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Zmírnění dopadů
růstu světových
cen potravin
Růst cen potravin se nevyhnul žádnému kontinentu a přivodil už řadu demonstrací. Pod tímto tlakem se Evropská komise rozhodla jednat
a koncem května předložila opatření, jimiž lze
bránit dalšímu zdražování. Tento dokument projedná Evropská rada ve dnech 19. a 20. června.
Sdělení analyzuje strukturální a cyklické faktory
a navrhuje opatření ve třech oblastech. Především
se má zanalyzovat dopad společné zemědělské politiky na maloobchodní sektor. Dále je nutné přehodnotit nabídku zemědělských výrobků, aby byly
dostupné i chudým. Do třetice jde o určení výše
podpory udržitelných generací biopaliv.
Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Evropská unie rychle zareagovala na náhlý
nárůst cen potravin. Jedná se o problém, který
má mnoho příčin a mnoho dopadů. Proto musíme k jeho řešení přijmout opatření na několika úrovních. Možnosti opatření, která předkládáme, doplňují kroky, které jsme již podnikli.
Komise vyzývá členské státy, aby k řešení tohoto problému přijaly jednotnou reakci v rámci
EU. Svou reakci budeme koordinovat s našimi
partnery na mezinárodní úrovni v rámci OSN
a G8,“ řekl Barroso. Mezi strukturální příčiny
vyšších cen potravin patří stabilní růst poptávky
po základních potravinách i po potravinách s vyšší přidanou hodnotou, a to zejména ve velkých
rozvíjejících se ekonomikách, a dále obecný růst
světového počtu obyvatel. Značný vliv na ceny potravin mají rostoucí ceny energií, a to zejména
proto, že zvyšují ceny vstupů jako například dusíkatých hnojiv, jejichž cena vzrostla od roku 1999
o 350 procent, a dále zvyšují náklady na přepravu. Zpomalil růst výnosů ze sklizní a objevily se
nové trhy zemědělských výrobků. Mezi faktory,
které ovlivnily ceny potravin v krátkodobém horizontu, patří horší sklizně v několika oblastech
světa, historicky nízká úroveň zásob, oslabování
amerického dolaru a vývozní omezení uplatňovaná řadou tradičních dodavatelů na světové trhy.
Cenovou volatilitu vyplývající z těchto základních
faktorů navíc posilují spekulace.
Rostoucí ceny komodit přispěly v EU k vyšší
inflaci cen potravin i celkové inflaci. Vliv rostoucích cen potravin se však v některých členských
státech projevil silněji než v jiných a měl závažnější dopady na rodiny s nízkými příjmy. Přinesl
výhody pro zemědělce zabývající se rostlinnou výrobou, živočišnou výrobu naopak ovlivnil negativně kvůli vyšším cenám krmiv. Nejvážněji zasaženy byly rozvojové země, které jsou čistými dovozci
potravin, naopak pro čisté vývozce byl tento vývoj obecně příznivý. Pokud vyšší ceny již nevedly k nedostatku potravin, u nejchudších obyvatel
světa vyvolaly vyšší chudobu, podvýživu a zvýšenou
zranitelnost v případě dalších vnějších šoků. Ve
střednědobém a dlouhodobém horizontu však rostoucí ceny potravin představují novou příležitost
jako zdroj příjmů pro zemědělce v rozvojových zemích a mohly by zvýšit podíl zemědělství na hospodářském růstu. Ceny začaly klesat z nedávných
vrcholů a Komise předpokládá, že tento vývoj bude pokračovat a situace na trzích se stabilizuje.
Komise však neočekává návrat nízkých cen, které
panovaly v minulosti.
V roce 2007 stanovila Evropská rada cíl pro
biopaliva používaná v dopravě a v lednu 2008
předložila Komise své návrhy na plnění tohoto cíle. Cílem podle ní nikdy nebylo dosáhnout
10% podílu biopaliv za každou cenu. Cílem je
dosáhnout tohoto 10% podílu biopaliv za přesně
stanovených podmínek. Mezi tyto podmínky patří funkceschopný a stabilní režim udržitelnosti
a ekonomická výhodnost druhé generace biopaliv. O tomto režimu udržitelnosti nyní probíhají
diskuze v Radě a v Evropském parlamentu. Bude
to první režim svého druhu na světě. Bude muset
zajistit, aby výroba neměla škodlivé vedlejší vlivy,
a musí být stabilní a realizovatelný. Ať už bude
10% cíle EU dosaženo či nikoliv, celosvětová produkce biopaliv dále poroste. Evropa může v této
situaci nejlépe přispět tím, že udělá maximum,
aby ukázala, že režim udržitelnosti může fungovat, a že zajistí rychlý přechod na novou generaci
biopaliv. V sektoru dopravy jsou dnes biopaliva
jedinou alternativou k neudržitelným fosilním
palivům. Cíl EU pro udržitelná biopaliva hraje
rozhodující roli v úsilí EU snížit její emise CO2
do roku 2020 o 20 %.
Eugenie Línková

Slovo předsedy

Řezníci chtějí
představit veřejnosti J
nejlepší prodejny
oboru maso uzeniny

iž dávno není nákup u řezníka traumatizující záležitostí pro nakupujícího, nejčastěji hospodyňku, kde
prodávající dával najevo svou převahu zkušeného
obchodníka.
Dnes je již vše jinak, prodávající v současných prodejnách je pro kupujícího více poradcem a konzultantem
než soupeřící protistranou. Těmto menším prodejnám
a jejich majitelům se zcela přirozeně podařilo vycítit
a realizovat to, co zákazník hledá, poté co se nabaží mega reklam, mega prostor a mega cen.
Vstříc tomuto modernímu trendu prodeje v současnosti prožívajícímu již tři roky renesanci se rozhodl jít
Český svaz zpracovatelů masa a uspořádal pro své členy
první ročník soutěže „Prodejna roku“, tentokrát 2008.
Soutěžení již v současné době probíhá, a to ve dvou kolech, nejdříve se soutěží v kraji a pak celostátně. Kritéria jsou volena se zaměřením na současné aktuální trendy tak, aby postihla zejména ty oblasti, které zákazník
očekává od specializovaných prodejen či úseků. Jsou to
zejména informace předávané nakupujícímu staticky
i verbálně, celkové aranžmá prodejny se zaměřením na
detaily v nasvícení a aranžování masa a uzenin. Dále
nesmírně důležitý prvek v dnešní době, a to je prodej
předpřipravených výrobků, nazývaných moderně convenience food, který pokud někdo opomíjí, nemůže uspět
nejen v soutěži, ale ani na maloobchodním trhu.
Musím přiznat, jako jeden z patnácti krajských hodnotitelů krajského kola, že jsem potěšen, spíše bych řekl
doslova nadšen z úrovně navštívených prodejen, kde nejen kvalita, hygiena, sortiment a vysoká odbornost personálu jsou automatické, ale též všechny sledované oblasti moderního pojetí prodeje.
Všechny tyto soutěžící špičkové, jak soukromé, tak
podnikové prodejny se již brzy dozví, kdo je jejich lídrem, a to přesně 9. září 2008 na slavnostním večeru celostátního semináře o údržnosti masa a masných výrobků
na Skalském Dvoře.
Všem soutěžícím přeji hodně zákazníků, protože bez
nich bychom mohli provozovat pouze hodně hezká muzea. Pro ty, kteří se letos nestihli přihlásit, můžete takto
učinit příští rok na adrese sekretariát@cszm.cz, pokud
ovšem jste členy Českého svazu zpracovatelů masa. Pokud nejste, radit Vám jistě nemusím.
Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM

Prodejna ZŘUD - MASOKOMBINÁT PÍSEK, a. s.

Produkce vepřového masa v EU v roce 2008
Je jisté, že letos dojde v EU k poklesu produkce
vepřového masa. Podle odhadů USDA zveřejněného
v březnu letošního roku bude propad jen malý – pouhé
čtyři desetiny procenta – a objem výroby se sníží na
22 500 tisíc tun (pozn.: vychází se z produkce 22 600
tisíc tun, skutečnost však byla vloni mnohem vyšší).
Samotná EU však předpovídá snížení o celé dvě procenta na 22 360 tisíc tun. Nižší nabídka vepřového
masa povede ke zvýšení jeho cen. Lepší realizační ceny při prodeji jatečných prasat jsou přáním chovatelů
nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě. Důležitý bude také export do třetích zemí. Díky objemu produkce
vepřového masa na jedné straně a domácí spotřebě na
straně druhé je vývoz důležitým regulátorem cen vepřového masa na evropských trzích. Nejvýznamnějšími
odbytišti je Rusko a východní Asie. V roce 2007 vyvezla EU 1,9 milionů tun vepřového masa. Stala se tak
největším exportérem vepřového masa na světě, následují USA (1,3 milionů t), Kanada (1 mil. t) a Brazílie
(0,6 mil. t).
V roce 2007 se podařilo mimo jiné také díky rozšíření členských zemí o Bulharsko a Rumunsko vyprodukovat rekordních 22 900 tisíc tun. Výkrm prasat povzbudily rovněž příznivé prodejní ceny v roce 2006. Odhady
produkce pro letošní rok vycházejí z výsledků evidence
stavů prasat v jednotlivých členských státech. V prosinci 2007 bylo zjištěno v chovech přibližně o půl milionu
prasnic méně.
Očekává se výraznější pokles v zemích východní Evropy, kde producenty více zasáhnou nižší ceny a nízká
produktivita. Polsko, které je třetím největším dodavatelem jatečných prasat v EU, počítá s propadem kolem
šesti procent. O pět procent méně by měli vyprodukovat u nás v Česku i na Slovensku. V západní Evropě
se předpokládá nepatrné snížení ve Francii, Španělsku,
Itálii a Irsku, přibližně shodný objem plánuje Německo
a Velká Británie. V Nizozemí se dokonce těší na mírný
nárůst. Poměrně čerstvá data jsou k dispozici z Dánska. Tato země je velmi vyspělým producentem prasat
a zaujímá první příčku mezi evropskými vývozci této

komodity. Dánský statistický úřad zveřejnil údaje o početních stavech prasat k 1. dubnu 2008. Počty zvířat
meziročně klesly o deset procent, což je více, než činily
oficiální odhady.

V souvislosti s vývojem produkce se letos předpovídá
v EU vzestup cen vepřového masa mezi 12 a 15 procenty. Pro informaci uvádíme tabulku vývoje produkce
vepřového masa v jednotlivých zemích EU:

Tabulka: Vývoj produkce vepřového masa v členských zemí EU-27 (údaje v 1000 t; pramen: Fleischwirtschaft 2008)
stát
1990
2006
změna 1990/2006 v %
Německo
4 457
4 500
+1,0
Španělsko
1 789
3 223
+80,5
Polsko
1 855
2 092
+12,8
Francie
1 727
2 011
+16,4
Dánsko
1 208
1 749
+44,8
Itálie
1 333
1 559
+17,0
Nizozemí
1 661
1 230
-26,0
Belgie
784
1 008
+30,6
Velká Británie
946
706
-25,4
Maďarsko
1 018
518
-46,2
Rakousko
517
514
-0,6
Rumunsko
788
468
-40,6
Česká republikax
417
359
-13,9
Portugalsko
279
339
+39,1
Švédsko
291
275
-5,4
Irsko
157
209
+33,2
Finsko
187
208
+11,4
Slovenskox
164
122
-25,3
Řecko
140
109
-21,8
Litvax
85
106
+25,7
32
38
+19,9
Lotyšskox
Bulharsko
406
77
-81,0
Slovinskox
60
70
+16,7
Kypr
31
53
+67,2
30
35
+15,8
Estonskox
Lucembursko
12
13
+6,3
Malta
8
8
+5,2
EU-27
18 797
21 605
+14,2
x
údaje pro 2000 a 2006
MVDr. Josef Kameník, CSc.
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Aby bylo možné obchodovat

Jak již Státní veterinární správa ČR avizovala, že umožní chovatelům obchodovat
se skotem s ohledem na riziko bluetongue, tak tak činí. Na základě mimořádných veterinárních opatření, která vyhlašuje od 29. 4. od 00 hodin, mohou chovatelé očkovat
proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8. Je to proto, aby chovatelé mohli obchodovat v rámci EU, popřípadě mohli vyvézt dobytek do nečlenských zemí.

Toto mimořádné opatření SVS
ČR vyhlásila proto, že kvůli nepříznivé nákazové situaci EK rozhodla
o nouzové vakcinaci v zemích, kde
se katarální horečka
vyskytla, s vakcinací začínají například ve
Francii, Německu, počítá se s ní v nejbližší době ve velké Británii, a i v ČR. Dále
pak proto, že začne platit novela nařízení
Komise (ES) č. 1266/2007, na jejímž základě budou moci členské státy rozhodnout nepřijímat nevakcinovaná zvířata
z uzavřených pásem. Tedy aby naši chovatelé měli možnost s přežvýkavci obchodovat, než započne naše plošná vakcinace
v uzavřeném pásmu.
Z těchto opatření lze citovat, že k vakcinaci mohou chovatelé použít pouze inaktivovanou vakcínu určenou k vakcinaci
proti katarální horečce ovcí vyvolané sérotypem 8, která je registrovaná v některém z členských států EU. O tomto svém
úmyslu musí chovatel minimálně 7 pracovních dnů předem informovat místně
příslušnou krajskou veterinární správu.
Toto oznámení musí obsahovat identifi-

kaci chovatele, registrační číslo hospodářství a jméno soukromého veterinárního lékaře, který vakcinaci provede. Toto
se týká i zoologických zahrad. Plné znění
tohoto mimořádného veterinárního opat-

ření je k dispozici na webových stránkách
Státní veterinární správy ČR www.svscr.
cz a na webových stránkách veřejnoprávního Českého rozhlasu.

Slepice se mají jako prasata…
…tedy pokud jde o zdravotní nezávadnost krmných směsí. V loňském roce opět
proběhla speciální kontrolní akce zaměřená
na vyšetření salmonel v krmných směsích
pro drůbež a prasata a v žádném případě
se nezjistila kontaminace salmonelami ani
v krmných směsích, ani ve vzorcích rybí
moučky.

V loňském roce odebrali veterinární
inspektoři ve všech krajích 209 vzorků
krmných směsí a 24 vzorků rybí moučky.
Ani v jednom případě nebyly salmonely zjištěny. Tyto výsledky svědčí o velké
pečlivosti, kterou výrobci směsí pro drůbež a prasata věnují. Na druhou stranu
není divu, protože jakákoli zjištěná zá-

vada by pro ně znamenala velké finanční ztráty. V porovnání s loňským rokem
letos vzrostl počet odebíraných a vyšetřovaných vzorků – veterinární inspektoři ve všech krajích odeberou 380 vzorků
krmných směsí, 37 vzorků z prostředí
výroben a 48 vzorků rybí moučky. Letos
kromě navýšení počtu vzorků přibylo vy-

šetření na salmonely v prostředí výroben,
z tzv. prachu. O to bude letošní vzorkování „průkaznější“.
Samozřejmě, že ve všech podnicích, kde
se vyrábí krmení pro zvířata, tj. i ve výrobnách směsí pro drůbež a prasata, fungují
kontrolní mechanismy, aby nedocházelo
k závadám a kontaminaci konečného vý-

robku, tj. krmné směsi. Tento systém prověřují orgány veterinárního dozoru v rámci své normální kontrolní činnosti.
Lze tedy, zejména laikům, připomenout, že kromě dozoru nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu dozírají veterinární inspektoři i na zdravotní
nezávadnost krmiv pro zvířata.

