlastní kapitál představoval 91,2 milionu ko-

run a cizí zdroje obnášely 195,5 milionu korun. 
V roce 2005 činily cizí zdroje firmy 187,2 milionu 
korun. 

Společnost Makovec se zabývá porážkou dobyt-
ka, zpracováním masa, výrobou masných výrobků 
a maloobchodní činností. Většinu své produkce 
prodává v tuzemsku. Firmu vlastní pět fyzických 
osob. Společnost loni zaměstnávala v průměru 389 
lidí.

Technická kontrola průběhu sušení a zrání trvanlivých výrobků

publiky. Samozřejmě, že takové rozhodnu-
tí s sebou přináší mnohem větší pracnost 
a složitější logistiku, ale vše má svoji cenu 
a nám se toto rozhodnutí vyplácí. Podniko-
vých prodejen máme celkem 13. Dvě v Pří-
brami, v Hořovicích, Praze na Chodově, 
Plzni, Písku, Blatné, Strakonicích, Milev-
sku, Českých Budějovicích, Chebu, Žatci 
a Mostě s průměrnými měsíčními tržbami 
kolem 15 mil. Kč. Díky našim podnikovým 
prodejnám máme těsnější vazby na ko-
nečného spotřebitele, a můžeme tak mno-
hem lépe a rychleji reagovat na požadavky
trhu.

V posledních letech jste hodně moderni-
zovali provoz. Co je u vás letos nového a čím 
se po technologické stránce můžete pochlu-
bit?

Modernizace provozu je nutností pro 
každého, kdo chce na trhu něco zname-
nat. Jednak je samozřejmě nutné splňovat 
všechna kritéria vycházející z legislativy 

a jednak modernizujeme i za účelem rozší-
ření výrobních kapacit. V tomto roce jsme 
již spustili výrobu plnomasových výrobků 
pro masožravá zvířata a sušárnu pamlsků 
pro psy. Uvádíme je do trhu pod značkou 
Hafi a Katy. Již první měsíce prodeje uka-
zují, že toto rozhodnutí bylo správné, ne-
boť o tyto výrobky je na trhu veliký zájem. 
Současně tento týden spouštíme zatím náš 
největší výrobní projekt. Jedná se o výrobu 
tepelně neopracovaných masných výrobků 
s kulturní plísní na povrchu. Navštívili jsme 
za tímto účelem několik renomovaných za-
hraničních výrobců, kteří mají v této ko-
moditě již dnes mezinárodní zkušenosti, 
abychom se blíže seznámili s případnými 
úskalími, kterých v této velice náročné vý-
robě není opravdu málo. Vzhledem k nej-
modernější technologii, kterou jsme za-
koupili, a zkušenostem, které získali naši 
pracovníci v zahraničí, věříme, že koncem 
srpna obohatí trh ČR tyto špičkové výrob-
ky z Masny Příbram.

Děláte salámy studenou cestou bez uzení 
za pomocí biologických procesů. Budou tyto 
výrobky označené slůvkem BIO? V čem je 
jejich přednost pro spotřebitele?

Předností výrobků s biologickým proce-
sem zrání se zabývaly a pokud vím, stále 
zabývají mnohé studie na fakultách vyso-
kých škol a ve výzkumných ústavech. Dnes 
již je potvrzeno, že srovnatelné množství 
zkonzumovaného takového masného vý-
robku má pro organismus z hlediska po-
sílení imunitního systému vyšší účinek než 
jogurt. Ovšem označení BIO má svá krité-
ria, sahající až do způsobu chovu a ustáje-
ní hospodářských zvířat, která jsou vzhle-
dem k objemu naší produkce nesplnitelná. 
Avšak právě vzhledem k těmto podmín-
kám, které neovlivňuje pouze výrobce, ne-
ní vždy platné, že BIO výrobek má kvalita-
tivně lepší parametry než ten, který BIO 
označen není.

Co vývozy a dovozy? Počítáte s expan-
zí na zahraniční trhy nebo zůstanete věrni 
ČR?

V současné době probíhají jednání 

o možnostech exportu našich výrobků 
do zahraničí, ale výsledek ještě nemohu 
sdělit. Co se dovozu týká, tak je v našem 
případě zcela zanedbatelný, neboť má-
me vlastní porážku a byť je mnohdy ce-
na např. vepřových půlek ze zahraničí vý-
hodnější, preferujeme dlouhodobé vztahy 
a jistoty pro naše stálé dodavatele prasat 
i skotu.

Jak odhadujete vývoj v masném průmyslu 
během příštích řekněme 10 let? Ubude ještě 
pár provozů, dojde k větší koncentraci nebo 
naopak drobení výroby?

Myslím si, že pro následující vývoj bude 
určitě kapacita, jakou má Masna Příbram, 
výhodou. Ale vše je o lidech a o tom, jak 
jsou odhodláni uskutečňovat své cíle. Na-
ším cílem je nejen zajistit pracovní příle-
žitosti pro obyvatele Příbrami, ale rovněž 
udržet do budoucna renomé prosperující-
ho podniku a kvalitního, spolehlivého ob-
chodního partnera pro všechny naše doda-
vatele i odběratele.

Děkuji za rozhovor.
Eugenie Línková

Setkání absolventek Závodní učňovské školy bývalého Jihočeského průmyslu masného

Vimperské masně
loni vzrostly tržby 

Prostějovské společnosti Makovec
loni vzrostly tržby i zisk 

S I L N É  S P O L E Č E N S K É  P O U T O  –  L Á S K A  K  Ř E M E S L U

Společenská část setkání u „jednacího stolu“Setkání uzenářek na historickém táborském náměstí

Prostějov (bo) – Akciové společnosti Makovec, která se zabývá výrobou masa a masných výrobků, loni vzros-
tl podle auditovaných čísel čistý zisk o 3,3 milionu korun na 18,6 milionu korun. Za prodej zboží, vlastních 
výrobků a služeb firma utržila 1,17 miliardy korun, zhruba o 6,6 milionu více než v roce 2005. 

Zdeněk Mezera, jednatel Masna Příbram, spol. s r. o., u nové zrací komory
Ing. Tomáš Hrouda, generální ředitel a jedna-
tel společnosti Masna Příbram, spol. s r. o.

Z  D O M O VA
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Porovnat exaktně jakost výrobků z masa (výsekové 
maso, masné výrobky a konzervy) za období 1. republi-
ky, dále za období administrativně direktivního řízení ná-
rodního hospodářství po roce 1948 a konečně za počátek
2. tisíciletí prakticky nelze. Neexistují totiž hospodář-
ské, technické a technologické údaje, které by tako-
vé srovnání umožnily. Přesto je možné jakost výrobků 
z masa v těchto časových etapách do jisté míry charak-
terizovat. Lze při tom použít staré receptury výrobků, 
včetně technicko-hospodářských norem sestavených pro 
průmyslovou výrobu unitárního masného průmyslu, a do 
jisté míry můžeme dosud také spoléhat na svědectví sta-
rých odborníků, kteří se na výrobě v jednotlivých časo-
vých etapách podíleli.

Výraz jakost má více významů. V našem případě je 
nutné rozlišovat od jakosti klasické jakost obchodní, 
což je určitý soubor vlastností výrobku, který je do-
hodnut mezi odběratelem a dodavatelem podle přesně 
stanovených pravidel. Tato obchodní jakost se v praxi 
nemusí krýt s jakostí klasickou, kterou lze charakteri-
zovat jako soubor pozitivních vlastností výrobku, mezi 
které patří u potravin jak nutriční hodnota, tak typic-
ké vlastnosti působící na soustavu smyslů konzumenta. 
V případě masného výrobku je tento proces ovlivněn 
zejména úrovní povrchového vzhledu výrobku, jeho 
konzistencí, kvalitou nákroje či skusu a hlavně chutí 
a vůní. Spotřebitelé často pod tlakem různých informa-
cí zaměňují jakost za zdravotní nezávadnost či potra-
vinovou bezpečnost. Tyto vlastnosti jsou samozřejmou 
součástí jakosti potravinářského výrobku. Osobně se 
domnívám, že každé období v našem oboru bylo svým 
způsobem složité, náročné a obnášelo i značná hos-
podářská a společenská rizika jak pro organizace, tak 
i jednotlivce. Pokusím se o shrnutí příčin, které mě-
ly v jednotlivých časových etapách na jakost výrobků 
v našem oboru podstatný vliv.