Hlavně nesednout na lep
Zdálo by se, že se myši nemusejí bát, že by mohly nějakému necitovi sednout na lep, když
takovýto způsob jejich hubení zapovídá zákon na ochranu zvířat proti týrání, speciálně § 5,
odstavec 9. Ale, bohužel, není tomu tak. Státní veterinární správa ČR obdržela podnět od
jedné pozorné paní, která v jednom výprodeji v Praze objevila lepicí pasti na myši. Okamžitě
zde zasáhl inspektor Městské veterinární správy Praha a výsledek: zákaz prodeje a návrh na
projednání správního deliktu krajskému úřadu.
Myši a jiní ve skladištích škodící hlodavci, jako například potkani, se hubit smějí,
ale takovým způsobem, který zajišťuje jejich usmrcení šetrným způsobem. Smí se
používat takové pasti, které svým mechanismem zvíře okamžitě usmrtí mechanickým způsobem. Nesmí se používat pasti

čelisťové ani výše zmíněné lepové. Otrávených návnad se také smí používat, ale jen
schválených, tj. takových, při kterých hlodavec uhyne tak, že si „ani nevšimne“, jeho
tělesné funkce vyhasnou pozvolna, zdánlivě přirozenou cestou.
Čelisťové pasti jsou zakázány, protože

by se do nich chycená zvířata mohla velmi
trápit. Tedy takto se samozřejmě nesmějí lapat ani kuny, ani kočky, lišky, psi, ani
draví ptáci!!! Samozřejmě by mohlo dojít
i k poranění člověka. Vždy, a to nejen při
kladení pastí, ale i jedů, musí být především sledována ochrana „necílových“ druhů zvířat. Odchyt toulavých a opuštěných
zvířat je považován podle veterinárního zákona za asanační činnost, kterou mohou
provádět jen kvalifikované osoby, pro které
existuje speciální odborný kurz, který musejí absolvovat, aby mohly tuto činnost vykonávat.

V domácnostech mohou lidé hubit myši
povolenými na trhu dostupnými prostředky, aniž k tomu musejí mít nějaké speciální
školení, ale tzv. naveliko, v potravinářských
závodech, skladech či v zemědělských hospodářstvích, by měly tuto deratizační činnost vykonávat autorizované odborné firmy. Vždy je pak třeba zabezpečit, aby se
k otráveným návnadám nemohla dostat
domácí nebo hospodářská zvířata, a samozřejmě ani děti. Tráví-li se někde hlodavci,
je nutné o tom informovat, mimo jiné například formou plakátků.
Josef Duben, SVS ČR

Další informace
z oblasti Státní
veterinární správy
lze získat na internetových
stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz

Inspektoři kontrolovali prodej potravin na bleších trzích v Praze
Potraviny lze
dnes koupit na
mnoha nezvyklých
místech, například
v lékárnách nebo
drogériích. Čas
od času se však
spotřebitelé mohou setkat s prodejem potravin také na tzv. bleších trzích. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské

inspekce proto vyrazili na nejznámější bleší
trh v Praze do Kolbenovy ulice, aby zkontrolovali zdejší podmínky prodeje potravin.
Při první kontrole provedené na šesti
stáncích byly odhaleny vážné nedostatky
v dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti potravin, označování nebo hygieny. Prodejci často nabízeli potraviny s prošlou dobou použitelnosti nebo neoznačené
v českém jazyce. Potraviny s prošlým da-

tem minimální trvanlivosti nebyly odděleny od ostatních a nebyly nijak označeny.
Mléčné a masné výrobky nebyly skladovány v chladicích zařízeních. Jeden z prodejců dokonce masné výrobky krájel a zvlášť
balil, a to vše holýma rukama bez použití
ochranných pomůcek. Přitom ani neměl
možnost si ruce umýt, neboť na stánku nebyl k dispozici zdroj vody a umyvadlo.
Při druhé návštěvě zkontrolovali inspektoři sedm stánků a opět narazili na stejné

nedostatky. Kromě toho zjistili, že jeden
z prodejců není vůbec registrován jako provozovatel potravinářského podniku. Další
prodával uzené ryby volně v kartonových
krabicích, ačkoliv výrobce doporučoval
skladování od 0 do 4 °C. Inspektoři přímo
v rybách naměřili přes 13 °C. Po první kontrole však z některých stánků zcela zmizely
mléčné a masné výrobky a jeden prodejce,
poté co zjistil, že na trhy opět dorazili inspektoři, stánek uzavřel a odešel.

Při obou kontrolních akcích inspektoři SZPI zakázali prodávat celkem 452 kg
potravin v celkové hodnotě téměř 20 tisíc
korun. Jednalo se především o různé druhy cukrovinek, jogurtů, smetanových krémů, kakaového prášku a rybích výrobků.
Se všemi prodejci, u nichž byly zjištěny nedostatky, bude zahájeno správní řízení. Některým přitom hrozí pokuta v řádech desítek tisíc korun.
Martina Šmídtová, SZPI

Nová Společná zemědělská politika má být odpovědí na nové výzvy

Jak zabezpečit kvalitní potraviny za rozumnou cenu pro rostoucí světovou populaci? Jak současně zachovat biodiverzitu,
chránit krajinu a přírodní zdroje? Jak dopadne prověrka funkčnosti Společné zemědělské politiky a jaké mechanismy ji budou
nadále utvářet? O těchto otázkách debatovali resortní ministři sedmadvacítky členských
států EU na neformální radě ministrů zemědělství a rybolovu ve slovinském Brdu.
V reakci na legislativní návrh k prověrce
funkčnosti Společné zemědělské politiky,
většina delegací členských států ocenila,
že mnohem více akcentuje regionální aspekty oproti historickému hledisku uplatňovanému doposud. Společným tématem
vystoupení byla dále problematika biopaliv

a zajištění potravinové bezpečnosti. Česká
republika podporuje modulaci jako nástroj
přesouvající finanční prostředky z I. ve prospěch II. pilíře, což přináší výrazné posílení zdrojů na potřebnou modernizaci evropského zemědělství. „Objem převáděných
prostředků by ale měl být v jednotlivých členských státech srovnatelný,“ upozornil ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Česká
republika usiluje o odstranění historických
nesrovnalostí a prosazuje, aby nově zaváděná pravidla byla co nejméně zatížena byrokracií a respektovala specifickou zemědělskou strukturu jednotlivých zemí,“ doplnil
Gandalovič.
Debata se samozřejmě dotkla i současné situace na světovém trhu komodit, kterou OSN označuje za potravinovou krizi.

V této souvislosti se ČR staví za širší aplikaci inovačních technologií do zemědělské
výroby a mezinárodní obchod oproštěný
od diskriminačních prvků. „S ohledem na
globální trendy se domníváme, že hledisko potravinové bezpečnosti a zajištění růstu
potravinové produkce by se mělo opět stát
jedním ze základních prvků Společné zemědělské politiky za současného odstraňovaní
nejrůznějších bariér a omezení a ohleduplnosti k životnímu prostředí,“ uvedl ministr
Gandalovič.
Podle komisařky Mariann Fischer Boel
smyslem kontroly stavu SZP, tzv. Health
Checkem, je oslabit spojení mezi přímými
platbami a produkcí, a tím umožnit zemědělcům pružněji reagovat na signály trhu a
maximalizovat jejich produkční potenciál.
Celá řada opatření, mezi jinými třeba snížení tržních intervencí, postupné navyšování
kvót na mléko až do jejich úplného zrušení
v roce 2015 nebo zrušení povinnosti vynětí orné půdy z produkce, podle komisařky
farmářům usnadní vypořádání se s novými
výzvami, včetně klimatických změn, potřeby lepšího vodního hospodářství nebo
ochrany biologické rozmanitosti.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
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55 let oslavil pan Robert Váhala
Ohlédnout se za sebou, za hodnotami, které jsou viditelné, to může bezpochyby učinit
kdykoliv pan Robert Váhala, spolumajitel významné české firmy VÁHALA a spol. s r. o.
výroba a prodej masných a lahůdkářských
výrobků v Hustopečích nad Bečvou.
Firma letos oslaví neuvěřitelných 75 let od
založení a pan Robert Váhala se do této firmy narodil jako páté dítě dne 1. června 1953.
Řeznické řemeslo oslovovalo pana Váhalu na
každém kroku, a tak není divu, že zvolil v té
době jedinou možnost studia, a sice na Hotelové škole v Opavě. Své odborné a praktické zkušenosti poprvé uplatnil v provozu studené kuchyně tehdejšího podniku Pramen ve
Valašském Meziříčí, kde působil ve vedoucí funkci až do roku 1990. Firma Váhala &
spol. byla rodinou obnovena 1. ledna 1991,
tehdy v původních podmínkách rodinného
domu. Spolu se svým bratrem Vlastislavem
a pod bedlivým dohledem otce Roberta Váhaly st., zakladatele firmy, se pan Robert Váhala určujícím způsobem podílel na formování
představ, které vyústily v následné vybudování
zcela nového, ukázkového výrobního závodu,

kde byla v roce 1998 zahájena výroba. Společnost, jejímiž majiteli jsou rodinní příslušníci,
zaznamenává rychlými kroky kontinuální rozvoj a již léta se řadí k významným a neopomenutelným výrobcům uzenářských a lahůdkářských specialit.
Pan Robert Váhala je dlouholetým aktivním
členem představenstva Českého svazu zpracovatelů masa, přičemž jím zastupovaná firma
je zakládajícím členem tehdejšího předchůdce
ČSZM, Podnikatelského svazu řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. Řeznické řemeslo pan Váhala v sobě opravdu nezapře –
řemeslo, které zdědil po svém otci, Robertovi
Váhalovi st., jehož pan Robert často s úctou
zmiňuje. Poctivá práce, pozitivní přístup ke
všemu dění, radost ze života a umění naslouchat a pomáhat druhým, tak vnímáme pana
Roberta Váhalu.

Bratři Váhalové, vpravo Robert, uprostřed Svatopluk, vlevo Vlastislav

Úspěchy
kamarádů
Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.

Život prý má tři základní období – učení, výkonů
a odpočinku. Každé z nich je pěkné a závisí jen na
nás, jak si je dovedeme každý den uvařit a okořenit.
Jistě, k onomu ideálu, ke kterému každý z nás v mládí jistě vzhlížel, je v každodenním životě často daleko.
V mnoha případech ale realita současnosti překročila i bujné klukovské sny. Na počátku byla cestička,
klikatící se kamsi za obzor a krůček po krůčku stále
svým směrem. Systematická práce, ohýbání a zdvihání hlavy, realizace snů a nápadů. Z povzdálí, odkud
nevidíme pot, nakonec solidní cesta s mnoha malými
či většími pomníčky, které hodnotíme jako úspěch.
Úspěšných lidí je kolem nás jistě nemálo.
Mezi ty, které chci dnes zmínit, patří dva dlouholetí kamarádi – Milan Malena a Antonín Kozák.
Mají mnohé společné. Oba jsou veterináři, oba
výborní hygienici s hlubokou znalostí potravinářské
praxe, oba úspěšně vystoupali po schodišti Státní
veterinární správy až do kanceláře ústředního ředi-

Přejeme našemu milému kolegovi, panu Robertu Váhalovi, do dalších let především pevné
zdraví, neutuchající pozitivní přístup ke všemu
dění, další úspěšný rozvoj firmy a radost z práce a rodinného zázemí.
ČSZM

Z 5. jednání představenstva a dozorčí
rady ČSZM, které se konalo
dne 13. 5. 2008 v Průhonicích,
vybíráme:

Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.

tele a oba svoje znalosti předávají jako přednášející na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně.
Před pár měsíci oba obhájili svoje práce v oblasti legislativy, ochrany zvířat a veterinárního hygienického dozoru a obdrželi titul Ph.D., aby si letos zase
mohli podat ruce a navzájem si pogratulovat. MVDr.
Antonín Kozák, Ph.D., a MVDr. Milan Malena,
Ph.D., úspěšně obhájili před vědeckou radou fakulty své habilitační práce a rektor univerzity Prof.
MVDr. Vladimír Večerek, CSc., je následně jmenoval docenty. Oba dva jsou v životním období, kdy se
od nich výkony očekávají. Milan již padesát pětku
oslavil a u Kozáků se k oslavě chystají právě na výročí Francouzské revoluce. Myslím, že si oba dva dali
k narozeninám krásné dárky.
Už jsem měl možnost jim stisknout ruku, ale je
příjemné gratulovat ještě jednou.
Jsem rád, že mám úspěšné přátele.
Laďa Steinhauser

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrola úkolů
2. Zpráva předsedy Výrobní sekce o stavu přihlášek
ZTS
3. Zpráva o slovní ochranné známce Pražská šunka
4. Program ČSZM na období let 2008–2009
5. Zpráva o soutěži „Řeznicko-uzenářská prodejna
roku 2008“
6. Příprava dotačních titulů
7. Zpráva předsedy Sekce pro nákup jatečných zvířat
8. Různé
Jednání řídili:
Ing. Jaromír Kloud
Ad 1.
(Kontrola úkolů)
Ing. Jaromír Kloud se dotázal, zda jsou připomínky
k uloženým úkolům z minulého jednání, které považuje za splněné. S ohledem na skutečnost, že členové představenstva neměli připomínek, konstatoval, že
uzavírá bod kontrola úkolů a otvírá bod 2 programu.
Ad 2.
(Zpráva předsedy Výrobní sekce
o stavu přihlášek ZTS)
V úvodu VŘ komentoval dosavadní vývoj v procesu přípravy zápisu vybraných masných výrobků do rejstříku ZTS, přičemž navazující obsáhlou diskuzi lze
shrnout do následujících hlavních bodů jednání:
Dne 24. 4. 2008 se v Bratislavě uskutečnilo třetí jednání společné pracovní skupiny ČSZM a SZSM, které
bylo zaměřeno na přípravu specifikací pro výrobky liptovský salám, lovecký salám, špekáčky a spišské párky.
Náplní tohoto jednání bylo zejména provedení senzorické analýzy vzorků těchto výrobků. Finální schválení
všech zvažovaných a takto připravovaných specifikací
je nutné podložit senzorickými a laboratorními zkouškami. Na tomto jednání byl ze strany SZSM předložen
návrh dohody mezi oběma svazy, jejímž předmětem

Vaše chuť je tady!
ESSA, spol. s r.o.
centrální expedice
Okružní 34
370 01 České Budějovice
Tel.: 387 412 481
Fax: 387 412 481

ESSA, spol. s r.o.
expedice
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 1
Tel.: 461 631 845
Fax: 461 616 920

e-mail: skladcb@essacb.cz

e-mail: skladdu@essacb.cz

taste unlimited...

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

jsou podmínky dalšího postupu při zápisu výrobku liptovský salám do rejstříku ZTS.
Dne 14. 5. 2008 se v Brně (DERA FOOD TECHNOLGY - CZ, s. r. o.) uskuteční 4. jednání společné
pracovní skupiny ČSZM a SZSM.
V návaznosti na rozhodnutí představenstva ČSZM
ze dne 19. 2. 2008 stále přetrvává úkol týkající se přípravy možných variant dalšího postupu ČSZM a SZSM ve věci technického zajištění společné registrace
ZTS. ČSZM aktuálně vyčkává na odpověď Evropské
komise na dotaz týkající se této záležitosti.
K tomuto bodu dále vystoupil Ing. Jan Kopečný,
předseda Výrobní sekce ČSZM, a detailně popsal průběh posledního jednání společné pracovní skupiny
ČSZM a SZSM, které se konalo dne 24. 4. 2008.
Ad 3.
(Zpráva o slovní ochranné známce
Pražská šunka)
V návaznosti na minulé jednání P a DR byly v této
věci zajištěny následující kroky:
Dne 16. 4. 2008 podal ČSZM rozklad proti rozhodnutí ÚPV ze dne 21. 3. 2008. Posouzení tohoto rozkladu ze strany ÚPV bude trvat několik měsíců.
Postup ČSZM v této záležitosti byl konzultován
s externím specialistou na problematiku ochranných
známek. Výsledkem této konzultace je označení postupu ČSZM za správný a úplný.
Po rozsáhlé diskuzi k tomuto tématu představenstvo
rozhodlo o dalším postupu ČSZM a pověřilo VŘ k zajištění dílčích úkolů.
Ad 4.
(Program ČSZM na období let 2008–2009)
Předseda ČSZM Ing. Jaromír Kloud v návaznosti
na osobní jednání s jednotlivými členy představenstva
a dozorčí rady ČSZM přednesl návrh Programu činnosti ČSZM na období 2008–2009. K přednesenému
programu činnosti byly z řad členů P a DR vzneseny
doplňující náměty a rozšíření. Upravený program činnosti bude členům P a DR ČSZM v písemné formě
zaslán a na dalším jednání P a DR ČSZM se členové
k tomuto programu vyjádří, popřípadě bude program
doplněn. Následně budou s takto schváleným programem seznámeny členské subjekty ČSZM.
(Pokračování na straně 4)

4

Z D O M O VA – I N F O R M A C E

komise, které stanovuje prováděcí pravidla
pro nařízení Rady (ES) č. 700/2007, o uvádění na trh masa ze skotu mladšího 12 měsíců. Byla tím zajištěna operativní možnost
vyhodnocení těchto prováděcích pravidel,
které jsou aktuálně předmětem diskuze na
úrovni Evropské komise.
Informace z řídících výborů
Evropské komise
Dne 18. 4. 2008 obdržely členské subjekty informace o situaci na trhu EU s vepřovým, hovězím a drůbežím masem. Tyto
informace obsahují rovněž odhady vývoje
situace na evropském trhu s těmito komoditami.

Prodejna Maso Planá, a. s.
(Dokončení ze strany 3)
Ad 5.
(Zpráva o soutěži
„Řeznicko-uzenářská prodejna roku
2008“)
V současné době průběžně probíhá hodnocení prodejen v jednotlivých krajích.
Hodnotitelé, členové P a DR ČSZM, na
základě předchozí domluvy s majiteli prodejen průběžně provádí vlastní hodnocení
dle schválených kritérií. Vzhledem k tomu,
že soutěž probíhá ve dvou kolech (krajská
a celostátní), bude krajské kolo ukončeno
již dne 31. 5. 2008. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v rámci odborného semináře o údržnosti masa na Skalském dvoře
(9. 9. 2008).
Ad 6.
(Příprava dotačních titulů)
VŘ seznámil přítomné s aktuálním
stavem přípravy čerpání finančních prostředků z dotačních titulů EU na činnost
ČSZM:
ČSZM jedná s PK ČR o přípravě společného projektu zaměřeného na propagaci spotřeby masa a masných výrobků prostřednictvím médií s celostátní působností.
ČSZM již předal PK ČR podkladové materiály pro zabezpečení tohoto projektu.
ČSZM dále připravuje projekty ve spolupráci s Rozvojovou inženýrskou společ-

ností s. r. o., které budou zaměřeny jak na
propagaci spotřeby masa a masných výrobků prostřednictvím letáků vybraných
obchodních řetězců, tak i na financování
vzdělávacích akcí Českého svazu zpracovatelů masa.
Ad 7.
(Zpráva předsedy Sekce pro nákup
jatečných zvířat (NS)
VŘ informoval členy P a DR ČSZM
o projednávaných tématech NS:
Dovoz živých prasat z Polska
Dne 6. 5. 2008 obdržely členské subjekty informaci, ve které je upozorněno na
výskyt Aujeszkyho choroby u jatečných
prasat v Polsku. SVS ČR upozorňuje, že
v souladu s čl. 2 (2) rozhodnutí Komise
2008/185/ES nelze z Polska odesílat jatečná prasata do ČR. Východiskem pro řešení
této situace je zavedení plánu na tlumení
a eradikaci Aujeszkyho choroby v Polsku,
z tohoto důvodu ČSZM ve spolupráci
s SVS ČR aktuálně řeší možnosti zajištění
této podmínky ze strany veterinární správy Polska.
Označování masa skotu mladšího
12 měsíců
Dne 18. 4. 2008 obdržely členské subjekty informace o návrhu nařízení Evropské

Zvýšení věku skotu pro zařazení páteře
do SRM
Dne 25. 4. 2008 byla členským subjektům zaslána informace o Nařízení Komise
(ES) č. 357/2008. Hlavní změnou je skutečnost, že za SRM se považuje páteř skotu
staršího 30 měsíců. Toto nařízení bylo vyhlášeno v Úředním věstníku EU dne 23. 4.
2008 a vstoupilo v platnost dne 26. 4.
2008, nařízení novelizuje přílohu V nařízení (ES) č. 999/2001.
Odborný článek pro časopis MASO
Členové NS, Ing. Uttendorfský a VŘ,
ve spolupráci s odborným pracovníkem
MZe ČR Ing. Pavlem Trčkou publikovali
v letošním 2. čísle časopisu MASO odborný článek na téma nákupu jatečných zvířat v ČR.
Ad 8.
(Různé)
a) Kandidatura do volených orgánů PK
ČR
V souvislosti s konáním volební valné
hromady PK ČR dne 29. května 2008
bude ve stanoveném termínu jménem
ČSZM nominován do představenstva
PK ČR MVDr. Josef Kameník, CSc.,
a do dozorčí rady PK ČR Ing. Jaromír
Kloud.
Představenstvo dále pověřilo VŘ k jednání s ostatními členy PK ČR o podpoře jejich kandidátů na tyto pozice
prezidenta a členů výkonné rady PK
ČR.
b) Čerpání rozpočtu ČSZM
Předseda DR ČSZM Ing. Zdeněk
Maška seznámil přítomné s čerpáním
rozpočtu ČSZM za 1. Q 2008. Dozorčí rada ČSZM neshledala v čerpání
rozpočtu žádné nedostatky a považuje
výši čerpání finančních prostředků za
obvyklou.
c) Studijní cesta JAR
Ve dnech 26. 10. – 5. 11. 2008 se uskuteční studijní cesta do JAR. Celkem je
přihlášeno 25 účastníků, je vytvořena
rezerva pro 2 až 3 účastníky, kteří se
mohou, v případě zájmu, ještě do konce měsíce května 2008 přihlásit na sekretariátu ČSZM.
d) Žádost o přijetí do ČSZM
Jan Janota, řeznictví a uzenářství, Blatná (přijetí od 1. 6. 2008)
Maso Třebovle s. r. o., Kostelec n. Č. Lesy (přijetí od 1. 6. 2008)
Mrazírny Plzeň – Dýšina a. s. (přijetí
od 1. 6. 2008)
Představenstvo odsouhlasilo přijetí
těchto subjektů.

Prodejna Kostelecké uzeniny a. s.
e) Žádost o ukončení členství
Emil Kliment – výroba uzenin s. r. o.
(ukončení členství k 1. 6. 2008)
Představenstvo vzalo na vědomí ukončení členství tohoto subjektu.
f) Skalský dvůr
Ve dnech 9.–10. září 2008 se bude konat 10. ročník semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek.
Hlavním tématem tohoto jubilejního
semináře budou „Obaly ze všech možných úhlů pohledu“. Součástí semináře je slavností společenský večer, na
kterém ČSZM tradičně předává prestižní ocenění „Čestné členství, Mistr
oboru, Nejlepší učeň – student“.
g) Připravované inspekce RF a ČLR
Dne 25. 3. 2008 obdržely členské subjekty ČSZM informace o připravované 5. vlně schvalování provozů pro vývoz potravin živočišného původu do
Ruské federace. Seznam zájemců o inspekci byl následně předán k dalšímu
administrativnímu řízení na MZe ČR
a SVS ČR.
Dne 12. 5. 2008 obdržely členské subjekty ČSZM informace o připravované misi na schvalování tuzemských
provozů pro vývoz potravin živočišného původu do Čínské lidové republiky. Seznam zájemců o inspekci bude následně, dne 20. 5. 2008, předán
k dalšímu administrativnímu řízení na
Obchodní oddělení Ambasády ČR
v ČLR.
h) Mezinárodní veletrh zpracovatelských,
obalových a tiskařských technologií –
FOR 3P
V dubnu 2009 se bude konat 1. ročník
Mezinárodního veletrhu zpracovatelských, obalových a tiskařských technologií s názvem FOR 3P na Pražském
veletržním areálu v Letňanech. Nově vznikající odborný veletrh s garancí SYBA (obalová asociace) pokrývá
úzce propojené obory, které byly v ČR
prezentovány na oddělených veletrzích. Pořadatelé oslovili ČSZM se žádostí o odbornou spolupráci v rámci
přípravy veletrhu, která by měla směřovat především v propagaci veletrhu, umístění pozvánky na web ČSZM
a odborné konzultace v rámci potravi-

nářské technologie (technologie zpracování masa).
i) Diskusní shromáždění s premiérem Topolánkem a ministrem Gandalovičem
Dne 16. 5. 2008 se v Praze uskuteční
diskusní shromáždění zástupců agrárního a potravinářského sektoru s premiérem Topolánkem a ministrem Gandalovičem. Předmětem jednání zde
bude především koncepce zemědělství
a potravinářství ČR v nadcházejícím
období.
j)

Kooptace člena představenstva ČSZM
Vzhledem k ukončení členství firmy
Emil Kliment – výroba uzenin s. r. o.
v ČSZM a tím i zánikem mandátu Ing.
Petra Krešňaka pro výkon funkce člena představenstva ČSZM, se členové P a DR ČSZM usnesly kooptovat
nového člena tohoto orgánu a pověřilo předsedu ČSZM jednáním s vybraným kandidátem.

k) Akce agentury CMA
Ve dnech 27. až 29. září t. r. se v rámci veletrhu InterMeat 2008 zúčastní zájemci z řad P a DR ČSZM akce, jejímž
cílem je navázání kontaktů a spolupráce s členy představenstva německého
svazu zpracovatelů masa.
l) Registrace upravených stanov ČSZM
Na jednání 24. valné hromady ČSZM,
která se konala dne 13. 5. 2008, bylo
členskými subjekty odsouhlaseno doplnění článku 3 (Předmět činnosti)
stanov ČSZM o ustanovení, které bude ČSZM opravňovat k provozování
vzdělávacích činností.
m) Výkazy o pracovní činnosti sekretariátu
ČSZM
Výkazy o pracovní činnosti pracovníků sekretariátu ČSZM za měsíce
únor–květen 2008 byly zaslány členům představenstva a dozorčí rady
ČSZM v elektronické podobě.
Další jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM se bude konat dne 24. června
2008 v prostorách Potravinářské komory
ČR, Praha 10 - Malešice, za přítomnosti
zástupce PK ČR.
Ing. Jaromír Kloud
předseda ČSZM

Prodejna Kostelecké uzeniny a. s.

PRAŽSKÁ ŠUNKA
Označením PRAŽSKÁ ŠUNKA se již po
desetiletí označuje jeden z nejznámějších
potravinářských produktů, který má původ
v České republice a zejména pak v Praze.
Z historických pramenů lze dovodit, že výrobek označený PRAŽSKÁ ŠUNKA je spojený se jménem pana Františka Zvěřiny,
který ji začal vyrábět již v 60. letech 19.
století. Po mistru Zvěřinovi převzal výrobu
šunky v jeho dílně významný pražský uzenář Josef Jeřábek. Mezi další výrobce tohoto výrobku patřili pražští uzenáři Dlouhý,
Malý, Cibulka a jiní. Také v ostatních velkých městech byla po vzoru Prahy zahájena
výroba Pražské šunky. V Brně se tomuto
výrobku věnoval uzenář Jebavý, v Hradci
Králové uzenář Hutla, v Pardubicích uzenář Sochor a do konce století mnoho dalších uzenářů. Přeneseně lze říci, že PRAŽSKÁ ŠUNKA mistra Zvěřiny je pramáti
všech PRAŽSKÝCH ŠUNEK.
Základem výroby PRAŽSKÉ ŠUNKY
byl v jejím prvopočátku výběr suroviny
a způsob nakládání. Jednalo se o vepřové
kýty o váze do 5 kg pocházející z lehkých
prasat. Do připravených úzkých otvorů se
vpravilo prstem přiměřené množství solicí
směsi. Při solení vychlazené kýty se důkladně třel dusičnanovou solicí směsí s malým
množstvím cukru povrch masa a zvláště

kůže. Dno nakládací nádoby se lehce zasolilo a kýty se skládaly kůží dolů. Převařeným a vychlazeným solným dusičnanovým
lákem, opět s malým množstvím cukru, se
šunky zalévaly druhý nebo třetí den, přičemž se zatížily. Zhruba po dvou týdnech
se šunky překládaly tak, aby se spodní vrstvy dostaly nahoru a vrchní dolů. Při překládání se šunky v kolínkách nalomily a zalévaly původním lákem upraveným na správnou
hustotu. Šunky se opět zatížily. Průměrně
těžké šunky bývaly dobře proleželé za pět
až šest týdnů při teplotě prostředí okolo
7 °C. Po smyslové kontrole jakosti vpichem
dřevěného kolíku do kolínka a k pánevní
kosti, a následným přičichnutím, se šunky
namáčely na několik hodin do vlažné vody
a dále nechaly odkapat. Poté se provedla poslední úprava, a to odstranění pánevní kosti,
oškrabání povrchu kůže a ovázání kolena,
aby se varem nepoškodil jeho tvar. Šunky
se zavěšovaly zásadně do vyhřáté udírny.
Uzení se provádělo ve dvou fázích, a to nejprve osušení na jasném ohni, poté aromatizací a zabarvením pomocí zvlhčených pilin
z tvrdého dřeva. Udilo se zpravidla zvolna
8 až 12 hodin podle hmotnosti šunek „dozlatova“. Dále se provádělo spaření ve vroucí vodě a ováření šunek při teplotě cca 75 °C
zhruba 1 hodinu na 1 kg. Chlazení se provádělo namočením do studené vody a někdy

se provádělo ještě dodatečné osušení v udírně. Podle účelu použití šunek, případně při
předpokladu dlouhé přepravy při vývozu,
např. do zámoří, býval způsob uzení různě modifikován. Často se provádělo pouze dlouhodobé uzení studeným kouřem ve
vlažné udírně déle než 10 dní. Neosušované
šunky v udírně byly zpravidla na povrchu
ošetřeny buď slabou vrstvou želatiny, nebo
olejem. Přepravovány byly v proutěných koších převázaných jutovou tkaninou.
Na úroveň průmyslové výroby přivedl
PRAŽSKOU ŠUNKU pan Antonín Chmel,
který založil svoji firmu v Praze U Zvonařky v roce 1879. Vedle tohoto stěžejního výrobku produkoval široký sortiment
uzenářských výrobků, které brzy získaly
věhlas v Praze i v dalších, zejména lázeňských městech, a posléze i v řadě států Evropy. Komerčně nejúspěšnější však byla
PRAŽSKÁ ŠUNKA, která si záhy našla
cestu i do zámoří. Po druhé světové válce
byla na závod uvalena státní správa a byla do něj postupně začleněna řada dalších
pražských provozoven. V roce 1977 převzal „Zvonařku“ nově vybudovaný Masokombinát Praha jih - Písnice, včetně všech
zaměstnanců a zásobovacích oblastí. V období privatizace po roce 1989 tento masokombinát zanikl.

A právě v období po druhé světové válce začala být PRAŽSKÁ ŠUNKA vyráběna jako polokonzervovaná nebo konzervovaná šunka ze svaloviny vepřové kýty,
která byla uzavírána do plechových obalů. Technologie výroby této PRAŽSKÉ
ŠUNKY spočívala ve vykostění čerstvých
vychlazených vepřových kýt, úpravy jednotlivých částí kýt, jejich vytřídění podle
stupně zabarvení, dále z mechanického,
přerušovaného namáhání suroviny za přidání chloridu sodného a technologicky
nezbytného množství dusitanu a dusičnanu sodného, polyfosfátu, cukru, případně
askorbátu sodného, vše z části rozpuštěno
v určitém množství láku. Při plnění obalů
byl k obsahu přidáván malý plátek želatiny, uzavírání obalů probíhalo za působení
vakua. Následně byla provedena pasterace,
případně sterilace a chlazení. Hmotnost
polokonzervované PRAŽSKÉ ŠUNKY
bývala zpravidla 8, 10 a 12 lb. Tvar plechových obalů pro výrobu této šunky byl
hranatý. Naproti tomu PRAŽSKÁ ŠUNKA konzervovaná o hmotnosti 1 a 2 lb
bývala oválná. Pro dosažení komerční
úspěšnosti byl velmi důležitý podíl rosolu
v hotovém výrobku.

myslu v Brně, Kostelci, Studené a Vamberku. Po vybudování masokombinátu v Plané
nad Lužnicí v roce 1973 byla výroba polokonzervované PRAŽSKÉ ŠUNKY zavedena i tam. Závod v Plané nad Lužnicí byl
v té době jako jediný schválen zahraničními veterinárními inspektory pro vývoz
masa, masných výrobků a konzerv, jak do
zemí bývalého Evropského hospodářského
společenství, tak do USA.