PROBLÉMY ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉHO 
ŘEMESLA NA PŘELOMU DEVATENÁCTÉHO 

A DVACÁTÉHO STOLETÍ

 V období rozvoje řeznicko-uzenářského řemesla 
koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století 
nezasahovala veřejná správa do zásobování potravina-
mi, až na několik výjimek sociálního charakteru, vů-
bec. Cena potravin byla v té době určována výhradně 
zákonem nabídky a poptávky. (První vyhláška Magis-
trátu hlavního města Prahy o určení tzv. nejvyšších cen 
vybraných druhů masných výrobků vyšla až 23. led-
na 1932. Týkala se prodeje uzenic, párků a pražské-
ho salámu. Vyhláška způsobila mezi pražskými uze-
náři mnoho rozruchu. Již v měsíci únoru byla po řadě 
bouřlivých jednání tehdejším ministerstvem zásobová-
ní zrušena). Každý z podnikatelů se snažil ovládnout 
trh, vyloučit z něj ostatní soutěžící, diktovat ceny a tak 
dosáhnout prosperity. Odhad o výši spotřeby masa ve 
všech jeho formách se přirozeně od skutečnosti znač-
ně lišil. Někdy byl do trhu dopraven nadbytek jateč-
ných zvířat, který nemohl být trhem vstřebán, takže 
často zbytek zboží podlehl zkáze. V té době ještě ne-
byly známy moderní způsoby uchovávání potravin, ne-
bo nebyly každému přístupné. Jindy naopak nebyl trh 
zbožím dostatečně sanován. Tyto výkyvy nepřispívaly 
k plynulosti obchodování, ale často umožňovaly spe-
kulativní nákupy a prodeje. Uvedené disproporce mě-
ly při nedokonalém technickém vybavení provozoven 
značný negativní vliv na jakost výrobků.

 JAKOST MASNÝCH VÝROBKŮ V SYSTÉMU 
ŘÍZENÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRVNÍ 

REPUBLIKY A ZA VÁLKY

 V období 1. republiky bylo sice zpracováno mnoho 
námětů, jejichž cílem bylo vyrovnat poměr mezi nabíd-
kou a poptávkou, a tak vytvořit i zlepšení podmínek 
pro jakost výrobků. K zavedení proklamovaného živo-
čišného monopolu, který měl situaci na trhu zlepšit, 
však nedošlo vzhledem k různosti a často protichůd-
nosti polických názorů. V roce 1932 byl pouze ustaven 
živočišný syndikát. Vývoj v oblasti zásobování obyva-
telstva potravinami postupně dospěl k relativně vyso-
kému vlivu státu. Ve svém důsledku se jednalo o jakýsi 
princip pojištění, který vyústil do tzv. „systému řízené-
ho hospodářství“. Toto řízené hospodářství mělo při-
spívat k zvýšení životní úrovně obyvatelstva. V našem 
oboru se jednalo o program navýšení zemědělské ži-
vočišné produkce tak, aby se konzum živočišných bíl-
kovin přiblížil americké či anglické úrovni. (Skutečná 
spotřeba masa činila u nás v roce 1933 cca 25 kg na 
osobu a rok, v USA 55 kg a v Anglii 65 kg).

 Po období velmi diskutabilní jakosti výrobků z ma-
sa vlivem neregulovaného trhu a nedokonalých tech-
nických prostředků sloužících k uchování a zpracování 
masa došlo postupně k vytvoření normálního konku-
renčního prostředí, kde hlavní roli v boji o zákazníka 
hrála jakost finálního výrobku. V té době se příznivě 
rozvíjela úroveň řeznického a zejména uzenářského ře-
mesla, zvýšilo se povědomí o hygieně ve vztahu k jakos-

ti a údržnosti masa a masných výrobků. Z dnešního po-
hledu je nutné přiznat, že zejména koncem 1. republiky 
byla jakost klasických uzenářských výrobků, produko-
vaných většími výrobci, zřejmě na historicky nejvyšší 
úrovni. Dnešní výroba by v soutěži s největší pravděpo-
dobnosti propadla. Zdůrazňuji, že mám na mysli srov-
natelné druhy výrobků a nevyjadřuji se k problematice 
postupné inovace sortimentu. V zájmu objektivity je 
však nutné přiznat, že i v tehdejší „zlaté době“ českého 
uzenářství existovaly zejména na venkově provozovny, 
které se s problematikou jakosti výroby vyrovnat nedo-
kázaly. Často se jednalo o drobné živnostníky na tzv. 
„lihový pohon“.

Jakost uzenářských výrobků byla v té době příznivě 
ovlivňována zejména dobře vytříděnou surovinou, pou-
žíváním propustných uzenářských obalů pro produkty 
udicího media a nepoužíváním zbytečných, často jakos-
ti neprospívajících přípravků. Používání dobře vytříděné 
a vychlazené suroviny bylo mj. technologicky podmíně-
no i nedokonalými uzenářskými stroji, na kterých se dí-
lo dosti zahřívalo. A tak největším nebezpečím ohrožují-
cím jakost bylo vytavení tuku pod obal, nazývané v řeme-
slné hantýrce „podlitím“, nebo mechanické poškození 
při obtížné manipulaci s těžkými břemeny v primitivních 
udírnách. Jakost uzenářských výrobků nebyla v té době 
určována žádnou normou. Veřejná kontrola byla zamě-
řena pouze na obsah mouky, která se směla přidávat v mi-
nimální míře (1 až 2 %) jen do obyčejných vuřtů.

Po vyvolání 2. světové války došlo k změně řízené-
ho hospodářství na tzv. hospodářství válečné – váza-
né, které se vyznačovalo omezením a určitou nivelizací 
spotřeby. Samozřejmě, že válečné hospodářství půso-
bilo negativně na jakost potravin, a zvláště potravin 
živočišného původu. Docházelo k řadě nevhodných 
technologických zásahů, jako např. zpracování mou-
ky, krevní plazmy, lojových škvarků, umělých náhrad 
koření apod.

 JAKOST VÝROBY V OBDOBÍ PROCESU 
BUDOVÁNÍ JEDNOTNÉHO MASNÉHO 

PRŮMYSLU

 V poválečném období – koncem října 1945 – do-
šlo k přijetí dekretů prezidenta republiky o znárodnění 
průmyslu, bank a pojišťoven. Znárodňovací dekrety se 
nedotkly menších a středních podniků ani řeznických 
a obchodních živností. V mnoha místech vznikala růz-
ná družstva, a to zejména proto, že se předpokláda-
la další vlna znárodňovacích procesů, která později 
skutečně přišla. Došlo tak prakticky k likvidaci sou-
kromého sektoru. Před znárodněním živnostenských 
provozoven nebyly dobré podmínky pro rozvoj řeznic-
ko-uzenářského oboru zejména z titulu poválečného 
nedostatku surovin, ale přesto docházelo k rychlé ob-
nově solidní řemeslné výroby a zvýšení jakosti zejména 
uzenářských výrobků. Předválečné úrovně však v tom-
to období dosaženo nebylo.

12. srpna roku 1948 byl zřízen vyhláškou ministry-
ně výživy, pro podnikání v oboru zpracování masa, 
národní podnik Masný průmysl. Tato organizace změ-
nila v průběhu let několikrát statutární formu. První 
období do roku 1953 lze charakterizovat jako tápání 
jak v organizaci, tak i v technologii. Postupně však 
docházelo k tvorbě technicko-hospodářských norem, 
které vedle technologických postupů určovaly složení 
základních a pomocných materiálů pro jednotlivé mas-
né výrobky a konzervy. I z dnešního pohledu je nutné 
konstatovat, že vytvoření těchto norem bylo dobrým 
počinem, který měl garantovat dobrou jakost výroby.
Přes veškerou snahu však docházelo často k závažným 
závadám v jakosti, které byly nepřímo vyvolány pevný-
mi malo a velkoobchodními cenami, které tak ztrati-
ly jakoukoliv regulační funkci a v podstatě negativně 
ovlivňovaly hospodaření s jednotlivými druhy surovin. 
Stávalo se, že při direktivním stanovení objemů výseko-
vých mas a masných výrobků docházelo při povinném 
dodržování surovinové skladby podle technicko-hospo-
dářských norem k hromadění přebytků některých dru-
hů surovin. Vzhledem k vysokému podílu výsekových 
mas, často až 65 % z výrobků z masa, přebývaly ve skla-
dech zejména tučné vepřové výřezy a vepřové hlavy, 
které se pak zpracovávaly se zpožděním po dlouhé do-
bě skladování v dosti špatné kondici. Také s přebytky 
sádla bylo obtížné se vyrovnat. Nutno připomenout, že 
výtěžnost sádla z vepřových půlek byla podstatně vyšší, 
než je tomu nyní. Tzv. hybridizační program v chovu 
prasat přinesl své první výsledky až mnohem později. 
Dalším zásahem do jakosti výrobků v daném období 
byl častý výskyt přebytkových produktů v ostatních po-
travinářských oborech, a tak bývalo direktivně naříze-
no např. zpracování značného množství sušeného či 
čerstvého mléka, vajec nebo vaječné melanže. Dokon-
ce jsme někdy v polovině šedesátých let zpracovávali 
určité množství masa V, což byl kód pro maso velryb. 
Tyto netypické suroviny bývaly zpracovávány formou 
přesně určených záměn za běžné suroviny. 