Výrobou PRAŽSKÉ ŠUNKY „v plechu“
se zabývaly převážně závody masného prů-

ČSZM
(čerpáno z materiálů MVDr. Radoše)

Názvem PRAŽSKÁ ŠUNKA se tak po
období desetiletí označují tyto základní
druhy masných výrobků z vepřové kýty:
Vyuzená vepřová kýta s kostí, která je následně spařena vroucí vodou a poté tepelně
opracována (dušena).
Pasterovaná polokonzerva v hranatém
obalu vyrobená z vybrané svaloviny vepřové kýty, která obsahuje přiměřený podíl
rosolu.
Sterilovaná konzerva vejčitého tvaru vyrobená z vybrané svaloviny vepřové kýty,
která obsahuje přiměřený podíl rosolu.
Označení PRAŽSKÁ ŠUNKA je dodnes v České republice i ve světě synonymem pro výrobky typu dušená šunka.
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Špatný návrh reformy přivedl potravináře a zemědělce do Lucerny
Prakticky do posledního místa byl velký sál Paláce Lucerna a všechny balkony
zaplněny zemědělci a potravináři z celé
ČR. Přijeli v pátek 16. května vysvětlit Petru Gandalovičovi, ministrovi zemědělství,
kterého mezi sebe pozvali, svou nespokojenost a tu mimo jiné někteří z nich vyjádřili
transparenty jako: „Nechceme matematika, ale zemědělského odborníka“ nebo jiným „Josefe Luxe, vrať se“. Zemědělce
přijeli podpořit i potravináři a generální
ředitelé a majitelé největších zpracovatelských firem a holdingů. Ani oni v sále tentokrát nechyběli. Početná byla i skupina
soukromých zemědělců, kteří jsou většinou voliči ODS, a i ti vyjadřovali nespokojenost s tím, že reforma se dělá bez nich.
Jeden z nich, sedlák z Pardubicka Petr Novák, to vyjádřil slovy: „Obávám se toho,
aby nakonec ministerstvo zemědělství neřídili Němci a Němcové.“
Jak z jednání vyplynulo, zemědělcům
vadí i způsob, kterým se ubírá evropská
agrární politika. V českém provedení to
do budoucna znamená velký ústup od produkční činnosti. Exministr Jan Fencl snahu o útlum zemědělské činnosti přirovnal
k jízdě v kočáru, kde jsou neprůhledné
záclonky bránící pohledu na okolní krajinu a svět. Osazenstvo tak slepě putuje,
aniž tuší, co se mimo kočár ve světě děje. I ostatní řečníci dávali za pravdu tvrzení, že se až přehnaně ustupuje z pozic,
a kladli si otázku, zda se tomu nelze účinně bránit.

Prezident AK ČR
Jan Veleba položil
otázku, kolik zbylo
na ministerstvu
zemědělství
agrárních
odborníků
„Agrární komora je ustavena ze zákona,
má celostátní organizační strukturu, má výraznou pozici nejen v rámci resortu. Počet
zaměstnanců všech členských organizací
AK je 102 tisíc. Agrární komora zastupuje
i řadu členských organizací, jako je třeba
Český svaz včelařů s téměř 50 tisíci členy.
V poslední době její velmi silnou organizací je i Potravinářská komora.
Nerespektovat tyto lidi, neuznat za
vhodné s jejich volenými zástupci návrh agrární reformy konzultovat a naproti tomu
tak činit s centrem jiné, na rozdíl od nás
politicky jednostranně vymezené organizace, programem, jejíž vedení je léta boj proti
všem ostatním, je neobhajitelné. Nehledě
na to, že místo abyste zemědělce spojoval,
tak tímto je úspěšně rozdělujete.
Ale opakuji – my nejsme v roli prosebníků a zařídíme se podle toho. Naše reakce
byla doposud zdrženlivá ve smyslu masmédií, protože chceme dát příležitost nápravě, pokud k tomu bude ochota. Ta doposud
chyběla. Na naše názory neberete, pane ministře, ohled, naše do této doby velmi korektní chování si pravděpodobně vykládáte
jako naši slabost.
Chci vám, pane ministře, sdělit, že se velmi mýlíte, když se domníváte, že je trvale
možné postupovat tak, že resort zemědělství lze pouze zadministrovat a rozhodovat
záležitosti zemědělců bez zemědělců.
Mluvím o ochotě, která by byla třeba ke
korekci a výraznému doplnění reformy. Je
ale otázka, jaká je odborná schopnost současného MZe zemědělskou politiku řešit.
Kolik na MZe zbylo agrárních odborníků?

Jak by dopadlo srovnání s resortními ministerstvy například Rakouska, Německa
či Polska?
Máme indicie, že se na materiálech
MZe, tedy na reformě výrazně podílí jeden
nejmenovaný agrární analytik bez odborného vzdělání. Pokud to tak skutečně je, pak
je to vážná věc. Aby bylo pochopeno jak
vážná a také že nepřeháním, dovolte mně
citát z článku tohoto „odborníka“ v Týdeníku Zemědělec č. 40, r. 2007:
„Co takhle selský rozum?“
„Dalším, náklady zbytečně zvyšujícím
zvykem, je hluboká orba. Na místě je přitom otázka, kde se takový zvyk v České
republice vůbec vzal. Jedinou možnou odpovědí je předlistopadový ideologicky prosazovaný vzor hospodaření v sovětských
kolchozech. Jenže orat někde až v několikametrové vrstvě ornice, jak tomu na řadě
území bývalého SSSR bylo a je, je poněkud
něco jiného než zpřevracet půdní profil na
pozemcích v české kotlině.“
Anebo – „Všem hospodářům by mělo
být jasné, že často pragmaticky používaný
dvouletý cyklus střídání obilovin a řepky
vede v důsledku k jednostrannému vytěžování půdy a následnému opětovnému navracení živin do půdy.“
Zvedněte prosím ruku, kdo střídáte obilí, řepka, obilí!
Úplně závěrem chci před tímto sálem
říct zcela jasně a zřetelně – po létech trvalého vynuceného poklesu českého zemědělství přišla nová doba. Jsme rozhodnuti
ji využít a utkat se s každým, kdo nás bude
chtít srazit zpět.
Jinými slovy, dnešním shromážděním
nic nekončí, ale začíná.“

Na kritiku reformy
reagoval ministr
zemědělství ČR
Petr Gandalovič slovy:
„Reforma českého zemědělství, kterou
jsme přibližně před měsícem představili
veřejnosti spolu s premiérem Mirkem Topolánkem, na všechny aktuální výzvy, které před zemědělstvím stojí, reaguje. Vytváří
prostor pro svobodné zemědělské podnikání a zvýšení produkce tam, kde je to možné, a na druhé straně dává pro tento rozvoj pevná pravidla. Její hlavní cíle se dají
shrnout do čtyř oblastí: 1. kvalita života na
venkově, 2. konkurenceschopnost zemědělských podniků a odstranění byrokratických bariér pro jejich produkci, 3. důraz
na vlastnická práva k půdě a péči o krajinu
a 4. aktivní vystupování České republiky
v Bruselu, kde se pravidla pro naše zemědělství formují.
Je celkem logické, že se ihned po zveřejnění našich záměrů rozvinula ohledně
reformy v zemědělské veřejnosti široká diskuse včetně kritických ohlasů. Na kritiku
a případné návrhy na doplnění některých
priorit jsem připraven, je však třeba pamatovat na to, že je nutné pohybovat se v pravidlech Společné zemědělské politiky EU.
Nemohu však souhlasit s těmi, kteří ve své
pochybují základní principy, jako je priorita vlastnických práv či již zmíněná potřeba
péče o zemědělskou krajinu. Chtěl bych také zdůraznit, že cíle reformy nejsou v žádném rozporu s dřívějšími dokumenty, které
se týkaly rozvoje tuzemského zemědělství
a potravinářství. Představená koncepce je
naopak aktualizací těchto dokumentů ve
světle měnících se globálních podmínek,
a pokud se jí podaří naplnit, zabezpečí
podnikatelům v oboru dlouhodobou perspektivu.“

Reformu české agrární
politiky kriticky hodnotil
Miroslav Jirovský,
předseda Zemědělského
svazu ČR:
„Reforma nerespektuje Pozici ČR při
jednáních o reformě Společné zemědělské
politiky, projednanou vládním výborem
pro Evropskou unii v polovině loňského
listopadu. Nereaguje také na nerovnoměrný vývoj zemědělské produkce v bývalých
zemích EU-15, kde produkce nadále roste, a přistupujících zemích, kde produkce
trvale klesá, přestože je na hektar pouze
cca poloviční.
Úvodní myšlenkou předložené Reformy
je rozvíjet prostor k novým rolím rezortu
v naplňování veřejného zájmu v krajině
a nepodléhat nesystémovým požadavkům
agrárního lobby. Domnívám se, že v současné situaci vznikající světové potravinové krize jde o daleko důležitější roli, to je
odstraňování závislosti na dovozu potravin
jak v České republice, tak i Evropské unii,
omezení zásadní ekonomické nestability
v čase, zejména cenové. A zde právě naopak, je třeba využívat podnikatelských
schopností agrárních nevládních organizací a spolupráce, prosazovat nadstranickost
zemědělské politiky.
Na zemědělskou koncepci musí navazovat také koncepce českého potravinářství.
Přitom o potřebě modernizace zpracovatelského a potravinářského průmyslu či jeho
zaměření se v Reformě zemědělské politiky nenajde ani slovo. Jak chce stát podpořit konkurenceschopnost a prodej českých
potravinářských produktů v zahraničí s cílem snižování záporného agrárního salda?
A chce to vůbec?
Rozvoj českých potravinářských podniků za této situace není možný bez zásadního právního rámce pro činnost obchodních řetězců, přes které se dnes prodává
cca 72 % potravin. Náš dosavadní liberální
postoj a výhody poskytnuté zahraničním
obchodním řetězcům zničily nejdříve české obchodní řetězce (v roce 1996 jich bylo
mezi prvními deseti 5) a nyní svoji obchodní politikou poškozují český potravinářský
průmysl. Dnes tak, že dováží již cca 40 %
spotřeby potravin a když se začne u nás
mluvit velmi malé regulaci, tak si dovolí
našim politikům vzkázat, že začnou dovážet ještě víc! Ptám se, co vůbec dnes představuje cena v supermarketu? Rozhodně ne
náklady s přiměřeným ziskem.“

Ostatně o potravinářství se příliš nezmiňují ani priority ČR pro předsednictví v radě
EU. To mne dost udivuje, protože Francie,
která Unii předsedá před námi, považuje
evropské zemědělství a potravinářství za
strategický sektor a prioritu svého předsednictví.“

Michal Hašek,
předseda poslaneckého
klubu ČSSD PS PČR
a stínový ministr
zemědělství:
Řetězce jsou silnými hráči na českém
obchodním trhu, ne vždy používají etické
a rovnoprávné postupy vůči svým obchodním partnerům. Přišly do ČR v 90. letech
bez jakýchkoli pravidel a tato situace bohužel trvá dodnes.
Zastánci řetězců v této polemice používají jako základní argument, přínos přirozené konkurence pro spotřebitele, který
ho konzumuje v podobě dlouhodobě nízkých cen zboží, zejména potravin. Operují
s tím, že tyto řetězce díky tržní síle pracují
s nízkými maržemi při vysokém obratu. Tuto tezi jednoznačně vyvrátil nedávný průzkum trhu, který jednoznačně dokázal, že
u potravinářského zboží tyto marže nejsou
vůbec nízké a pohybují se u některých komodit i v desítkách procent. Když k tomu
připočtete další požadavky, např. zalistovací poplatky, regálné, dlouhodobé splatnosti

Prezident PK ČR, Ing. Miroslav Toman, CSc., při svém vystoupení v Luceně

Špatný koncept
kritizoval i Miroslav
Toman, prezident
Potravinářské komory

Ministr zemědělství ČR Mgr. Petr Gandalovič při svém projevu

Mgr. Michal Hašek, místopředseda ZEV PS PČR, stínový ministr zemědělství (druhý zprava), Ing. Ladislav Skopal, místopředseda ZEV PS PČR (třetí zprava)

„Jakýmsi vodítkem a stabilizací a řekněme si i stabilizací pro náš resort měla
být koncepce zemědělství a potravinářství.
Bohužel ministerstvem zemědělství představený dokument nemá ani obsah, ani
záměr (pokud se za něj nepovažujeme obnovu starých cest a remízků) a neobsahuje
jediné číslo, týkající se výroby. Jsem přesvědčen, že je to důsledkem toho, že nebyl
konzultován ani s Agrární, ani Potravinářskou komorou. A protože znám odborné
pracovníky ministerstva, tak se domnívám,
že koncepce nebyla diskutována ani s nimi.
Je to pro mne o to větší zklamání, protože několikrát jsem veřejně nabídl ministerstvu zemědělství, že PK ČR je připravena
aktivně na koncepci spolupracovat. Bohužel tato nabídka nepadla na úrodnou půdu.

faktur za dodané zboží, povinný podíl dodavatelů na propagaci svého zboží a především povinnost odebrat zpět některé druhy
zboží, pokud se neprodají (pekárenské výrobky), dojdete poměrně jednoduše k závěru, že je třeba působení řetězců na domácím trhu regulovat a omezovat.
Z toho důvodu jsem ve spolupráci s dalšími poslanci a Potravinářskou komorou
ČR předložil návrh zákona o významné
tržní síle a jejím zneužití, který bude postavení řetězců na trhu regulovat a omezovat.
Pro tuto regulaci jsme zvolili mode obdobný anglické praxi, kdy obchodníci s obratem vyšším než 5 mld. Kč ročně budou muset, podle nové právní normy, vypracovat
etický kodex. Tedy pravidla poctivého obchodního styku, které budou povinni dodržovat. V případě, že kodex jakkoli změní,
budou muset jeho úpravy nahlásit nejpozději do dvou měsíců Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Nesplní-li řetězce tyto povinnosti, mohou dostat pokutu až do
výše 100 tisíc Kč.
V případě, že obchodníci poruší etic-