Nepříznivě působilo na jakost výroby také maso 

z dovozu, kterého se v roce s největším deficitem do-
mácí suroviny dovezlo více jak 100 tis. tun. Nakupo-
valo se podle konjunkturálních podmínek. Jednalo se 
např. o těžké, přetučnělé hovězí čtvrtě z Jižní Ameri-
ky, převážně z Argentiny a Uruguaje, tzv. stratosférické 
přední čtvrtě (které byly odděleny až u kýty) z Francie 
a Irska, celé hovězí půlky ze SSSR (z drobného skotu 
o živé hmotnosti cca 200 kg), vepřové půlky z Číny 
(z lehkých prasat s vysokou vrstvou sádla a neuvěři-
telně silnou kůží, balené v kvalitních košilkách) a těž-
ké vepřové půlky z Dánska. Největší technický pro-
blém byl u dovozu hovězích čtvrtí ze SSSR, které při 
překládce ze širokorozchodné tratě v Černé nad Ti-
sou pravidelně částečně rozmrzly a v našich strojně 
chlazených vagonech naopak při relativně dlouhé do-
bě přepravy opět zmrzly, takže ve vagonu při vykládce 
se nacházel ucelený blok masa, z kterého bylo nutné 
jednotlivé čtvrtě obtížně vysekávat. Dovozy byly usku-
tečňovány nárazově, a často tak muselo být maso skla-
dováno po dlouhou dobu v nevhodných podmínkách, 
nehledě na to, že se pravidelně jednalo o maso dlouho 
skladované již u dodavatele.

Vliv na jakost masných výrobků měl také relikt plá-
novaného hospodářství, spočívající v nutnosti dodržo-
vat závazný hospodářský ukazatel – výtěžnost k suro-
vině s kostí, což byl vlastně poměr výroby hotových 
výrobků k spotřebované surovině na kosti. 

Masný průmysl měl ze strategických důvodů za po-
vinnost tvořit, skladovat a obměňovat značné zásoby 
masa. V počátečním stádiu se jednalo o maso patří-
cí Ministerstvu potravinářského průmyslu, dále šlo 
o Státní hmotné rezervy, které fungují dosud. Pozdě-
ji bylo maso skladováno a obměňováno také pro tzv. 
Ústřední sklady, které patřily pod sféru řízení generál-
ního ředitelství masného průmyslu. Osobně jsem ja-
ko vedoucí provozu zažil období, kdy v pronajatých 
chladírnách táborských mrazíren, kde byla též velká 
bourárna, jsme skladovali v kádích až 400 tun solené-
ho a naloženého masa při neodpovídající nízké výrobě 
masných výrobků. Jen zpracování tzv. „vrchů“ hovězí-
ho masa nám v té době připravovalo mnohé bezesné 
noci. O osobním riziku v době přísných, politicky mo-
tivovaných prokurátorů ani nemluvě.

Postupem času se situace zejména vlivem podstat-
ného zvýšení domácí živočišné produkce a dokonalej-
šího technického vybavení v nových závodech – maso-
kombinátech, zlepšovala, a tak i z dnešního pohledu 
lze hodnotit tehdejší jakost masných výrobků jako 
dobrou. Mezi předpoklady dobré výroby té doby pat-
řila bezesporu příznivá surovinová skladba pro jednot-
livé výrobky, daná závaznými technicko-hospodářský-
mi normami, a dobré řemeslné zpracování. Přesto se 
dosud objevovaly závady vyplývající z vysokých zásob 
masa jako občasná příchuť „po stařině“, známky na-
žluklého tuku a také nedostatky v povrchovém vybar-
vení, které však měly jinou příčinu. Až do vyvinutí čer-
padla „orlík“ pro narážky se často při nedostatečném 
vypíchání vzduchu u drobných výrobků a měkkých sa-
lámů objevovaly v nákroji vzduchové dutiny.

Rád připomenu některé výjimečné výrobky tohoto 
období, které nemají v současné době alternativu. Na 
prvním místě to byl tepelně opracovaný turistický tr-
vanlivý salám ze závodu Jihočeského průmyslu mas-
ného Studená. Jednalo se o výrobek vyráběný podle 
běžného materiálového složení technicko-hospodářské 
normy. Jeho předností byla vzorně vytříděná surovina. 
Dílo bylo v určitém období naráženo přímo řezačkou 
při přetáčení prostřednictvím tzv. „Kulichovy hlavy“ 
do cutisinových obalů „R“. Při sušení se nešetřilo kva-
litním kouřem, důsledně byl dodržován technologický 
čas, kontrolovaný prostřednictvím hmotnostních ztrát 
na tzv. kontrolních tyčích. Povrch hotového salámu byl 
suchý, lesklý, pěkné zlato-červené barvy. Výrobek byl 
velmi aromatický, neměl typickou nakyslou chuť tepel-
ně neopracovaných zahraničních trvanlivých výrobků. 
A tak byl turistický trvanlivý salám velmi populární 
nejen mezi domácími spotřebiteli, ale také velmi vy-
hledávaný zahraničními turisty. Mezi další vysoce kva-
litní výrobky patřil šunkový salám s vysokým podílem 
dobře vytříděné vložky, naplněný zpravidla v kouři pro-
pustných a lehce loupatelných natronových obalech. 
Nelze opomenout také surovinově vynikající gothajský 
salám, s dobře vymíchanou, barevně vyladěnou spoj-
kou a pravidelně rozmístěnými kostkami špíčku. Ta-
ké drobné výrobky na ohřívání si udržovaly výborný 
standard.

V době, kdy na úroveň masných výrobků nepůso-
bilo konkurenční prostředí, docházelo k různým, čas-
to politicky motivovaným snahám, majícím za cíl další 
zvyšování jakosti. A tak jsme byly svědky různých so-
cialistických soutěží, zahraničních hnutí (saratovské), 
systémů samokontroly apod. Je však třeba přiznat, že 
zejména v osmdesátých letech minulého století byly vy-
pracovány metody, jako např. „Systém komplexního ří-
zení jakosti“, které si příliš nezadají se systémem sou-
časně zavedeným a opět importovaným ze zahraničí 

– HACCP.
Svůj nesporný přínos v problematice jakosti mas-

ných výrobků měla Státní inspekce jakosti, řízená 
ministerstvem zemědělství. Krajské a okresní inspek-
toráty dohlížely na činnost hodnotitelských komisí 
a závodních laboratoří. Smyslové a analytické hodno-
cení bylo v té době bráno velmi vážně. Při smyslovém 
hodnocení výroby se postupovalo podle podrobných 
pravidel, kdy se oceňovaly stanoveným počtem bodů 
jednotlivé znaky, jako je obal a vzhled povrchu, kon-
zistence výrobku, vypracování a vzhled v nákroji, vůně 
a chuť. V analytické části se hodnotil zejména podíl 
vody, tuku, soli a provádělo se podle potřeby několik 
rychlých provozních zkoušek, např. na provaření, na 
přítomnost škrobu apod. Podle součtu výsledků obou 
částí hodnocení byl výrobek zařazen do příslušné ja-
kostní třídy. Hodnocení jakosti konzerv bylo doplněné 
ještě o termostatovou zkoušku. Protokoly o hodnocení 
byly archivovány pro případ event. reklamace. Podle 
stejných pravidel hodnotila namátkově odebrané vzor-
ky také státní inspekce. Součástí péče o jakost bylo 
tzv. povinné hodnocení, prováděné inspekcí a sloužící 
k porovnání jakosti mezi výrobními subjekty. Z vlast-
ní zkušenosti musím potvrdit vysokou autoritu Státní 
inspekce jakosti. Všechny výsledky hodnocení jakosti 
prostřednictvím zařazení výrobků do tříd sloužily ja-
ko kritérium pro hmotnou zainteresovanost pracovní-
ků jednotlivých organizačních stupňů, kteří měli na 
jakost finálních výrobků vliv. Nejvíce byl však brán 
v úvahu výsledek státní inspekce.

Vyvrcholením činnosti řešící problematiku jakosti 
byly celostátní přehlídky poměrně širokého sortimentu 
masných výrobků. Pověření inspektoři odebrali v uta-
jeném termínu příslušné vzorky a jejich očíslováním 
zajistili potřebnou anonymitu. Dále byly vzorky podro-
beny laboratornímu vyšetření. Třetí den bylo provádě-
no smyslové hodnocení podle běžně praktikovaného 
systému. Hodnotitelé byli jmenováni generálním ředi-
telstvím a zařazeni po třech, někdy po čtyřech k pří-
slušným stolům s jedním druhem výrobku. Eventuální 
rozpory hodnotitelů řešila departážní komise, složená 
z nezainteresovaných odborníků. Závěr a vyhlášení 
výsledků přehlídky provedl generální ředitel masného 
průmyslu. Celá akce měla velmi prestižní charakter, 
konala se převážně v důstojném prostředí reprezentač-
ních sálů Obecního domu hl. města Prahy.

Když se dnes zamýšlím nad tím, proč se obor po-
měrně úspěšně vyrovnal s těžkým obdobím charakte-
rizovaným administrativně-direktivním řízením hospo-
dářství, docházím k názoru, že zejména na počátku 
tohoto období vedli jednotlivé dílny, výrobní středis-
ka, provozy i závody převážně mladí muži, pocháze-
jící ze živnostenských rodin, kteří byli svými otci vy-
chováni k náročné a tvrdé práci, a zejména k dobrému 
vztahu k oboru. Dalším pozitivem byla dobrá příprava 
mládeže na řeznicko-uzenářské povolání v učilištích, 
průmyslové škole i na vysokých školách. Také na nej-
vyšších řídících úrovních byla uplatňována zásada, že 
vedoucí pracovníci mají být vzděláni v oboru. Vzpo-
mínám si, že mezi podnikovými řediteli byl po urči-
tou dobu pouze jediný, který z oboru nepocházel, a to 
v Západočeském kraji.

 VLIVY SVOBODNÉHO PODNIKÁNÍ
PO ROCE 1990

NA JAKOST MASNÝCH VÝROBKŮ

Od roku 1990 docházelo u nás k soustavnému snižo-
vání spotřeby výrobků z masa (i mléka). Ve velkých, již 
transformovaných průmyslových podnicích došlo z dů-
vodu spotřebitelské poptávky po levnějších výrobcích 
k zásadní změně struktury výroby ve prospěch podílu 
masných výrobků na úkor výsekových mas. Od té doby 
se datuje určité surovinové pokřivení ve spotřebě základ-
ního i pomocného materiálu do masných výrobků a tím 
i snížení finální jakosti. Zásadně k tomuto jevu přispělo 
i zrušení závaznosti státních, oborových i podnikových 
technicko-hospodářských norem a norem jakosti. Svo-
jí příležitosti se v té době chopila i řada zahraničních 
výrobců a obchodníků s různými technologickými pří-
pravky, kterými lze zvýšit tzv. výtěžnost výrobků, posu-
zováno k masné surovině, ale z nichž jen zlomek působí 
kladně ve smyslu zvýšení jakosti. Dodatečná snaha stát-
ních orgánů o stanovení regulativů ve smyslu zachování 
určitých podílů živočišných bílkovin a některých jakost-
ních znaků ve vybraných výrobcích se pro svoji nekom-
plexnost neujala, a působí spíše negativně.

Současný český trh výrobků z masa je dosud vel-
mi rozkolísaný a do jisté míry nestandardní. Jedním 
z důvodů jsou neobjektivně nízké ceny výrobků, vy-
nucované téměř monopolním postavením většinou 
nadnárodních obchodních řetězců, které si do své ob-
chodní výbavy vzaly z celé široké obchodní problema-
tiky sloužící k dosažení prosperity, pouze cenu. Není 
žádným tajemstvím, že řetězce také používají některé 
praktiky, které mají k serióznímu vztahu k dodavateli 
velmi daleko a ubíjejí ho řadou nečestných triků, mezi 
které patří např. bezdůvodné jednostranné vypovídání 
obchodních smluv, požadování různých příplatků, vra-
cení neprodaného masa apod. Existuje zde určitý roz-
por mezi tlakem na úroveň cen ze strany maloobchodu 
a snahou o udržení standardní jakosti výrobků z masa 
ze strany výrobců. Podle nepsaného zákona, který říká, 
že finalista, v našem případně obchodník, musí mít nad 
dodavatelem jistou převahu, došlo v neúměrné míře 
k obchodnímu diktátu těchto obchodních řetězců. Vý-
robci masných výrobků nebyli stavu ani pod praporem 
stavovské organizace slušnou výrobu obhájit. A tak do-
šlo k devastaci jak ve spotřebě základního materiálu, 
tak v technologických postupech. Tzv. míchané mas-
né výrobky trpí sníženým množstvím masité suroviny, 
nedostatečným, nebo dokonce žádným zauzením tam, 
kde se tato technologie předpokládá, nevhodnými oba-

Jakost výrobků z masa dříve a nyní
„ V Y R Á B Í M E  Z  M A S A  P R O  L I D I “ 
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ly a řadou dalších nedostatků vyvolaných neúměrnou 
snahou o zlevnění produktu. Výrobky, jejichž součást 
tvoří masová vložka, obsahují snížený podíl této vlož-
ky. Naopak, v některých případech u drobných výrob-
ků na ohřívání zůstává jakost díla s nízkým podílem zá-
kladní suroviny hluboko pod hodnotou např. drahých 
skopových strunek. Mnohé výrobky neumožňují další 
kulinární úpravu, která je pro ně typická (opékání, gri-
lování, ohřívání apod.). Masné speciality z ucelených 
částí masné suroviny a běžná uzená masa trpí často 
neodbornou řemeslnou úpravou, svalovina bývá někdy 
potrhána násilným nastříkáním. Také u různých dru-
hů slanin z vepřových boků připomíná struktura svojí 
pórovitostí spíše mléčnou žlázu prasnic. V té souvislos-
ti si dovolím trochu nezdvořilosti a starého slovníku. 
„Ruční opracování někdy vypadá, jako by ho neprová-
děli řezníci, ale pohodní.“ 

Naproti uvedené obecné kritice rád objektivně při-
znávám, že se ve specializovaných maloobchodních 
jednotkách najdou i tradiční výrobky slušné jakos-
ti, pocházející převážně z menších provozoven nebo 
středně velkých závodů, které nejsou závislé na vel-
kých obchodních řetězcích. Také některé segmenty 
inovovaného sortimentu masných výrobků jsou zdaři-
lé a vhodně doplňují tradiční výrobu.

Těším se na období, ve kterém bude opět platit 
standardní zásada, že koupěchtivost bude ovlivňová-
na jakostí výrobků, kterou si zákazník rád dopřeje i za 
vyšší cenu, a nebudou fungovat zjednodušující postoje 
velkých odběratelů, kteří si mylně neuvědomují že je 
stejně efektivní prodat větší množství méně jakostní-
ho zboží v nižším hodnotovém vyjádření, jako men-
ší množství kvalitního a dražšího zboží. Časté tvrzení 
výrobců i obchodníků, že na trhu mají být vedle sebe 
konkrétní druhy výrobků v levné a dražší verzi neob-
stojí, protože takový způsob nabídky může přinést jen 
další komplikaci a chaos při výběru zboží zákazníkem. 
Toto konstatování se však netýká např. sortimentu du-
šených šunek. Důsledkem chybné a neodborné politi-
ky velkých obchodních řetězců je současné přecpává-
ní populace neúměrným množstvím méně kvalitních 
potravin živočišného původu, které ve svém důsledku 
vyvolává zdraví škodlivou obezitu. 

NA ZÁVĚR.

Závěrem bych rád uvedl svůj názor. Ve všech popi-
sovaných časových etapách byla a dosud je řeznicko-
uzenářská profese jedna z nejnáročnějších. Tuto sku-
tečnost nejlépe vyjadřuje heslo: „Vyrábíme z masa pro 
lidi“. V každém období se k základnímu úkolu našeho 
oboru přidávala řada překážek vyvolaných společen-
ským nebo hospodářským vývojem. Tak např. slavná 
doba podnikání na začátku minulého století se vyzna-
čovala velkým obchodním rizikem v odhadu řezníků 
o velikosti prodeje. Protože se obchodovalo se zbožím, 
které poměrně rychle podléhá zkáze a dokonalé chlaze-
ní bylo ještě v plenkách, byli řezníci ve stálém nebezpe-
čí, že špatný odhad spotřeby je může připravit o minulý 
i současný zisk. Tato doba bývala často příčinou zkázy 
mnoha rodin a dokonce i zániku lidských životů. 

Koncem první poloviny minulého století byli řez-
níci a uzenáři nuceni čelit nástrahám válečného hos-
podářství. Maso a výrobky z něj podléhaly přísnému 
válečnému diktátu a jakákoliv odchylka v obchodním 
procesu znamenala hrozbu koncentračního tábora, ne-
bo i ztrátu života.

Po krátké době rozvoje řemesla v poválečném ob-
dobí došlo k znárodnění průmyslu a živností a k vy-
tvoření Masného průmyslu, národního podniku a je-
ho pozdějších organizačních modifikací. Tato změna 
přinesla také velká rizika pro vedoucí pracovníky, kte-
ří měli sice odpovědnost za zásobování obyvatelstva, 
ale v počáteční fázi činnosti nové organizace neměli 
dostatek technických prostředků na zvládnutí velmi 
nerovnoměrného příhonu jatečných zvířat a přísunu 
suroviny ze zahraničí. Až do výstavby masokombinátů 
bylo hospodaření se surovinou velmi rizikovým povolá-
ním, které bohužel také přineslo lidské tragedie.