ká pravidla a jakkoli zneužijí své výsadní
postavení na trhu, bude jim hrozit pokuta
v rozmezí od 100 tis. korun až po 10 mil.
Kč, a to i opakovaně. Zaplacené sankce
pak poputují do státního rozpočtu. Dodržování zákona má kontrolovat Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže. Náš návrh
zákona také v zásadě upravuje základní administrativní postupy při realizaci tohoto
zákona.
Je načase si uvědomit, že „trh nevyřeší
vše“ a že je třeba nastavit takové podmínky,
které budou přínosem jak pro české zemědělce, potravináře a obchodníky, tak i pro
spotřebitele. Podmínky, které jsou naprosto běžné v jiných členských státech EU.
Chování obchodních řetězců se navíc nelíbí ani Evropskému parlamentu. Ten nedávno vyzval Evropskou komisi k zahájení vyšetřování. Jeho cílem má být zjištění, jaké
důsledky s sebou nese koncentrace supermarketů v Unii pro malé podniky, dodavatele, zaměstnance, ale i spotřebitele. Šetření se má zaměřit především na veškeré
případy zneužívání kupní síly, které mohou
z této koncentrace vyplývat.
Chápu v tomto kontextu tento náš návrh
jako první a vstřícný krok k „dobrovolné“
regulaci a dodržování etiky v obchodních
vztazích mezi řetězci a jejich dodavateli.
Vůbec se nezříkám ani toho, že pokud se
v budoucnu ukáže, že tento typ regulace je
nedostatečný nebo není ochota ho dodržovat, přistoupit k rozsáhlejším zásahům
a přísnějším pravidlům regulace. I takové
postupy jsou v zahraničí vyzkoušeny a používány. Ať už je to postihování a sankcionování zneužití významné tržní síly, regulace
další výstavby super a hypermarketů, omezení prodejní plochy nebo prodejní doby.
Je potřeba ve spolupráci s dalšími státními kontrolními institucemi zpřísnit kontrolu dodržování zákoníku práce, zejména
pracovní doby a dodržování povinných přestávek pro obsluhu, nebo častější a důkladnější kontroly hygienických a zdravotních
standardů při prodeji zejména potravinářského zboží. Naším cílem je a bude i v budoucnu dodržování etiky ve vzájemných
obchodních vztazích v takové míře, aby zajistila na jedné straně dostatek kvalitního,
zdravotně nezávadného a cenově dostupného zboží pro zákazníka a na druhé straně
omezila likvidační a nesmyslné ekonomické tlaky na dodavatele tohoto zboží, české
zemědělce a potravináře. Ty vedou v konečném důsledku k tomu, že máme v mnoha
případech k dispozici naopak omezenou
a unifikovanou nabídku produktů, která je
sice zdravotně nezávadná a relativně laciná, ale k jejich výrobě bylo použito místo
kvalitních surovin množství laciných surovinových náhražek a doplňků.
V neposlední řadě je samozřejmě zájem
spotřebitele, ten by měl být plně informován o kvalitě a způsobu výroby potravinářských produktů tak, aby si mohl dobrovolně a se znalostí věci vybrat, zda bude
preferovat nižší cenu nebo vyšší kvalitu,
a také, aby ten produkt v regálech bez problému nalezl. Pro orientaci spotřebitele, co
je kvalitní potravina, je ideálním nástrojem
národní značka kvality KLASA. Ve výchově spotřebitele by měla svoji úlohu vedle
státu sehrát i profesní sdružení – Agrární
komora ČR a Potravinářská komora ČR.
Do propagace kvalitních českých potravin, správných a zdravých stravovacích
návyků je nutné vedle reklamních a billboardových agentur více zapojit profesní
organizace – Agrární a Potravinářskou komoru, organizace zabývající se propagací
regionální turistiky a agroturistiky nebo
organizace zabývající se zdravým životním
stylem. Jinými slovy, aby tuto propagaci
opřela více o vzdělávání spotřebitele místo
bezduchých billboardových a reklamních
kampaní.
Text a fota Eugenie Línková
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Černé dny chovatelů prasat
ském roce v EU poraženo 258,4 miliony
kusů jatečných vepřů a produkce dosáhla
22,8 miliony tun. Stavy prasat celkem se
v EU-27 snížily o 1,3 % na 159,4 miliony kusů. Jsou státy, kde se stavy prasat dokonce
zvýšily (Holandsko +5 %, Německo +1,2 %,
Estonsko +9,8 % či Portugalsko +2,2 %). Ve
většině zemí stavy prasat klesly, a to zejména ve 2. pololetí (Lotyšsko –18,1 %, Bulharsko –14,5 %, Slovensko –13,2 %, Polsko
–8,3 %, Slovinsko –5,7 % či ČR –2,9 %).
Vývoj na evropském trhu nejvýznamnějším způsobem ovlivňuje tzv. „silná pětka„
– Německo, Španělko, Francie, Dánsko
a Holandsko, kde se stavy prasat celkem
vůbec nezměnily a zůstaly i v loňském roce na stejné výši 92 468 tis. kusů, přičemž
se zvýšil jejich podíl z 57,2 % na 58 % a podíl porážených jat. prasat „silné pětky„ činí 156 760 tis. kusů a tvoří více než 61 %
z prasat porážených v EU-27.

Odvětví chovu prasat se po devatenácti
měsících recese nachází v hluboké krizi.
Ztráty producentů prasat za toto období
dosáhly 4 miliard korun. Odrazem těchto
ztrát jsou rapidně se snižující stavy prasnic,
prasat celkem i počtu chovatelů prasat a výrazně klesá soběstačnost ve výrobě vepřového masa.
PRUDKÉ POKLESY STAVŮ
Podle údajů ČSÚ máme k 1. 4. 2008 ve
stavu 179 297 prasnic, což je o 45 581 kusů
méně než před rokem a ve stavu prasat celkem 2 432 984 kusů, což je o 397 451 kusů
méně. Tyto údaje je nutno brát se značnou
rezervou. Přesnost údajů ČSÚ je taková jako přesnost střelby z kuše na vzdálenost
l km při prudké bouři. K tomuto tvrzení
mne vede srovnání údajů ČSÚ a VÚZE. Je
patrné, že se tyto údaje od dubna 2002 postupně sbližují až do srpna 2006, kdy se
prakticky shodují. O rok později se však
liší o skoro 17 000 prasnic a 135 000 prasat celkem. Nižší údaje uvádí samozřejmě
přesnější VÚZE.
To nás vede k přesvědčení, že se naplňují naše předpovědi a ve skutečnosti má-

me k 1. 4. 2008 zhruba 160 000 prasnic
a prasat celkem méně než 4 300 000 kusů.
Tomu odpovídá vývoj prodejů – v I. čtvrtletí 2008 je snížení o 31 % s dalšími poklesy
v následujících měsících. Identický je i vývoj prodejů plemenných a chovných prasniček. Dá se reálně očekávat, že v pololetí
poklesnou stavy prasnic pod 150 000 kusů
a koncem léta stavy prasat celkem klesnou
na 2 000 000 kusů, což je historické minimum od sucha v roce 1947, ovšem tehdy
byla spotřeba vepřového masa výrazně nižší než dnešních 41 kg.
Co je nejhorší na této situaci? Ti, kteří mohli napomoci řešit problémy odvětví,
projevují absolutní a totální nezájem. Porážky a zpracovatelé a rovněž obchodní
řetězce navyšují své marže v období, kdy
se producenti propadají do historicky nejhlubších ztrát, na MZe ČR jsou hluší, slepí a lhostejní, ale oni vlastně nic nemohou
dělat.
Vychází se ze skutečnosti, že jsme součástí EU, kde soběstačnost ve výrobě vepřového masa v roce 2007 dosáhla 106 %,
při poklesu v loňském roce o 2 %.
Podle předběžných údajů bylo v loň-

vaný výrazný cenový růst je nutno spojit
s činností ministra zemědělství Petra Gandaloviče a vedení tohoto resortu, přičemž
stačilo vyslechnout a realizovat jen některé z požadavků, které jsme jim v minulém
období předložili, a řada chovatelů by od
chovu prasat neodcházela.
Kritizujeme realitu dnešní doby. Rozumní lidé nemohou pochopit, jak nám v ČR
nezáleží na tom, co za finanční prostředky
nasměrované do zemědělství společnost na
druhé straně získá. V rámci EU nesmírně
promyšleně uplatňované pravidlo oddělení plateb od produkce vede k výraznému
snižování tržeb za produkci a jejich dorovnání dotacemi. Při prakticky zanedbatelných dotacích do odvětví chovu prasat
(za rok 2007 došlo ke snížení na necelých
130 milionů korun) a nevytvoření systému
vedlejších podpor – precizně fungujícím
v zemích EU-15 – dochází k uvedenému
propadu v chovu prasat v ČR.

ROSTOUCÍ ZÁVISLOST
NA DOVOZECH VEPŘOVÉHO
Výše uvedené údaje jsou pouze podkladem k následujícímu závěru: podle prognózy Danish Meat Association vzroste dánský export v roce 2008 o 330 milionů eur
(8,3 mld. Kč) při nezměněném objemu vývozu. Zatímco počítají s klesajícími výnosy
na japonském a ruském trhu (vzhledem ke
konkurenci levného amerického a brazilského masa), poroste odbyt do zemí střední a východní Evropy (rozuměj do nových
členských zemí včetně ČR). Odbyt tradičních odběratelů Německa, Británie a Itálie
má zůstat na stejné úrovni, hodnota exportovaného masa se ovšem značně zvýší. Je
to vysvětlováno tím, že se v zemích EU sníží výroba, čímž klesne na trhu EU nabídka. Z toho je možné odvodit, že dovozové
země budou kupovat výrazně dražší maso.
A to bude samozřejmě i údělem ČR, kde je
nutno počítat s rostoucí závislostí na dovozech při očekávané klesající soběstačnosti ve výrobě vepřového masa. V roce 2002
jsme byli ještě prakticky soběstační, v roce
2004 (vstupu do EU) 96,9 %, v roce 2006
78,5 %, v loňském roce 75,8 % a v letošním
roce lze očekávat pokles až k 65 %. Očeká-

V okolních zemích ale u této komodity
existuje investiční politika a dochází k:
a) financování z regionálních fondů
b) podpoře dopravy při vývozech
c) subvencovanému vývozu (proti němuž
se staví naše MZe)
d) efektivní ochraně proti nežádoucímu
dovozu (Německo versus levné polské
maso)
Především ale je to nepochopitelný přístup k producentům ve specializovaných
chovech bez půdy, který vede k současným
koncům. Neefektivnost vynakládaných
prostředků je evidentní a dokonce se zdá,
že i záměrná.
Reforma společné zemědělské politiky
po roce 2007 si stanovila pět základních
cílů:
1. Udržitelný rozvoj venkova
2. Mimoprodukční vlastnosti zemědělství
3. Spravedlivé příjmy zemědělců
4. Kvalitní a bezpečné potraviny
5. Základní potravinovou soběstačnost
(minimálně 85 % v základních komoditách)

STÁVÁME SE
ODBYTIŠTĚM PRO E-15
Jako chovatelé prasat si klademe otázku, jak je to myšleno se spravedlivými příjmy producentů prasat při výrazném růstu
vstupů – především krmiv (+35 %), energií
(+12,5 %), ale i ostatních. Stalo se, že se ceny za jatečná prasata v I. čtvrtletí letošního
roku dokonce snížily i proti mizérii loňského roku. Na mysl se dostává úvaha o neokoloniálním způsobu hospodaření v rámci
EU-27, kdy EU-12 (nově přistoupivší země
do EU) mají pouze rozšířit prostor jako
odbytiště výrobců EU-15. První okleštěnou
komoditou byla cukrovka, druhou je vepřové maso, co bude následovat dál? Tady
totiž vůbec nerozhoduje, jak efektivně tu
nebo jinou komoditu vyrábíte, ale to, jak
jste kapitálově silní.
Nemohu si při této příležitosti odpustit
ostrou kritiku MZe ČR a SZIF za ostudnou realizaci vládního nařízení 655/2004
Sb., o stanovení podmínek pro zařazení
skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit do
programu zakládání skupin a o stanovení
podmínek pro poskytnutí dotace k podoře jejich činností aktualizované nařízením
332/2007 Sb. Je to prostě typická ukázka
toho, jak se sebelepší a všude jinde úspěšně
fungující podpora dá totálně znehodnotit.
Novým a zdůrazňuji, že velmi vážným
nebezpečím, které ÚOHS připravuje pro
fungování odbytových družstev, je tzv. Stanovisko 2008 obsažené v Informačním listu č. 1/2008 tohoto orgánu. Jeho realizace
znamená prakticky skutečnou likvidaci odbytových družstev především komodit živočišné výroby v rámci ČR. Pokládám otevřeně otázku – komu tato politika slouží a co
je jejím cílem?
Chtěl bych být optimistou, zůstávám
ale raději realistou. Proto otevřeně říkám,
že se chov prasat v ČR stane bez efektivní
pomoci marginálních záležitostí ke škodě
spotřebitelů kvalitního a doposud laciného
českého vepřového masa.
Ing. Jaroslav Hajda
Svaz chovatelů prasat
v Čechách a na Moravě

Letná – pražská čtvrť v popředí veřejného zájmu
Mají ještě čeští řezníci a uzenáři vztah k historii svého oboru?
Fiktivní Kaplického národní knihovna,
olympijské sportoviště, problematický stadion pražské Sparty, rozsáhlá rekreační plocha, stanoviště cirkusů a Ministerstva vnitra ČR, to všechno je pražská Letná. Vedle
těchto významných současných i budoucích
objektů a ploch reprezentují Letnou také
dvě rozsáhlé budovy, z nichž ta populárnější patří Národnímu technickému muzeu
a ta méně známá Národnímu zemědělskému muzeu. Budova zemědělského muzea
byla postavena v letech 1937 až 1939, společně s budovou technického muzea, podle
projektu architekta M. Babušky. Dnes jsou
obě budovy významnou památkou českého
funkcionalizmu 20. století.
Jako dlouholetý zaměstnanec Ministerstva zemědělství ČR jsem se snažil pozitivně působit na úroveň potravinářských
součástí celé řady veřejně přístupných výstavních ploch, snad nejvíce na zámku Kačina a zemědělském výstavišti v Českých
Budějovicích. Proto mě napadlo navštívit
po letech honosnou budovu zemědělského muzea v Praze na Letné. Neočekával
jsem žádné velké překvapení v podobě modernizace expozic, při vědomí současného odklonu od pozitivního vztahu k slavné tradici většiny potravinářských oborů.
Očekávání mě nezklamalo. Budova téměř
prázdná, u pokladny chyběl nejen pokladník, ale jakákoliv odborná literatura. V jednotlivých sekcích jsem pohovořil s několi-

Řecká
kuchyně
sluší
létu

ka ochotnými informátorkami o mizerné
návštěvnosti.
Vlastní prohlídka expozic byla velmi jednoduchá. V zemědělské části byla promítána jakási zpověď či reportáž o smutné
etapě vyvlastňování majetku soukromým
zemědělcům po roce 1948, včetně snahy
o obnovení soukromého podnikání v zemědělství. V potravinářské části jsem si se
zájmem a také s určitou nostalgií prohlédl
technicky dokonalý model cukrovaru. Od
klasických řemesel jsou tu tak jako v minulosti k vidění zejména různé původní pomůcky, které kdysi sloužily k zpracování
zemědělských surovin.
Ne příliš povzbudivě na mne zapůsobila
expozice řeznicko-uzenářského oboru. Jedná se o nesourodou a neúplnou kolekci starých strojů na zpracování masa a několik
ručních nástrojů, např. řeznických sekyr.
O slavné historii řeznického stavu svázaného s českou státností nikde ani stopy. Představitelé jednotlivých společenských etap
se snad v minulosti z ideologických důvodů
obávali tzv. korporativizmu, založeném na
principu sounáležitosti členů pracovních
procesů, který klade důraz na vzájemnou
odpovědnost členů, tj. zaměstnavatelů i zaměstnanců k určité korporaci.
Při prohlídce expozice našeho oboru
jsem si vzpomněl na řadu technických
a uměleckých artefaktů, které kdysi zdobily řemeslné provozovny nebo i velké
průmyslové závody. Je možné, že některé

Musaka

Kolářův obraz z kantýny jatek v Holešovicích
z těchto předmětů jsou ukryty v depozitáři muzea. Dovedu si představit, k jakému
obohacení i optickému osvěžení expozice
by došlo např. vystavením významného
velkoplošného Kolářova díla – obraz dvou
poražečů s býkem, který byl kdysi umístěn
v kantýně jatek v Holešovicích, později
ve vstupní hale dnes již zaniklého masokombinátu v Čakovicích. Také rozměrná
fotomontáž slavných Schnirchových soch
v průčelí bývalých pražských jatek by jis-

tě působila velmi reprezentativně. Uvědomme si, že sochař Schnirch navrhl řadu
neorenesančních, precizně modelovaných
plastik např. pro výzdobu Národního divadla v Praze. Pro Rudolfinum vytvořil lvy
a sfingy, pro Poděbrady pak jezdeckou sochu Jiřího z Poděbrad. (Dnes si s úsměvem
vzpomínám na naše naivní úvahy o rozdělení velkých plastik býků z jatek v Holešovicích mezi oba pražské masokombináty
v Písnici a Čakovicích). Historický rozměr

expozice by jistě také obohatil obraz řezníka se symbolickým znakem českého lva se
širočinou, od mistra Mikoláše Alše, který
byl kdysi umístěn na Staroměstské vodárně v Praze.
Znám řadu bývalých kolegů, kterým není historie našeho řemesla cizí. Věřím, že je
v silách našeho oboru pomoci zemědělskému muzeu a ministerstvu zemědělství, které by historie potravinářského odvětví měla
také zajímat, inovovat a důstojně zmodernizovat expozici týkající se slavné tradice
českých řezníků a uzenářů. Autoři historické a odborné literatury by jistě nalezli
způsob, jak za minimální cenu nabídnout
muzeu řadu zajímavých publikací, které by
si návštěvníci mohli koupit a nenásilně tak
získávat povědomí o důležitosti celého zemědělsko-potravinářského komplexu.
Bylo by velmi neprozíravé opakovat velkou chybu, kdy ministerstvo zemědělství
se ve svatém nadšení zbavovalo řady svých
účelných zařízení ve vlastních budovách
v centru hlavního města, jako např. Státního zemědělského nakladatelství, což se
projevilo téměř zastavením vydávání odborné literatury včetně dobrých tiskových
periodik.
Pokusme se společně najít některé zahálející artefakty, kterým by slušelo důstojné
umístění ve zmodernizovaných expozicích
Národního zemědělského muzea v Praze
na Letné.
MVDr. Josef Radoš
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Příprava jídla pro 9 osob:
Mletá směs: 1 kg mletého masa v poměru 70 % hovězího a 30 % vepřového, 500 g zralých rajčat nakrájených na kostky, 150 g cibule, 150 ml olivového
oleje, 60 ml bílého vína, 4 stroužky česneku, 4 lžíce
petrželové natě nasekané na drobno, 1 lžička pepře,
1 lžička sušené máty, 1/2 lžíce soli, 2 bobkové listy,
1 kg brambor, 1 kg lilků, 500 g cuket
Bešamel: 200 g másla, 150 g hladké mouky, 1 litr mléka, 80 g nastrouhaného ovčího sýra, 2 vejce,
1 lžička soli, 1/2 lžičky pepře, 1/4 lžičky mletého
muškátového oříšku