Současnou situaci v oboru lze charakterizovat opět 
jako ne zcela stabilní a vyrovnanou. K určitým defor-
macím ve výrobním procesu dochází zejména nedo-
statkem odborníků – řezníků, a nevyváženými obchod-
ními vztahy s velkými odběrateli. 

Všechny uvedené společenské a hospodářské pro-
blémy v jednotlivých etapách měly přímý či nepřímý 
vliv na jakost výrobků z masa. Největší šanci na zlep-
šení situace mají však bezesporu současní výrobci, kte-
ří mají k dispozici dobrou surovinu a výborné tech-
nické prostředky. Je na nich, zda se dokáží oprostit 
od syndromu průměrnosti a využijí současné změny 
ve spotřebitelské poptávce, která se mění ve prospěch 
náročnějších druhů masných výrobků ve vyšší cenové 
hladině.

Věřím, že se obor v krátkém čase se současnými 
problémy v oblasti vlivu obchodních vztahů na jakost 
výrobků z masa vyrovná, a podaří se též obnovit úro-
veň středního odborného školství, což je nezbytný 
předpoklad pro nutné zvýšení stavu odborníků ve vý-
robní praxi. MVDr. Josef Radoš

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Porovnáme-li počet odborných řeznicko-uzenář-
ských, případně potravinářských periodik té doby se 
současně vydávanými tituly, musíme se trochu začer-
venat. Odborná literatura měla např. v obtížném obdo-
bí světové hospodářské krize podstatně větší rozsah 
než dnes. Bývala zpravidla rozdělena na stavovskou, 
která se zabývala obranou stavu, a odborně kulturní 
a technickou. Do první skupiny v tehdejším Českoslo-
vensku patřily „Řeznicko-uzenářské noviny“ a do dru-
hé skupiny pak např. „Průmysl potravinářský“. Vzhle-
dem k tomu, že mnoho příslušníků řeznicko-uzenář-
ského stavu odebíralo noviny jen jedny, rozšířily 
postupně „Řeznicko-uzenářské noviny“ svůj obsah 
o odborné a kulturní rubriky. Velká pozornost byla 
v té době věnována různým druhům poradenství, např. 
daňovému, technickému a kulturnímu, což kladlo vel-
ké nároky na obecné a odborné znalosti redaktora lis-
tu. V té souvislosti si dovolím ocitovat slova ředitele 
mistrovské školy řeznicko-uzenářského oboru Josefa 
Špringera: Redaktor musí být strážcem práv čtenářo-
vých, tlumočníkem jeho snah, učitelem, rádcem a pomoc-
níkem, který nikdy neselže. Musí být poradcem daňo-
vým, technickým, kulturním, musí umět dobře a uspoko-
jivě odpověděti na všechny otázky, jež mu mohou býti 
čtenářem podány. To ovšem značí, že redaktor takového 
listu musí být povšechně a hlavně hluboce vzdělán. Proto 
se na redaktora nehodí kdokoli, nýbrž po důkladné pří-
pravě, ježto musí býti současně dobrým odborníkem, sta-
vovským pracovníkem, polovičním advokátem, lékařem 
a znalcem všeho, co může přijíti v obor zájmu čtenáře. 
V další části své úvahy pan ředitel píše o nutnosti ovlá-
dat styl a jazykovou stránku. Kritizuje skutečnost, že 
řezníci a uzenáři se rádi o něčem důležitém dozvídají, 
ale neradi sami píší, což platí ovšem i o současnosti.

 Nejstarším odborným řeznicko-uzenářským peri-
odikem u nás byly „Řeznické listy“, založeny v roce 
1887, které byly vydávány až do roku 1911, kdy 1. ledna
změnily svůj název na „Řeznicko-uzenářské noviny“, 
orgán Zemské jednoty společenstev řezníků a uzená-
řů v Čechách. „Řeznické listy“ vycházely hned po 
svém založení jako čtrnáctideník. Popud k založení 
listů dal Klub samostatných mistrů řeznických v Pra-
ze. Později byla zřízena Jednota řezníků a uzenářů 
z Čech, Moravy a Slezska, sdružující také obchodní-
ky s dobytkem a masem, která noviny vydávala.

 Na Moravě byly nejstarším řeznicko-uzenářským 
listem „Moravskoslezské řeznické noviny“, které by-
ly založeny Svazem řezníků a uzenářů moravských 
v roce 1908. Později se přeměnily na „Moravsko-slez-
ské a slovenské řeznicko-uzenářské listy“, jako orgán 
Zemské jednoty řezníků a uzenářů na Moravě a ve 
Slezsku.

 Podle stáří na druhém místě byl odborný list ně-
meckých řezníků a uzenářů v Čechách „Deutsche 
Fleischer Zeitung“, který byl založen v roce 1899.

 Pro přehled uvádím jednotlivé tituly vydávané 
v roce 1932:
–  „Řeznicko-uzenářské noviny“ – orgán Zemské 

jednoty řezníků a uzenářů v Čechách, vycházejí-
cí v Praze (týdeník),

–  „Řeznicko-uzenářské listy“ – orgán Zemské jed-
noty řezníků a uzenářů na Moravě a Slezsku, vy-
cházející v Brně (týdeník),

–  „Mësiar i udenár“ – orgán Krajinského sväzu 
mäsiarov, udenárov a obchodníkov dobytkom 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, vycházejí-
cí v Bratislavě (měsíčník vycházel ve slovenštině 
a maďarštině),

–  „Deutsche Fleischer Zeitung“ – orgán Svazu ně-
meckých řezníků a uzenářů v Čsl. republice, vy-
cházející v Liberci,

–  „Rozhledy řezníků a uzenářů“ – odborný list Spo-
lečenstva řezníků v hlavním městě Praze (čtrnác-
tideník).

Kromě těchto orgánů jednot a společenstva vychá-
zel ještě:
–  „Průmysl potravinářský“ – orgán Svazu průmyslu 

v Praze a spolku Svazu potravních expertů v Pra-
ze (týdeník),

–  „Masný přehled“ – věnovaný informační službě 
a zájmům obchodu dobytkem a masem a živností 
masných (týdeník).

–  Zájmy řeznicko-uzenářských dělníků zastávaly 
u nás dva odborné listy:

–  „Obzor řezníků a uzenářů“ – orgán Svazu dělní-
ků řeznických a uzenářských v Čsl. republice (mě-
síčník),

–  „Řezník a uzenář“ – orgán Odborového sdruže-
ní dělníků řeznických a uzenářských v Čsl. repub-
lice.

Články v „Řeznicko-uzenářských novinách“ byly 
v té době uváděny v následujících rubrikách: 
 1.  Stavovské úvahy a články na obranu stavu,
 2.  Otázky živnostensko -právní a sociální,
 3.  Předpisy, zákony, nařízení a vyhlášky,
 4. Články odborně technické, 
 5. Odborná literatura,
 6.  Správy organizační zemské jednoty a společen-

stev,
 7.  Odborné školství a otázky učňovské,
 8. Kožní odbor a kožní aukce,
 9.  Zpeněžení vedlejších produktů v živnostech řez-

nicko-uzenářských,
10. Články obchodně poučné,
12.  Tržní správy dobytčích a masných trhů,
13.  Články zábavné a poučné ze života řeznického,
14. Různé zprávy a literatura.

 (Vedle dlouhodobě vycházejících titulů existovala 
celá řada odborných listů, které z různých důvodů 
vznikaly a opět zanikaly, nebo se spojovaly s jinými. 
Jedním z velkých a významných periodik byly „Řez-
nické rozhledy“ – orgán Českoslovanských řezníků, 
uzenářů a příbuzných živností, jehož první číslo vy-
šlo v Praze 15. září 1897. V historické literatuře je 
uváděn právě tento vydavatelský termín jako začátek 
pravidelného vydávání odborné tiskoviny pro řezní-
ky a uzenáře).

 Počet odborných periodických tiskovin v třicá-
tých letech minulého století je obdivuhodný, vždyť 
samostatných řeznických a uzenářských mistrů bylo 
v Československu pouze něco okolo 15 tisíc. 

 Za druhé světové války bylo stavovské periodikum 
vydáváno pod názvem „Řeznicko-uzenářské listy“ 
(Fleischer und Selcher Zeitung) a sloužilo svým ob-
sahem kromě odborné tématiky zejména válečnému 
– vázanému hospodářství.

 Od roku 1946 byly opět vydávány „Řeznicko-uze-
nářské noviny“, jako orgán Jednoty společenstev řez-
níků a uzenářů pro Čechy a Moravu, a to až do zná-
rodnění průmyslu. Na jejich základě pak bylo v roce 
1992 zahájeno vydávání novin se stejným názvem, 
sloužících nově vzniklé stavovské organizaci Podni-
katelský svaz masného průmyslu, řezníků a uzenářů 
Čech, Moravy a Slezska, se sídlem v Praze. Toto tis-
kové periodikum je vydáváno dodnes.