Doba přípravy: zhruba 1,5 hodiny
Na oleji zprudka orestujeme rozmixovanou cibuli s česnekem a mleté maso, zhruba 10 minut,
dokud maso nezhnědne a všechna šťáva se neodpaří. Přidáme víno, rajčata, mátu, petržel (nať)
a pepř a přivedeme k varu. Dusíme přikryté 15
minut a dalších 5 minut vaříme bez poklice. Brambory a lilky nakrájíme na kolečka široká zhruba
1 cm, v oleji osmažíme dozlatova. Cukety nakrájíme na plátky a také osmažíme. Necháme okapat
na kuchyňské papírové utěrce. Do pekáče vyskládáme vrstvu brambor, na ni vrstvu lilku, na ni rovnoměrně rozetřeme polovinu směsi mletého ma-

sa, pokračujeme další vrstvou lilku a vrstvou cuket,
na níž rozetřeme zbývající mleté maso. Přelijeme
středně hustým bešamelem. V pánvi rozpustíme
máslo a hladkou mouku. Za stálého míchání přidáme mléko a neustále mícháme, osolíme, opepříme a přidáme muškátový oříšek. Když směs
zhoustne, sundáme z ohně, přidáme sýr a vajíčka
a důkladně promícháme. Pečeme v troubě předehřáté na 180 stupňů Celsia zhruba 40 minut, dokud bešamel nezhnědne.
Doporučuje se k tomu růžové víno nebo suché
bílé.
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Ladislav Hájek přeje důvěru jeden ve druhého
Začátky nebyly jednoduché. Ještě v roce 1989 byl Masokombinát Písek v rámci
Jihočeského průmyslu masného na okraji
zájmu investic a plánoval se útlumový program s přesunem porážky a masné výroby
do začínající výstavby nového Masokombinátu České Budějovice. Po privatizaci
a nástupu Václava Korandy bylo naráz ale
vše jinak. A kdo znal tohoto podnikatele, jistě dá za pravdu rčení, že vichřice se
přehnala jiným směrem. Vše naopak bylo podrobeno zájmu rozdýchat tento kolos a dát mu nový náboj. Přestože v takřka
havarijním stavu bylo chlazení a rozvody
čpavku, nový majitel se rozhodl pro jinou
prioritu výstavby. Nejdřív se vybudovala
jídelna pro lidi z provozu a teprve následně se šlo systematicky, provoz po provozu, a vše muselo doznat změn. Modernizovalo se doslova za pochodu, a kdo přijel
do masokombinátu v jednom roce z jeho
začátku a podíval se tam znova před Vánocemi, musel jen zírat na to, co se vše
změnilo.
Živoucí organismus jakoby dostával nové orgány, ještě neopotřebované, schopné
vyšších výkonů. K nim se stavěly další prostory pro nejnovější technologie. Nejdříve
to byla rekonstrukce jatek, masné výroby,
bourárny, následně výroba fermentovaných výrobků se sušárnami a zracími komorami, balicí linky na maso, uzeniny a tavírna tuků. Po úmrtí pana Václava Korandy
bylo rozhodnuto nadále modernizovat a rekonstruovat podnik, což trvá v širokém rozsahu dodnes. Čímž se z bezvýznamného
podniku stal jeden z velice významných
masokombinátů v ČR.

Martin Havelka,
míchač v masné výrobě

Každý nový den přináší nové situace,
které musíme řešit. Starosti vyvažují drobné radosti, stejně jako u každého člověka
v běžném životě. Hlavním cílem, kterému
15 let podřizujeme veškeré dění v podniku,
je neustále budovat stabilní, seriózní a prosperující firmu. Prioritou je spokojený zákazník.
Tímto mottem se řídí Čestmír Motejzík,
předseda představenstva společnosti ZŘUD
– Masokombinát Písek CZ, a. s., která letos
slaví 15 let svého trvání. U jejího zrodu stál
tchán pana Motejlíka Václav Koranda a je-

ho jméno je nesmazatelně zapsané do začátků výstavby a modernizace jedné z největších masozpracujících firem v zemi. Sršel
energií a měl čich na podnikání. Dovedl si
vybrat i schopné manažery, jimiž se obklopil, a absolutně jim také důvěřoval. Nebýt
vážného onemocnění a předčasného úmrtí,
určitě by v hezkém firemním stejnokroji rád
zapózoval se svou partou nezmarů, jak své
spolupracovníky nazýval.
Jeden z nezmarů je generální ředitel
MVDr. Ladislav Hájek, který spolu s předsedou představenstva a vedením podniku
rozvíjí podnik hezkou řádku let.

Vyplatilo se to všechno a certifikáty
jak z Evropské unie, tak z Ruska jen potvrzují skutečnost, že jde o moderní celek
srovnatelný se špičkami svého druhu a výroby v Evropě. Jmenujme jen namátkou
novinky, které se dostávaly s modernizací
provozů do masokombinátu. Nejdřív to
byly jatky, kam se dostala moderní technologie. Zavedlo se i těžení krevní plazmy
z vepřové krve, došlo k instalaci omračovací pasti hovězí porážky s fixací hlavy.
Dále lze jmenovat dílčí modernizaci, jako jsou zchlazovací tunely, klimatizované
komory nebo aplikace plazmy do výroby.
Ani letos si v Písku neoddychnou od nějaké dílčí přestavby, přibudou nové prostory
sušáren, balení masných výrobků a vlastní výroby fermentovaných výrobků. Výrobní ředitel Pavel Hácha k tomu říká, že
se v masokombinátu reaguje na neustále
narůstající poptávku spotřebitelů po tomto sortimentu, který s radostí nazývají rodinné stříbro. Pavel Štoch, obchodní ředitel, si zase pochvaluje skutečnost, že řada
jejich sortimentních položek se kvalitou
vymezila vůči konkurenci. Nárůst poptávky je po tepelně opracovaných výrobcích
a trvanlivých výrobcích fermentovaných.
Masokombinát se také aktivně zapojil do
regionální soutěže Chutná hezky Jihočesky a na Salimě získal za jednu ze svých
specialit zlato.
A jaké má přání generální ředitel Ladislav Hájek? Podniku přeje další rozvoj, odborné a zodpovědné zaměstnance, stálou
důvěru v dodavatelských a odběratelských
vztazích a spokojené zákazníky. Také by si
přál, aby se podnik vždy ubránil nekorektní

Josef Beneš, vedoucí střediska jatky bourárna,
a Viktor Dvuylo v chodbě jatečných skladů
konkurenci a aby zmizela úřednická zvůle,
vůči které v této zemi není obrana. Dále vyslovil Ladislav Hájek to, co si myslí asi většina z nás, aby totiž všichni ti, kteří mají za
povinnost či nám chtějí v podnikatelském
světě opravdu pomoci, a to jak v legislativě, tak zákonech, pomáhali urychleně.
Každý z nás za to, co přichází pozdě, nerad děkuje. A zaměstnancům přeje jejich
ředitel, aby se vždy jeden na druhého mohli spolehnout.
Eugenie Línková

Školo milovaná, lhostejní kolegové
R O Z H O V O R
Doktor Radko
Pastor, pro mladší generaci řezníků a uzenářů musíme sdělit, že
zastával řadu let
funkci generálního ředitele Masného průmyslu
a že mu v minulém roce bylo 75
let, vyučený řezník a uzenář, absolvent Střední průmyslové školy technologie masa v Praze. Někdejší – snad nejmladší – ředitel závodu
masného průmyslu ve 27 letech. A co je hlavní
– srdcem řezník neustále, upřímný jako celý
jeho život, kamarádský a trvale si držící přehled o tom, co se v „mase“, ale i „jinde“ děje.
Přišel k nám do redakce smutný z ukončení
činnosti Střední průmyslové školy technologie
masa v Praze. Rozhovor na toto téma jsme zaznamenali a zde jsou jeho názory. Snad Vás
budou zajímat.
Pane doktore, jak vidíte dnešní společnost?
V moudrých knihách je napsáno, že jednotlivec, kolektiv i národ má mít na paměti

J

tak zvané tři rozměry. Musíme si vzít ponaučení z minulosti, působit a pracovat v přítomnosti a myslet na budoucnost. Seneka
již dávno varoval lidi, že čas se nenaplňuje
slovy, ale činy. Heslo, které se razí dnes:
„starej se sám o sebe“, nemá historickou
vážnost a určitě nepřetrvá věky. Není ani
křesťanské, natož perspektivní. Po pádu
komunismu zle pochodili ti jedinci, kteří
se domnívali, že jim k uživení bude stačit
chodit do kostela a nadávat na komunisty. Ten, kdo v každé společnosti převezme
moc a výrobní prostředky, musí se cítit zodpovědný za současnost i budoucnost. Na
cestě životem, který je krátký, nemůžeme
být jen herci života, ale život musíme naplnit skutečnými činy. Nečinnosti a lhostejnost není zahrnuta v desateru, bohužel za
tyto vlastnosti Vás žádný soud neodsoudí.
Život i potomci Vás však soudit budou.
Střední průmyslová škola technologie
masa, jíž jste absolventem, ale byl i jejím
ochraňovatelem, ukončila svoji identitu. Co
Vy na to?
Když necháte padnout naši Průmyslovou školu technologie masa, která se téměř 100 let budovala, tak Vaše odpověd-

e dokázáno, že maso a výrobky z něj jsou potraviny velmi výživné a zdravé. Je však třeba, aby se jim stále věnovala náležitá péče a dostalo se jim odborného ošetření. Není pochyby, že tomu
rozumí vyučený řezník a uzenář, protože s těmito choulostivými potravinami je dobře seznámen a ví nejlépe, jakou pozornost a péči je
třeba věnovat masu, aby se neporušené uchovalo delší čas, obzvláště
v letní době, kdy podléhá rychleji zkáze. V létě často čteme v denním
tisku o otravách masem nebo uzeninami, ale kdo je viníkem nebo kdo
otravu zavinil, se nikdy přesně neuvádí. Obvykle se neprávem obviňuje řezník neb uzenář. Autor takového článku se však u postiženého dále neinformuje, kde na příklad onen výrobek zakoupil, nebo co
postižený jedl před požitím uzenin neb masa. Jde-li se po věci dále,
dovíme se bližším šetřením lékařským, že postižený nejdříve snědl
mnoho poživatin jiných a že si již před požitím masa přecpal jimi
žaludek. Když se to stane opravdu po uzenině nebo po mase, tu se
obyčejně zjistí, že takový výrobek byl koupen někde v konsumu nebo
v jiném neodborném obchodě, kde se prodává zboží jako syrečky, petrolej a různé jiné věci nelibě páchnoucí a v takových obchodech se
přirozeně vedou i výrobky uzenářské. Kdo je tedy viníkem? Jistě že
není správné, aby uzenářské zboží prodáváno bylo neodborníky, kteří masu ani v nejmenším nerozumějí a nevěnují mu péči, jakou maso
a uzeniny potřebují zejména v letních měsících. Je samozřejmostí, že
obchodník se smíšeným zbožím nemá a nemůže mít zkušenosti jako
odborník, vyučený uzenář, který musí míti v první řadě zájem na tom,
aby maso a výrobky řádně ošetřil, aby dobře zákazníka obsloužil čerstvým a bezvadným zbožím. Naproti tomu v konsumu nebo v obchodě
se smíšeným zbožím leží obyčejně uzenářské výrobky delší dobu na
skladě a není tu většinou dbáno nutné hygieny, jež je úřady i obecenstvem požadována od uzenářů.
Proč příslušné úřady dovolují, aby tak důležité a choulostivé potraviny, jakými jsou maso a uzenářské zboží, mohl prodávati kdokoliv bez
odborného vyškolení a příslušných dokladů živnostenských? Je proto
třeba, aby aspoň nyní si naše úřady a jejich zodpovědní činitelé uvědomili svojí povinnost a co nejdříve aby v tomto směru učinili nutnou nápravu tím, že prodej uzenářského zboží bude ihned zakázán lidem ne-
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nost k přítomnosti a budoucnosti není
právě dobrá a zodpovědná. Španělský román Fuente Ovejuna se již nebude opakovat. Nezapomeňte, že k založení naší
mistrovské školy bylo potřeba hodně mecenášů – dnes sponzorů. Když se škola
zruší, budou se tito naši předci v lepším
případě obracet v hrobě. V tom horším
Vás budou chodit v noci strašit. Učitelská
práce nemá být povoláním, ale posláním.
Jsem přesvědčen, že jsme měli a ještě máme na naší škole dost učitelů, kteří berou
práci jako poslání. Když tyto lidi rozeženeme, bude je v budoucnu těžko někdo dávat
dohromady. Nemůžeme kritizovat ředitele
Rosůlka, že měl přijít za vámi, že byste to
zaplatili a škola by se nezrušila. Milí kolegové, nemůžete uplatit žádného úředníka, když se na školu nepřihlásí ani jeden
žák. Nyní dovolte několik čísel: v prvním
ročníku je 10 žáků, v druhém žádný, ve
třetím 10 a letos maturuje 20 žáků. Do letošního prvního ročníku se přihlásili jen
4 žáci. Do třídy budou chodit společně
s pivovarníky. Řezníkem a uzenářem se
letos vyučí 47 chlapců a děvčat. Podplácení úředníků je tedy zbytečné. Přispějte
raději nadaným studentům, bude to urči-

P A S T O R E M

tě levnější, než za 10 let si zvát manažery z Německa. Ti se Vám určitě prodraží.
Neobávám se, že by Němci odborné školy
zrušili. Přečtěte si něco o mecenáši Josefu
Hlávkovi, jehož 100leté výročí úmrtí si letos vzpomínáme.
A Váš názor na odbornou výuku? Jak by
měla tedy vypadat?
Dle mého názoru byl nejúspěšnějším
podnikatelem Tomáš Baťa. Tomu nestačilo
normální školství, ten si zařídil své vlastní.
Nesděluji Vám žádné tajemství, že na lékaře chodí studovat lidi s nejlepším prospěchem. Přesto mají lékaři a vždy měli rozvinutý systém doškolování lékařů.
Můžete namítnout, že já jsem již před
40 lety rozjel MK Martinov, kde bylo hodně zapracovaných lidí, jmenovitě žen z domácnosti. Měl jsem příkladně na hovězí
porážce 7 řezníků a 7 zapracovaných žen.
Nic mně však nebránilo v tom, abych jako pozdější generální ředitel nebudoval
moderní odborné učiliště. Já tenkrát a Vy
dnes vystačíte s těmi řemeslníky, které máte. Trvale to však nepůjde. Abychom dlouho nefilozofovali. Buď si budete odborníky

vychovávat tak, aby Češi byli na odborné
evropské úrovni, nebo budete mít montážní závody v rukách cizáků, jak se tím vychvalují mnozí rádoby vládci.
A mohl byste formulovat současným řezníkům svoji výzvu?
U mne a spolužáků mé generace neobstojí, že je málo dětí a že nyní vyrůstají
slabé ročníky. Prosím Vás, dejte s tím pokoj. Za celou řeznickou historii si děti dělali řezníci sami. Já, stejně jako spolužáci
mé generace, jsme měli alespoň jednoho
potomka opět na naší řeznické průmyslovce. Berte na vědomí, že v našem věku
Vám můžeme něco málo poradit, dost Vás
kritizovat, ale děti už za Vás dělat nemůžeme. Berte to, prosím, na vědomí. Přestaňte
se vymlouvat a najděte systém a řád, aby
škola měla tolik studentů, až by praskala
ve švech. K něčemu se mé jméno Pastor
přece jen hodí. Jsem poslední sluha Boží
na zemi, spolehněte se, že Vás budu strašit i z nebe, i když je to již 20 let, co jsem
z Masného průmyslu odešel.
Děkuji za rozhovor.
Ing. František Kruntorád, CSc.