 Vedle „Řeznicko-uzenářských novin“ je vydáván 
ještě časopis „Maso“. Zatím co obsah „Řeznicko-uze-
nářských novin“ se zabývá více hospodářskou pro-
blematikou, časopis „Maso“ má obsah zaměřený na 
techniku, technologii, výzkum, hygienu a bezpečnost 
potravin. 

  Velmi rád bych udělal optimistický závěr toho-
to článku, ale nebyl by zřejmě pravdivý. Od znovu-
založení našeho stavovského listu v roce 1992 lze 
totiž pozorovat v našem oboru určitý pokles zájmu 
o nenásilné vzdělávání řezníků a uzenářů prostřed-
nictvím odborných tiskových periodik, a to na všech 
stupních výrobního, hospodářského i společenské-
ho procesu. Bezprostředně po obnoveném vydávání 
„Řeznicko-uzenářských novin“ odebíraly závody pro 
své pracovníky pravidelně mnoho desítek čísel, u vel-
kých závodů se odběr často blížil ke stovce, přesto, 
že se jednalo o čtrnáctideník. Dnešní stav je takový, 
že největší odběr současného dvouměsíčníku zazna-
menáváme u drobných živnostníků, kteří se o dění 
v oboru v duchu odborné a společenské tradice vel-
mi zajímají.

 Kde hledat příčiny tohoto stavu? Jedná se o ma-
lý zájem řady nových představitelů organizací, nebo 
málo atraktivní obsah listu? Možné je obojí. Pokud 
jde o malý zájem nových vedoucích pracovníků, je na 
jejich spolupracovnících, kteří v oboru pracují delší 
dobu, aby se k nim nechovali z hlediska odbornosti 
povýšeně, ale spíše se snažili je s potřebami oboru se-
známit. V případě pochybnosti o obsahu je pak mož-
né zlepšit komunikaci s redakcí a snažit se aktivně 
přispívat svými připomínkami nebo vlastními články 
k ovlivnění orientace listu. Je potřebné si také uvě-
domit společenskou funkci „Řeznicko-uzenářských 
novin“, která působí jako spojovací článek mezi před-
stavenstvem Českého svazu zpracovatelů masa a vše-
mi příslušníky našeho oboru, nejen členy svazu.

 Vzhledem k současnému poklesu odborné vzdě-
lanostní úrovně řezníků a uzenářů na jednotlivých 
pracovištích, doporučuji vedoucím masných organi-
zací zajistit pro tyto své spolupracovníky pravidelný 
odběr „Řeznicko-uzenářských novin“. Tato drobná 
investice se jistě vyplatí.

 MVDr. Josef Radoš       

Řeznicko-uzenářská stavovská tisková 
periodika před sedmdesáti lety 

C O  Č E T L I  P Ř Í S L U Š N Í C I  N A Š E H O  O B O R U  P Ř E D  D É L K O U  P R Ů M Ě R N É H O  Ž I V O T A

Pražský historický dům u Vejvodů – bývalé sídlo Zem-
ské jednoty společenstev řezníků a uzenářů a centrum 
odborného vzdělávání příslušníků masného oboru.

Z  D O M O VA



10

Komoditní zpravodajstvíKomoditní zpravodajství

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

VÝVOJ CZV
JATEČNÝCH ZVÍŘAT

V průběhu 30. týdne (23. 7.–29. 7. 2007) se ve 
sledovaných podnicích porazilo, klasif ikovalo 
a ocenilo podle SEUROP normy o 506 ks dospě-
lého jat. skotu méně než v předchozím týdnu. Po-
rážky byly nižší u ml. býků (-198 ks), u býků (-97 
ks), u krav (-164 ks) a u jalovic (-47 ks). Největší 
podíl na porážkách měli ve 30. týdnu shodně ml. 
býci a krávy 39 %, pak býci 16 % a jalovice 6 %. 
Celková cena ml. býků stagnovala na 71,56 Kč/
kg JUT (39,32 Kč/kg ž. hm.). Celková cena bý-

ků klesla (-0,44 Kč/kg JUT) na 68,17 Kč/kg JUT 
(37,46 Kč/kg ž. hm.). Celková cena krav se snížila
(-0,49 Kč/kg JUT) na 54,04 Kč/kg JUT (27,86 Kč/
kg ž. hm.). Celková cena jalovic spadla (-1,27 Kč/kg 
JUT) na 58,41 Kč/kg JUT (30,90 Kč/kg ž. hm.). 

 V denním sledování 12ti vybraných podniků dosáh-
la CZV jatečných býků tř. SEUR ve 29. týdnu v prů-
měru 71,16 Kč/kg JUT (39,10 Kč/kg ž. hm.) a ve 30. 
týdnu 71,45 Kč/kg JUT (39,26 Kč/kg ž. hm.). 

 Ve druhé polovině srpna neočekáváme výrazné 
změny současné úrovně cen jatečného skotu.

 Průměrná CZV jat. prasat tř. S-T ve 30. týdnu po-
skočila o 1,38 Kč/kg JUT na 43,37 Kč/kg JUT (33,75 
Kč/kg ž. hm.). Od 12. až do 30. týdne stoupla cena 
tř. E o 9,94 Kč/kg JUT. Ve sledovaných podnicích se 
porazilo o 1 095 ks prasat více než v předchozím týd-
nu. Nárůst prasat byl pouze ve tř. E (+859 ks), a ve 

tř. U (+780 ks). Méně prasat se porazilo např. ve tř. S
(-244 ks) a ve tř. R (-157 ks). Nejvíce prasat bylo zařa-
zeno ve tř. E a U (56 % a 27 % z celk. porážek). Do tříd 
SEU bylo zařazeno 94,8 % prasat za prům. cenu 43,78 
Kč/kg JUT (34,07 Kč/kg ž. hm.). Tato cena je vyšší 
ve srovnání s cenou dosaženou v předchozím týdnu 
(+1,32 Kč/kg JUT). Zmasilost se ve 30. týdnu změnila 
pouze ve tř. T (+1,14 %) na 51,26 %, ve tř. P (+0,96 %)
na 37,32 %. Průměrná porážk. hmotnost v živém klesla 
ve tř. E o 5 kg, ve tř. T o 4 kg a ve tř. O o 1 kg. Zvýšila 
se o 10 kg ve tř. P, o 1 kg ve tř. S, R a N. Ve tř. U stag-
novala. V nejvíce zastoupené tř. E dosáhla porážková 
hmotnost 108 kg ž. hm., tj. o 5 kg méně oproti před-
chozímu týdnu. 

 Z denního sledování CZV jat. prasat tř. SEU u 12ti
vybraných podniků je vidět, že ve 29. týdnu cena dosáh-
la v průměru 42,01 Kč/kg JUT (32,69 Kč/kg ž. hm.)

a ve 30. týdnu 43,51 Kč/kg JUT (33,86 Kč/kg
ž. hm.). 

 Ve druhé polovině srpna očekáváme další růst cen 
jat. prasat, ale ne tak razantní jako v posledním týdnu.

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

 Prodeje a nákupy selat ve 30. týdnu o prům. váze 
20 kg realizoval malý počet respondentů, proto uvádí-
me data za 29. týden. Selata o průměrné hmotnosti 
20,3 kg se prodávala za prům. cenu 1 123 Kč/ks, tj. 
55,42 Kč/kg ž. hm. Ve 30. týdnu selata o prům. hmot-
nosti 28,4 kg byla za 1 617 Kč/ks. Nestandardní selata 
dosáhla v průběhu 30. týdne v průměru 7,9 kg a prodá-
vala se po 268 Kč/ks.

 Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez 
DPH.

 TIS ČR SZIF

více na:   www.agral.cz více na:   www.agral.cz
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KRÁTCE ZE SVĚTA 

Peking (dra) – Čínská vláda koncem července 
schválila návrh opatření, které by mělo zajistit účin-
nější dohled nad bezpečností potravin a léků. Kabinet 
tak reaguje na opakovaný výskyt závadných potravin, 
které se objevily v několika zemích světa, a na ne-
dávné odhalení prodeje padělaných léků Viagra a Ta-
miflu. 

Na některých trzích ve světě, především v Severní 
Americe, se objevila už celá řada závadných výrobků, 
počínaje zubní pastou přes potravu pro domácí zvířata 
až po mořské plody. 

Navrhované opatření předpokládá, že Čína bude 

přísně regulovat činnost výrobců potravin, posílí pra-
vomoci místních samospráv a umožní, aby bylo možné 
snáze udělovat tresty za nezákonnou činnost. 

Čína ale také začíná být ostražitější a podle agen-
tury Nová Čína už například zakázala dovoz drůbeží-
ho masa z Německa, České republiky a z amerického 
státu Virginie. Jako důvod Peking uvedl, že v těchto 
zemích vypukly nemoci zvířat. Ze stejného důvodu se 
nesmí do Číny dovážet vepřové z Gruzie. 

Peking žádné další podrobnosti k návrhu nesdělil 
a není ani jasné, kdy by státní rada mohla návrh schvá-
lit. Teprve pak by nabyl účinnosti. Jednání se zúčastnil 
i premiér Wen Ťia-pao, což naznačuje, že po měsících 

váhání a laxního přístupu Čína začíná brát otázku zá-
vadných potravin vážně. 

„Kvalita výrobků a bezpečnost potravin se týká zdra-
ví a života lidí. Týká se i důvěryhodnosti firem a ob-
razu země. Těmto otázkám musíme přikládat velkou 
důležitost,“ stojí ve sdělení, které kabinet zveřejnil na 
své webové stránce. 

Komisařka Evropské unie pro ochranu spotřebi-
tele Meglena Kunevová vyzvala Čínu, aby se drže-
la předchozích slibů, podle nichž bude průhledněji 
kontrolovat výrobce. Mělo by jít o ty firmy, od nichž 
pochází závadné zboží zabavené v Evropě. Kunevo-
vá je na návštěvě Číny, kde mimo jiné navštívila i to-

várnu na výrobu hraček. Čínské úřady se od srpna 
2005 do května 2006 zaměřily na firmy, které přes 
internet prodávaly padělané léky, včetně antimala-
rik. Není ale jasné, proč Peking o zásahu informuje 
až teď, ani zda falešné přípravky způsobily nějaké 
škody či újmu na zdraví. Loni v květnu ale policie 
obvinila 19 lidí, u nichž měla podezření na prodej 
falešných léků. 

Kromě léků světově proslulých výrobců, kde existuje 
pravděpodobnost, že se je podaří bez problémů pro-
dat, se podvodníci zaměřují i na další zboží věhlasných 
značek. Obětí plagiátorství se stává třeba i výrobce zbo-
ží denní spotřeby Colgate-Palmolive. 

Paříž/Praha (li) – K uzeninám patří křen a hořčice. 
Jsme zvyklí na tu naši, donedávna podávanou ve dvou 
variantách, buď plnotučnou nebo kremžskou. Před ro-
kem 1990 se ale i u nás prodávala francouzská hořčice 
a o ní si povíme tentokrát víc. Kdysi to byla v Česko-
slovensku velká móda. V každé druhé domácnosti se 
postupně dával dohromady nápojový servis ze skleniček 
od francouzské hořčice. Každá musela být s malůvkou 
jiného francouzského kroje. Člověk tak mohl nad pivem 
přemýšlet i o tom, že se nikdy nepodívá do krajů, jejichž 
názvy byly na sklenicích napsány – Auvergne, Provence, 
Bretagne, Languedoc a další. Ani do Bourgogne, tedy 
do Burgundska, odkud tato tehdejší novinka na česko-
slovenském trhu pocházela. 

Většinou odtamtud pochází i nadále. Většina fran-
couzské hořčice se stále vyrábí v metropoli této oblasti, 
Dijonu. To, co bylo pro Čechoslováky „francouzská“ 
hořčice, je pro Francouze hořčice „dijonská“. Její výro-
ba tady má několik set let dlouhou tradici a rodokmen 
některých firem začíná už krátce po roce 1700. 

Platí to i o společnosti Amora, jejíž výroba pokrývá 
skoro polovinu francouzského trhu. Další skoro třeti-
nu zabírá konkurenční výrobce Maille, jehož předkové 
byli také současníky krále Ludvíka XV. Konkurence 
je to ale jen v rámci jednoho podniku. Oba totiž v ro-
ce 2000 spolkl americko-nizozemský potravinářský gi-
gant Unilever. Takže francouzská hořčice už taky není 
úplně francouzská. Zvlášť když se vezme v úvahu, že 
hořčičná semínka, která jsou základem této pochuti-
ny, už většinou taky nejsou z Burgundska, ale z Ka-
nady. 

Francouzský, přesněji burgundský či ještě přesněji 
dijonský však zůstává tradiční způsob výroby, který di-

Francouzská hořčice na mnoho způsobů 
jonské hořčici dodává její specifickou výraznou chuť. 
Recept na ni byl dokonce kodifikován dekretem z ro-
ku 1937. V té době ji už ovšem vyráběl kdekdo, takže 
usilovat o chráněné pojmenování, jako je tomu třeba 
u vín, už nemělo smysl. 

Amora, Maille a další menší burgundští výrobci teď 
už několik let usilují o to, aby prosadili chráněný ná-
zev „moutarde de Bourgogne“, tedy burgundská hořči-
ce. K tomu potřebují přesvědčit místní zemědělce, aby 
znovu začali hořčici ve větší míře pěstovat (letos by to 
mělo být už na 3000 hektarech). To by jim umožnilo 
opřít žádost o chráněnou značku o zkombinování tra-
dičního místního (i když teď už hojně rozšířeného) 
způsobu výroby s originální místní surovinou. 

Jenom s tradicí se ale ani u hořčice nevystačí, síla 
a pikantnost už tak nelákají, a tak se neustále inovuje. 
Stačí zajít do pěkného krámku Maille naproti paříž-
skému chrámu Madeleine a člověk má před sebou širo-
kou škálu starších i nových druhů včetně třeba hořčice 
s fíky a koriandrem, s černým rybízem, lesními plody, 
rokfórem, koňakem nebo s dijonskou nápojovou spe-
cialitou kir. 

Maille, Amora a další si také dávají záležet na tom, 
aby konzumentům radili, jaká hořčice je vhodná k ja-
kému jídlu. Tak například na bílá masa je prý dobrá 
hořčice s medem, na kachnu aromatizovaná pomeran-
čem, na zvěřinu hořčice s černým rybízem, ke grilová-
ní s provensálským kořením a tak dále. 

I tak se teprve nedávno podařilo zastavit dlouho-
dobý pokles spotřeby. Ta se teď stabilizovala asi na 
půldruhém kilogramu na francouzskou domácnost 
ročně. Časy, kdy jí do sebe Rabelaisův žravý obr Gar-
gantua házel za každým soustem lopatu, jsou opravdu 
daleko. 

Čína schválila návrh opatření na posílení bezpečnosti potravin 

Maso bohaté na omega-3 
mastné kyseliny

Masný skot krmený lněným semínkem, které je boha-
tým zdrojem kyseliny alfa-linolenové, má podle výsled-
ků vědeckého výzkumu v mase vyšší obsah nenasyce-
ných mastných kyselin.

Studie realizovaná na Kansaské státní univerzitě, je-
jíž výsledky byly publikovány v časopise Nutrition Re-
search, ukazuje, že krmivo bohaté na lněné semínko 
může být při výkrmu skotu klíčovým faktorem určujícím 
složení masa zejména co se týče obsahu zdraví prospěš-
ných nenasycených mastných kyselin. Toto maso by po-
tom mohlo být i atraktivní pro spotřebitele, především 
pro ty, kteří dbají o své zdraví. V pokusech bylo zjištěno, 
že množství omega-3 mastných kyselin v uvařeném ma-
se býčků krmených lněným semínkem dosahovalo té-
měř dvojnásobku hodnoty zjištěné u masa z dobytčat 
krmených kukuřicí. Laboratorní krysy krmené hovězím 
ze skotu krmeného lněným semínkem měly v játrech vý-
znamně vyšší hladiny zdraví prospěšné dokosahexaeno-
vé mastné kyseliny (DHA) a nižší obsah cholesterolu 
v krvi než krysy krmené tradičním hovězím.

Lidé by měli denně konzumovat okolo 450 mg ome-
ga-3 polynenasycených mastných kyselin, ale v součas-
nosti jen málokdo tuto doporučenou denní dávku sku-
tečně ve stravě přijímá. Odborníci doufají, že obohacení 
potravin o zmíněné kyseliny je jedním ze způsobů, jak 
tohoto cíle dosáhnout.

Omega-3 mastné kyseliny se podílejí na prevenci ně-
kterých druhů rakoviny a na snižování krevního tlaku 
a hladiny cholesterolu v krvi, což zase snižuje riziko sr-
dečně cévních onemocnění.

Nová kultura od Ch. Hansen 
pro fermentované salámy

Chr. Hansen uvedl na trh dvě nové startovací kultu-
ry pro suché a polosuché fermentované salámy. Tyto 
kultury by měly dodat žádoucí flavor i výrobkům s dob-
rou trvanlivostí a vyhovujícím požadavkům na zdravou 
výživu.

Spotřebitelé chtějí, aby potraviny byly zdravé, bez-
pečné a vyrobené metodou šetrnou k životnímu pro-
středí, ale ze všeho nejvíce jim záleží na chuti. Snížení 
obsahu látek považovaných ve velkých množstvích za 
nezdravé, kupříkladu cukru, soli a saturovaných tuků, 
často znamená nevýraznou chuť výrobku. Výzkum trhu 
i praxe však ukazují, že spotřebitelé nejsou ochotni ke 
kompromisu, chtějí mít výrobek jak zdravý tak chut-
ný a jedno bez druhého je téměř receptem na prodejní 
neúspěch.