Co psaly

savadní povolení majitelům prodejen uzenářského zboží a nejsou-li
tito k tomu oprávněni, bylo by ve veřejném zájmu třeba dosavadní povolení jim ihned odejmouti. Jedině řádně vyučený a vyškolený odborník může zaručiti široké veřejnosti bezvadnost a dobrou jakost uzenin.
Bude-li v tomto ohledu učiněna se strany úřadů rychlá a rázná náprava, ubude velké množství stížností a stále se opakujících případů otrav
masem a uzenářským zbožím.

těsně před druhou
světovou válkou

Poznámka
Co by asi prohlásil autor článku František Janeček, který se hrdě označil za absolventa odborné mistrovské školy řeznicko-uzenářské v Praze, kdyby navštívil některé současné specializované prodejny
masa a masných výrobků, často ozdobené logem výrobního závodu.
Jeho slovník by jistě použil i nejnižší patra českého jazyka a výrazy
jako fušer, huntýř, pohodný, šmudla a další by jistě nebyly výjimkou.
A teprve kdyby si všiml, že prodavačky neznají vlastnosti ani názvy
jednotlivých druhů mas, kdy např. váleček, neboli kužel z hovězí kýty,
nazývají falešnou svíčkovou a nevědí v této souvislosti nic o tzv. kulaté
pleci. A jakpak by asi zareagoval na skutečnost, že nebalené výsekové
maso se prodává doslova z hromad. Nákroj šunky na kosti se často
podobá technickému ořezu a nákroje zejména měkkých salámů nepřipomínají zdaleka názvy uvedené na cenovkách. Nevím, zda by našel pochopení pro neustálé umělé prodlužování trvanlivosti zejména
měkkých výrobků, které bývá zpravidla v příkrém rozporu s jakostí,
a to ať se jedná o balení či o použité přísady.
Proto velmi vítám snahu Českého svazu zpracovatelů masa o uspořádání soutěže o nejlepší specializovanou maloobchodní jednotku našeho oboru. Předpokládám, že je v silách výrobních a obchodních
organizací připravit prostřednictvím středních odborných učilišť alespoň krátkodobé kurzy pro obchodní personál masných a uzenářských
prodejen, a zbavit se tak špatné reprezentace své značky. Učiliště by
se jistě tohoto důležitého úkolu ochotně ujala. Absolvování kurzu by
pozitivně působilo nejen na zvýšení odborné úrovně prodejního personálu, ale také na zvýšení sebevědomí poučených absolventů.
MVDr. Josef Radoš

P R O D E J M A S A D O RU KO U O D B O R N Í K Ů
vyučeným a nové povolování prodejen že bude uděleno jen a výhradně
odborníkům uzenářům. Také vedoucí podniků filiálních měli by býti
voleni jen z řad vyučených uzenářů, kteří mají zkušenosti odborné
v manipulaci masem, případně kteří již mají svůj živnostenský list.
Týká se to stejně tak mladých prodavaček, hlavně však manželek úředníků apod., které jsou ve smyslu zákona živnostenského řádu ohledně
provozování živnosti prodeje uzenin mužům zcela na roveň postaveny.
Tyto ženy nejsou většinou technicky a hlavně odborně vzdělány a vyškoleny. Chtějí-li mít stejná práva s muži, je třeba, aby vyhovovaly všem
požadavkům, týkajícím se našeho oboru, zejména také požadavkům
zákonným, jako tříleté době učební, návštěvou odborné pokračovací
školy, řádně vykonané tovaryšské zkoušce a náležité praksi.
Dnešní doba zvláště vyžaduje, aby příslušné úřady měly více porozumění pro spolupráci živnostensko-řemeslného stavu a aby více než
kdy jindy podpořily jejich dobrou vůli v zájmu zdraví a celkového prospěchu všeho občanstva. Povolování nových prodejen uzenin budiž
zastaveno s okamžitou platností takovým osobám, které se nemohou
prokázati příslušnými doklady potřebnými ku provozování živností.
Bylo by také třeba řádnou revisí zjistiti a překontrolovati všechny do-
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PĚKNÝ-UNIMEX:
V PRŮMYSLU JE BUDOUCNOST
ké společnosti, a to především teď po spojení
s velkým partnerem. Po dobu svého krátkého
působení jsem měla možnost Pěkný-Unimex
poznat jako dynamicky se rozvíjející společnost s jasnými strategiemi a vizemi do budoucna.
Mluvila jste o velkém partnerovi. Můžete
nám prozradit, o koho se jedná?
Ano. 19. listopadu 2007 došlo ke spojení
se společností Prymat, což je jeden z předních
hráčů na trhu s kořením ve střední a východní Evropě. Díky tomuto sjednocení mají obě
společnosti možnost čelit dynamickému vývoji, a to nejen na domácích trzích, ale i na
trzích zahraničních. Jsem si jistá, že spojení
výrobních kapacit, prodejních i marketingových znalostí povede k silnějšímu postavení
obou společností. Nejen v boji s konkurencí,
ale i směrem k obchodním partnerům. Pěkný-Unimex a Prymat tak budou schopni rozšířit své produktové portfolio a být lepšími dodavateli pro své zákazníky.
Jakým způsobem uvedené změny ovlivní
vaše produktové portfolio?
Chceme více naslouchat potřebám svých

S paní Bc. Jitkou Šedinovou, novou ředitelkou divize průmysl ve společnosti Pěkný-Unimex, jsme hovořili na téma nových
trendů v oblasti masného průmyslu a budoucnosti ve jmenované firmě.
Jak došlo k Vašemu spojení se společností Pěkný-Unimex?
V oboru výroby potravin a potravinářských
technologií pracuji již přes 13 let. Společnost
Pěkný-Unimex jsem při své kariérní cestě vnímala jako předního výrobce se zajímavým
a širokým portfoliem. Vstup do nového prostředí přijímám jako výzvu být součástí vel-

zákazníků. Přání zákazníka budou odrazovým můstkem pro vývoj nových produktů,
k čemuž napomáhá i úzký kontakt mezi naším vývojovým oddělením a jednotlivými dodavateli potravinářských surovin. Jsme tak
velmi rychle informováni o novinkách v použití a aplikaci surovin a přísad. Tento vztah
s dodavateli umožňuje být stále v předstihu
a nabídnout zákazníkům nové výrobky, které si žádají.
Máte již nějaké konkrétní plány do budoucna?
Zaznamenala jsem, že také v masném
průmyslu začíná panovat trend zdravé výživy a produkce BIO produktů. Jde o nový
životní styl, který pro spotřebitele znamená
minimum nebo absenci geneticky modifikovaných organizmů a konzervantů, ale
i vyšší obsah vitaminů a minerálů. Ráda
bych se věnovala této oblasti a bude mou
snahou reflektovat tyto požadavky zákazníků.
Pěkný-Unimex je výrobcem, který je
schopen obsloužit jak velké, tak i střední a malé zákazníky. Budeme pokračovat

Jak ve společnosti Pěkný-Unimex garantujete kvalitu výsledného produktu?
Hlavním pilířem úspěchu nejvyšší kvality produktů je bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Garance bezpečnosti výrobního
procesu je zajištěna nepřetržitou kontrolou
– vstupní kontrola surovin, mezioperační
kontrola polotovaru a výstupní kontrola finálního produktu. Dochází k neustálému
zlepšování systému HACCP a zavádění nových technologií.
Společnost vyrábí v souladu s mezinárodními potravinářskými standardy a je držitelem certifikátů v oblasti systému řízení jakosti (ISO) a oblasti ochrany životního prostředí
(EMAS). V neposlední řadě jsme po úspěšném auditu získali nejvyšší mezinárodní potravinářskou certifikaci IFS, která potvrzuje
nejvyšší možnou kvalitu surovin a zboží.
Získání certifikátů není jen dobrou známkou společnosti z hlediska obchodních partnerů, ale i z hlediska zákazníka, který si
může být jist, že výrobky i výrobní proces,
kterým prošly, si zachovají svou stabilní kvalitu a jsou zdravotně nezávadné.
Redakce

v expanzi na českém trhu, kde budeme
chtít opětovně potvrdit status spolehlivého
dodavatele a rozšiřovat své působení i v jiných teritoriích. Plánujeme nová obchodní zastoupení na Slovensku a jiných evropských zemích.
V čem spatřujete největší benefity společnosti Pěkný-Unimex?
Především ve špičkovém vývojovém a technologickém oddělení společnosti. Vývojový
tým se zabývá spoluprací na vývoji v celé šíři
působnosti firmy, a tak má komplexní znalosti a nedocenitelné zkušenosti. Součástí
oddělení je i nová vývojová uzenářská dílna.
Zde je možnost v malých objemech simulovat
prakticky všechny výrobní činnosti masné výroby a také zde ověřovat funkčnost jednotlivých surovin a vyvíjených přípravků. Kromě
vlastní vývojové činnosti společnost PěknýUnimex nabízí zákazníkům i spoluúčast na
jednotlivých vývojových projektech. Zákazník může spolupracovat na finalizaci výrobku, přičemž společnost garantuje exkluzivitu
vyvíjeného produktu.

Pokuta drůbežářům rozzlobila Agrární komoru ČR
Praha (li) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil pokutu 14,2
milionu korun za kartel českých drůbežářů.
Sankci, kterou poprvé vyměřil loni, rozdělil
mezi sedm podniků. Firmy se proti prvnímu
rozhodnutí odvolaly, důvod ke snížení nebo
zrušení pokuty ale nebyl. Podniky svým dohodnutým jednáním podle šéfa ÚOHS Martina Peciny ovlivnily cenu kuřat na pultech.
Verdikt je pravomocný, firmy se chtějí obrátit na soud.
Agrodružstvo Jevišovice má podle původního i nového rozhodnutí zaplatit 8,25
milionu korun, Sušárna Pohořelice 3,53
milionu. Právě tyto firmy jednání drůbežářů iniciovaly. Zbývající společnosti – Agroprodukt, Zemědělské družstvo Roštýn, Zemědělské družstvo Petřín, Karlov a ZEVA
Chlístovice musí zaplatit pokutu od 340 000
do 600 000 korun.
Společnosti se podle ÚOHS 13. prosince 2006 v Jevišovicích dohodly na společné strategii stanovování prodejní ceny jatečných kuřat platné od 1. ledna loňského
roku. Cílem bylo dosáhnout postupně výše
ceny alespoň 20 korun za kilogram živé váhy v I. jakostní třídě, a to zejména u nejvýznamnějšího společného odběratele,
společnosti Kostelecké uzeniny. Uvedené
společnosti si současně dohodly i společný
postup a účast na jednání o zvýšení výkupní ceny jatečných kuřat u zmíněného odbě-

ratele 14. prosince 2006, a podle této strategie následně s úspěchem postupovaly.
„Je přitom zřejmé, že v případě absence
vzájemného srozumění by nemohli účastníci
dohody dosáhnout v tak krátkém časovém intervalu zvýšení prodejní ceny brojlerů,“ uvádí
se ve zprávě ÚOHS. Při stanovení výše pokuty ÚOHS přihlížel k obratu společností.
Nejvyšší sankce byly uloženy podnikům,
které měly v kartelu iniciační roli, tedy společnostem Agrodružstvo Jevišovice a Sušárna Pohořelice. Výši pokut ÚOHS znovu
přezkoumával i ve druhostupňovém řízení.
Vzhledem k faktu, že s výjimkou družstva
Karlov dosáhli všichni účastníci řízení v roce 2006 hospodářského zisku, nejsou stanovené sankce likvidačními.
ÚOHS se chováním zemědělských prvovýrobců nezabýval poprvé. Příkladem může být kartel drůbežářských firem z roku
1999. Drůbežářský podnik Libuš, Intergal
Vrchovina, Moravskoslezské drůbežářské
závody PROMT a Jihočeská drůbež jednaly ve vzájemné shodě při sjednávání cen
za dodávky chlazených a mražených kuřat
obchodním řetězcům. V návrzích na zvýšení cen tohoto zboží shodně od 19. dubna 1999 realizovaly záměr neprodávat toto
zboží pod cenovou úroveň 56 korun za l kg
chlazeného kuřete a 54 korun za kilogram
mraženého kuřete.
„Potrestat drůbežáře za to, že se chtěli
bránit své ekonomické smrti. Za to, že si

dovolili postavit proti zvůli obchodních řetězců a jejich cenovému diktátu, který je
nutil vyrábět svoje zboží, drůbeží maso,
pod jejich výrobní náklady! Co provedli
konkrétně? Sešli se koncem předminulého
roku a chtěli prodávat svoje kuřata za cenu
20 Kč/kg,“ reaguje na pokutu ÚOHS Jan
Veleba, prezident AK ČR.
„Nechci používat silná slova, ale jsem
rozhodnutím pana Martina Peciny pobouřen a zděšen zároveň. Proč? Nejsem
tak naivní, abych očekával, že úřad svoje
první rozhodnutí zruší a bude odpuštěno.
Ne, takto se státní instituce v Česku k zemědělcům opravdu nechovají. Ony se ale
takto nechovají ani ty v zahraničí. Rozdíl
je jenom v tom, že ty zahraniční nemají
co rušit, protože proti zemědělcům takto
nevystupují. Ale zpět k věci. Jsem velmi
zklamán, že úřad pokutu nesnížil, jak učinil v mnoha jiných případech. Bylo by to
určité gesto. Rozhodl se ale k jinému gestu
– ukázat chladnou aroganci moci a potrestat ty na konci, kteří nemají kam uhnout.
Ty, kteří si nemohou beztrestně diktovat,
jak to léta činí za blahosklonného přihlížení ÚOHS ti v horním patře potravinové
vertikály. Jsem si jist, že je to špatné gesto
a že je třeba, abychom se podle toho zařídili,“ konstatuje Veleba.
„ÚOHS škodí českému zemědělství
a podílí se na snižování jeho produkce,“
uzavírá těmito slovy Jan Veleba.

Společnost

Výše pokuty (Kč)

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE

8 248 000

SUŠÁRNA POHOŘELICE, s. r. o.

3 528 000

KARLOV, a. s.

596 000

Zemědělské družstvo PETŘÍN

590 000

Zemědělské družstvo „Roštýn“

469 000

AGROPRODUKT, spol. s r. o.

434 000

ZEVA CHLÍSTOVICE, a. s.

343 000

Největší čínská investice startuje
Hrobčice - Teplicko (li) – V současnosti největší čínská investice v České republice startuje. Čínská potravinářská společnost Shanghai Maling koncem května zahájila v Hrobčicích u Bíliny na Teplicku výrobu originálního čínského lančmítu a dalších masových konzerv. Celkové investice do nově vybudovaného závodu se vyšplhaly na více než 400 milionů
korun. „Kapacita závodu je až 10 000 tun masných výrobků ročně, což představuje roční
tržby na úrovni jedné miliardy korun. Hlavními produkty bude vepřový luncheon meat,
vepřové ve vlastní šťávě a vepřová šunka. V novém závodě plánujeme do konce roku 2008
zaměstnávat až 150 lidí,“ řekl generální ředitel společnosti Qidong Heng.
Výroba z lokálních surovin
V prvním roce provozu by měl závod vyrobit tři až čtyři tisíce tun konzerv, v dalších
letech by pak měl naplnit kapacitu deseti tisíc tun masných výrobků ročně. „Produkty budou vyráběny především z lokálních
surovin, předpokládáme proto spolupráci
s některým z domácích dodavatelů,“ uvedl
manažer projektu Jiří Vančura. Kromě tra-

diční značky Maling firma na trh uvede
také novou produktovou řadu GUDING,
pod kterou bude vyrábět speciální hotová
jídla jako například vepřové se sladkokyselou omáčkou nebo vepřové na kari.
Na českém trhu čínská firma počítá
s prodejem zhruba pěti procent produkce,
zbytek bude směřovat na trhy v zemích Evropy, východní Asie a USA. „Česká repub-

lika je z tohoto pohledu klíčovým vstupním místem na celý evropský trh, který je
pro originální produkty společnosti v současné době z domácího teritoria jen velmi obtížně dosažitelný. Tento závod bude
největší zahraniční výrobou SHANGHAI
MALING pro asijský trh,“ doplnil Vančura.
Zdvojnásobení kapacity
Výstavba závodu v Hrobčicích začala
před necelými dvěma lety. Hrubá stavba byla dokončena v létě loňského roku
a na začátku letošního roku začala instalace technologií. „V současné době se díky
vysoké poptávce po produktech společnosti
již plánuje další rozšíření výroby, které by
mělo být připraveno po dalších staveb-

ních úpravách ke konci roku 2010. Toto
rozšíření umožní až zdvojnásobení výrobní
kapacity závodu,“ uvedl Qidong Heng.
Společnost Shanghai Maling (Czech)
a. s. je dceřinou firmou čínské společnosti
Shanghai Maling Aquarius Co. Ltd. Firma
vyrábí a prodává konzervované potraviny
již od 30. let 20. století, má vyspělou technologii produkce a světově známou značku.
Produkty pod značkou Maling jako např.
Luncheon meat, šunka a ovocné konzervy
jsou celosvětově velmi prodávanými. Společnost drží dvě značky, které patří mezi
nejznámější v Číně, a to „Maling“ a „Aquarius“. Pod značkou Maling prodává konzervované potraviny, Aquarius je značka pro
pitnou vodu. Obě značky jsou stěžejními
produkty celé společnosti.

Bright Food Group Co. Ltd.
Bright Food Group Co. Ltd. je mateřskou
společností Shanghai Maling Aquarius Co.
Ltd. V současné době sdružuje 29 akciových společností s majoritním podílem
státu s širokým spektrem působnosti od
potravinářství a zemědělství až po turistický ruch v Shanghajském regionu. Obrat
společnosti Bright Food Group Co. Ltd. je
více než 60 mld. Juanů (cca 150 miliard korun), což z ní činí největší potravinářskou
společnost v Číně, a v žebříčku největších
čínských společností jí patří 88. místo.
Bright Food Group Co. Ltd. je číslo 1 a lídr
trhu v produkci cukru a mléka (vlastní 40
mléčných farem s celkem cca 40 000 ks
krav) a má v držení 6 značek produktů,
kterým patří přední místa v žebříčku

Významné výkony v českém jatečnictví
NAHLÉDNUTÍ
DO STATISTIKY
B Ý VA LÝ C H Ú S T Ř E D N Í C H
JA T E K V P R A Z E H O L E Š OV I C Í C H
Porážky skotu, vepřů a bagounů byly
téměř po celou existenci bývalých pražských jatek velmi kolísavé. Podílela se
na tom hospodářská situace ovlivněná
dvěma světovými válkami a také poměrně vysoký podíl masa dodávaného do

trhu jatek z venkovských porážek produkčních oblastí. Také značně nerovnoměrný, v některých obdobích rozhodující dovoz živých zvířat ze zahraničí,
negativně působil na výkyvy ve výkonech
porážek skotu i prasat.
Tak např.: v roce 1912 bylo poraženo v pražských jatkách 655 111 kusů
vepřů včetně bagounů, tj. 2 590 kusů
na pracovní den. Zhodnoťme tento výkon spolu s používanou technikou, kdy

pracovníci měli k dispozici pouze pařící vany, zvonky, nože a sekáče, či sekyry. Téměř všechny manipulace s těly se
prováděly ručně, včetně odnášení půlek do odvěšován.
V roce 1918 bylo poraženo 90 759
kusů skotu, tj. 358 kusů na pracovní
den. Poráželo se „na stanech“, za použití pouze zdvihacího zařízení. Hovězí čtvrtě, včetně celých i těžkých
volských zadků, byly odnášeny do odvěšoven. (Zadky se dělily kvůli úpravě

cenných partií mas až ve vychladlém
stavu). Tyto relativně vysoké porážky
v období konce první světové války byly umožněny direktivní rekvírací skotu
pro nutné zásobování vyhladovělého
obyvatelstva.
V roce 1947 bylo pak poraženo při
prakticky nezměněných pracovních
a technických podmínkách 134 045
kusů skotu, tj. 530 kusů na pracovní
den.
MVDr. Josef Radoš
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Ceny masa v Americe rostou
potravin. Podle Johna Peska dál porostou.V Americe je
to především způsobeno růstem ceny kukuřice. „Předpokládáme, že do roku 2009 se cena hovězího masa
zvedne až o 15 %,“ uvedl Pesek a dodal, že nyní roste
cena drůbeže a vepřového masa. „Cena za kilogram kuřete se zvýšila víc, než jak zdražuje procentuálně hovězí
maso, a to je trend nezdravý,“ uvedl.

John Pesek (vpravo) s Janem Velebou na obchůzce Václavským náměstím v Praze

Biochemik, doyen Iowské zemědělské univerzity
profesor John Pesek se koncem května setkal v Praze
v sídle Agrární komory ČR s prezidentem AK ČR Ing.
Janem Velebou. Vyměnili si mimo jiné názory na ceny

Oba muži se vzájemně informovali i o názorech na
geneticky modifikované organismy a biopaliva. John
Pesek nemohl pochopit odpor EU ke GMO, a pokud
jde o biopaliva, stejně jako Jan Veleba zastává názor,
že by se nemělo v budoucnosti počítat s využitím obilí
a kukuřice, ale s palivy druhé generace, jako jsou především rychle rostoucí dřeviny anebo šťovíky. Budoucnost v tomto případě patří podle Johna Peska i řepce,
její lány chtěl navštívit, což mu agrární komora splnila. Po svém příletu poslal hned do Prahy poděkování
za zajímavé informace a vůni řepky. V Iowě, kde žiji,
se pěstuje hlavně kukuřice a sója, vůně řepky byla pro
mne něco nezvyklého a velmi příjemného, dosud ji cítím,“ napsal v e-mailu John Pesek.
Text a foto: Eugenie Línková

PĚKNÝ-UNIMEX:
VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER






Nejvyšší jakost produktů
Úzký kontakt se zákazníky
Rozvoj a dynamické investice
Nové technologie

a. s.

ZABEZPEČUJE PRO VÁS

na vysoké profesionální úrovni následující vývozní a dovozní
obchodní služby v oblasti zemědělských produktů
a potravinářských výrobků:

• 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!

a. s.

•

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

•

Pěkný-Unimex s. r. o.
Areál Tesla Hloubětín
Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
T/F: +420 284 811 130
www.pekny-unimex.cz
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Komoditní zpravodajství
Vývoj CZV jatečných zvířat
Během 20. týdne (12.–18. 5.) se ve sledovaných podnicích porazilo, klasifikovalo a ocenilo podle SEUROP
normy o 463 ks dospělého jatečného skotu více než
v předchozím týdnu. Porážky se zvýšily nejvíce u krav
(+236 ks), pak u ml. býků (+172 ks), u jalovic (+41
ks), u býků (+12 ks) a u volů (+2 ks). Největší podíl na
porážkách měli ve 20. týdnu ml. býci 41,1%, pak krávy
36,7 %, býci 14,1 % a jalovice 8,0 %. Celková cena mladých býků vzrostla (+0,25 Kč/kg JUT) na 72,01 Kč/
kg JUT (39,57 Kč/kg ž. hm.). Celková cena býků také
stoupla (+0,24 Kč/kg JUT na 70,26 Kč/kg JUT (38,61
Kč/kg ž. hm.). Celková cena jalovic se zvýšila jen málo
(+0,18 Kč/kg JUT) na 57,07 Kč/kg JUT (30,19 Kč/kg

ž. hm.). Klesla pouze celková cena krav (-0,47 Kč/kg
JUT) na 53,12 Kč/kg JUT (27,38 Kč/kg ž. hm.).
V denním sledování 15 vybraných podniků dosáhla
CZV jatečných býků tř. SEUR v 19. týdnu v průměru
72,08 Kč/kg JUT (39,61 Kč/kg ž. hm.) a ve 20. týdnu
72,16 Kč/kg JUT (39,65 Kč/kg ž. hm.).
V následujících čtrnácti dnech předpokládáme vývoj cen jat. skotu dále bez významných změn.
Průměrná CZV jatečných prasat za třídy S-T během
20. týdne stoupla (+0,83 Kč/kg JUT) na 39,00 Kč/kg
JUT (30,35 Kč/kg ž. hm.). Ve sledovaných podnicích
se porazilo o 5 571 ks jateč. prasat více než v předch.
týdnu. Největší nárůst poražených prasat byl ve tř. E
(+2 857 ks), ve tř. U (+1 257 ks) a ve tř. S (+1 253 ks).

Do tříd SEU bylo zařazeno 95 % prasat za prům. cenu
39,44 Kč/kg JUT (30,70 Kč/kg ž. hm.). Tato cena je
vyšší o 0,82 Kč/kg JUT ve srovnání s cenou dosaženou v předchozím týdnu. Zmasilost se ve 20. týdnu
významně změnila pouze ve tř. T (+1,48 %) na 52,54 %
a ve tř. P (-1,28 %) na 36,88 %. Letošní cena tř. E je ve
20. týdnu vyšší o 3,61 Kč/kg JUT než ve stejném období loňského roku a zároveň stejná jako v roce 2006.
Ve 20. týdnu se průměrná porážková hmotnost v živém pohybovala ve tř. S až P v rozpětí od 107 do 128
kg. V nejvíce zastoupené tř. E dosáhla porážková hm.
112 kg ž. hm., tj. shodně s předchozím týdnem.
Z denního sledování CZV jatečných prasat tř. SEU
u 15 vybraných podniků je vidět, že v 19. týdnu cena

dosáhla v průměru 38,73 Kč/kg JUT (30,14 Kč/kg ž.
hm.) a ve 20. týdnu 39,45 Kč/kg JUT (30,70 Kč/kg
ž. hm.).
V první polovině června očekáváme další růst cen
jatečných prasat.
CZV v jednotlivých kategoriích jsou uváděny v Kč/
kg JUT za studena.
Selata o průměrné hmotnosti 23,2 kg se prodávala za
l 242 Kč/ks. Selata nad 25 kg dosáhla průměrné hmotnosti 33,3 kg a realizovala se za průměrnou cenu l 840
Kč/ks. Nestandardní selata dosáhla průměrné hmotnosti 7,5 kg a prodávala se po 278 Kč/ks.
Všechny výše uvedené ceny jsou realizační ceny bez
DPH.

Měsíční bilance výběrového souboru podniků

PORÁŽKY,
DOVOZ-VÝVOZ
V dubnu 2008 bylo ve sledovaných podnicích poraženo celkem 24 397 t jatečných zvířat v živé hmotnosti (-0,7 %). Jatečného skotu bylo poraženo 6 040 t
v ž. hm. (+16,3 %) a prasat 18 328 t v ž. hm. (-4,8 %).
Celkové porážky pro cizí ve mzdě se během měsíce
zvýšily na 211 t ž. hm. a činily u skotu 134 t ž. hm.
a u prasat 77 t ž. hm. V průběhu měsíce dubna dovezly sledované podniky o 537 t méně masa než v březnu. Celkový objem dovozu (2 337 t) se skládal z 280 t
hovězího masa, l 789 t vepřového masa, 4 t koňského
masa a 264 t drůbežího masa. Vývoz masa a masných
výrobků se zvýšil o 82 t na 450 t. Spotřeba drůbežího
masa v dubnu stoupla o 23 % ve srovnání s předchozím
měsícem na 2 094 t. Ve srovnání s dubnem minulého
roku stoupla spotřeba drůbežího masa o 8,6 %.
Výroba masa a masných výrobků
V dubnu vyrobily sledované podniky 16 121 t masa,
z tohoto objemu bylo 3 133 t hovězího masa a 12 976 t
vepřového masa. Ve srovnání s předchozím měsícem
bylo vyrobeno více hovězího masa (+15,4 %) a méně
vepřového masa (-4,5 %). Celková výroba výrobků za
měsíc duben se zvýšila o 654 t a dosáhla 28 586 t. Výsekového masa bylo vyrobeno 12 709 t (-4,9 %), masných výrobků 15 559 t (+9,4 %) a konzerv 318 t (-9,7
%). Tržní odbyt hovězího výsekového masa se zvýšil
u sledovaných podniků o 6,6 % na l 993 t a u vepřového výsekového masa klesl o 5,9 % na 10 589 t.

Vývoj průměrných nákupních cen
Jatečného skotu a prasat
Průměrná nákupní cena Jatečného skotu celkem
(33,42 Kč/kg ž. hm.) nepatrně stoupla ve srovnání
s předchozím měsícem. Ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byla cena Jatečného skotu nižší
o 1,42 Kč/kg ž. hm. CZV jatečných býků tř. SEUR se
téměř nezměnila ve srovnání s předchozím měsícem
(+0,2 %) a dosáhla 39,62 Kč/kg ž. hm. (72,11 Kč/kg
JUT). CZV jatečných jalovic tř. SEUR se zvýšila (+0,9
%) na 31,53 Kč/kg ž. hm. (59,59 Kč/kg JUT). CZV jatečných krav tř. EUR stoupla (+2,2 %) na 30,28 Kč/kg
ž. hm. (58,74 Kč/kg JUT). Průměrná CZV jatečných
prasat celkem stoupla ve srovnání s minulým měsícem
o 2,28 Kč/kg ž. hm. na 28,42 Kč/kg ž. hm. (36,52 Kč/
kg JUT). Souběžně stoupla CZV jatečných prasat tř.
SEU (+9,4 Kč/kg ž. hm.) na 29,65 Kč/kg ž. hm. (38,10
Kč/kg JUT). Ve srovnání s dubnem loňského roku byla
cena prasat tř. SEU vyšší o 2,69 Kč/kg ž. hm.
Vývoj obchodních cen výsek. masa a masných výrobků
Průměrná obchodní cena hovězího výsekového masa poklesla a zůstala na 109,06 Kč/kg ve srovnání s cenou v březnu. V porovnání s dubnem minulého roku
byla cena hovězího výsekového masa téměř shodná
(+0,20 Kč/kg). Průměrná CPV vepřového výsekového
masa vzrostla o 2,27 Kč/kg v porovnání s minulým měsícem a dosáhla v průměru 53,94 Kč/kg. Ve srovnání
s dubnem minulého roku byla CPV vepřového výsek.
masa vyšší o 2,24 Kč/kg.

TIS ČR SZIF
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EU vyzvala Rusko, aby zrušilo
zákaz dovozu masa ze 7 zemí EU
Moskva (dra) – Evropská komise vyzvala Rusko, aby zrušilo zákaz dovážet maso od velkých firem ze sedmi států Evropské unie. Komise ve své výzvě zdůraznila, že vepřové, hovězí i drůbeží maso z Evropy je zdravotně nezávadné. Mluvčí ruského dozoru nad zdravím
zvířat a rostlin odpověděl, že země zavedla omezení u problémových případů a že zákazy
odstraní, až se vyřeší příčiny.
Spor je součástí dlouhého seznamu rozepří, které mezi Moskvou a Bruselem figurují v obchodu, energetice, ale i pohledu

na lidská práva. Zároveň je to další překážka v jednáních o nové smlouvě mezi