Dvě nové startovací kultury Ch. Hansena nazvané 
BactoFlavor BFL-F02 a BFL-F05 jsou určeny k dodání 
flavoru při fermentačních procesech. První dodá výrob-
ku jemnou krémovou chuť, druhý naopak chuť silnou 

a intenzivní, flavory tedy pocházejí každý z opačného 
konce flavorové škály.

Vývoj těchto dvou nových kultur znamenal pro fir-
mu otestovat 12 tisíc kmenů startovacích kultur nové-
ho typu, z nichž pouze devět postoupilo do užšího vý-
běru, kde byly vybrány dva výše uvedené kmeny, které 
zaručovaly optimální vývoj žádaného flavoru a rychlý 
a spolehlivý průběh fermentace salámů. Výběr prováděl 
senzorický panel složený z firemních odborníků a 11 
spotřebitelů pocházejících z různých částí Evropy. Pod-
le prohlášení obchodní manažerky Evy Stenbyové byly 
tyto dva kmeny dříve neznámé a při výběru flavoru se 
hledělo na to, aby vyhovoval chuťovým preferencím Ev-
ropanů, protože hlavním trhem pro tyto nové kultury 
má být Evropa. Chr. Hansen chce však dodávat své kul-
tury i jinam, proto plánuje provést stejné testování s ex-
pertním senzorickým panelem doplněným spotřebiteli 
ze Severní a Jižní Ameriky, aby vybrali flavory, které vy-
hovují chuťovým preferencím tamních obyvatel.

Melaminem kontaminované 
maso bezpečné pro lidskou 

spotřebu
Přibližně 56 000 prasat z amerických států Kalifor-

nie, Severní Karolíny, Jižní Karolíny, New Yorku, Kan-
sasu, Utahu a Illinois, která byla kvůli výskytu reziduí 
melaminu v krmných směsích úředním příkazem zadr-
žována v karanténě na farmách, bude možné poslat na 
jatka ke zpracování. Podle oznámení amerického minis-
terstva zemědělství (USDA) bylo vědecky prokázáno, 
že spotřebitelům konzumací masa těchto prasat nehrozí 
žádné riziko poškození zdraví.

Na základě zpráv o onemocnění a úmrtí domácích 
mazlíčků psů a koček, které byly zveřejněny počátkem 
února, začaly americké úřady pátrat po příčině. Zjistilo 
se, že původcem zdravotních problémů zvířat byl pše-
ničný lepek dovezený do USA z Číny a použitý při vý-
robě krmiv. Dalším šetřením se zjistilo, že do lepku a ji-
ných bílkovinných zdrojů byl v zemi původu záměrně 
přidáván melamin, průmyslová chemikálie s vysokým 
obsahem dusíku. Důvodem tohoto falšování byla sna-
ha o simulování vyššího obsahu proteinu v podřadných 
produktech. Cena dusíkatých látek z melaminu je totiž 
několikanásobně nižší než z rostlinných bílkovin. 

I přesto, že neexistuje žádný důkaz, že by kontami-
novaný pšeničný lepek byl dovezen i do EU, Evropská 
komise požádala členské státy EU, aby zkontrolovaly 
dodávky lepku pocházejícího z třetích zemí a zejména 
z Číny. Komise rovněž požádala Evropský úřad pro po-
traviny, aby vypracoval vědecké stanovisko k přítomnos-
ti melaminu a strukturálně příbuzných sloučenin, např. 
kyseliny kyanidové, v bílkovinných zdrojích používa-
ných při výrobě potravin a krmiv.

Čínská vláda se k problému vyjádřila v tom smyslu, 
že pšeničný lepek se bude i nadále vyvážet jako che-

mikálie a ne jako složka krmiva pro zvířata. Proto se 
v Číně vývozy této komodity nebudou nijak zvlášť kon-
trolovat.

Termín melamin je určen pro chemickou látku 1,3,5-
triazin-2,4,6-triamin, avšak používá se také nesprávně 
k označení melaminové pryskyřice, plastu vyrobeného 
z melaminu polymerací. Melamin je nutné odlišovat od 
melaninu – pigmentu, který se nachází v lidské kůži a ve 
vlasech. Melamin se syntetizuje z močoviny a používá se 
k výrobě plastů a čisticího prostředku melaminové pěny. 
Dále se používá k výrobě hnojiv a v Africe slouží jako lék 
při léčbě parazitického onemocnění trypanosomiázy.

 O toxicitě melaminu pro člověka se dosud vědělo 
málo. Studie na zvířatech ukázaly, že melamin může 
způsobovat ledvinové kameny a selhání funkce ledvin 
(nejpravděpodobnější příčina zmíněných úhynů psů 
a koček), rakovinu a poškození reprodukčních schop-
ností. Případ akutní intoxikace člověka není znám.

Na základě testů, které provedly kontrolní složky 
amerického ministerstva zemědělství a zdravotnictví by-
lo konstatováno, že melamin pozřený prostřednictvím 
kontaminovaných krmiv se v organismu prasat neaku-

muluje, nýbrž je činností ledvin z organismu močí vy-
loučen. Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) ve spoluprá-
ci se Službou pro bezpečnost potravin a inspekci (FSIS) 
ministerstva zemědělství USA (USDA) a po konzulta-
ci s Centrem pro kontrolu a prevenci chorob (CDC), 
Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA) a Mi-
nisterstva vnitra na svých webových stránkách zveřejnil 
podrobný odhad rizika pro zdraví z konzumace produk-
tů zvířat, která byla krmena krmivem s obsahem mela-
minu a jeho chemických analogů. Do úvahy se braly sou-
časně dostupné údaje a informace o těchto chemických 
sloučeninách a výsledky vyšetření množství melaminu 
podle analyzovaných vzorků lepku původem z Číny. Na 
základě komplexního vyhodnocení FDA uvádí, že kon-
zumací vepřového masa, brojlerových kuřat, domácích 
ryb a vajec ze zvířat, která byla krmena krmivem kon-
taminovaným melaminem a jeho analogy, je riziko způ-
sobení ujmy na zdraví člověka velmi malé. Podle tohoto 
odhadu rizika by člověk s hmotností 60 kg musel denně 
zkonzumovat téměř 263 kg takovéhoto masa, aby pře-
kročil rizikovou hranici příjmu melaminu. 

Tatiana Oldřichová, ÚZPI

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

Hledáme
na post šéfa

obchodní fi rmy 
talentovanou osobnost

Kvalifi kační požadavky:
ČVUT stroje,

německý a anglický jazyk slovem a písmem,
dobrý řidič, organizační a obchodní talent,

reference z řídící práce.
Písemné nabídky na naší redakci: agral@agral.cz
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                     a.s.

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

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

                    a.s.
ZABEZPEČUJE PRO VÁS

• živá jatečná a užitková zvířata

• maso – masné výrobky

• přírodní střeva, umělé potravinářské obaly všech druhů

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

podle Vašeho konkrétního přání!

na vysoké profesionální úrovni následující vývozní a dovozní

obchodní služby v oblasti zemědělských produktů 

a potravinářských výrobků:

Správce konkursní podstaty
PRIMA GROUP a. s.,

v likvidaci, nabízí k prodeji

JAKO CELISTVOU 
TECHNOLOGII

MASNÉ VÝROBY
výrobní objekt

v Nezamyslicích u Vyškova.
Technologie obsahuje:
�  techniku a technologii pro vařenou výrobu,
�  kutr ALPINA 200,
�  2 narážky HANDTMANN, z toho 1 narážka s řezací hlavou,
�  varné kotle,
�  3 udírny jednokomorové elektr. MAUTING,
�  1 udírna plynová FESSMANN,
�  vybavené chladírny a odvěšovny,
�  průběžná balící linka,
�  2 stacionární baličky do sáčků a podložní misky,
�  etiketovací váhy,
�  zmrazovací tunel,
�  mrazírenský sklad,
�  vybavené expedice zboží,
�  obslužné provozy,
�  další součásti masné výroby, vč. náhradních dílů.

Termíny prohlídek:
středa 15. 8. 2007 od 13.00 do 15.00 hodin
pátek 24. 8. 2007 od 08.00 do 10.00 hodin

Bližší informace:
Ondřej Příkryl:  tel: 737 286 724

Písemné nabídky zasílejte do 31. 8. 2007

Adresa: 
JUDr. Miloslava Horská

správkyně konkursní podstaty
Velkopavlovická 25, 628 00 B r n o

E-mail: ak.horska@quick.cz

Správce konkursní podstaty si vyhrazuje právo 
odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.

I N F O R M A C E

! 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 o oblasti zákona 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.


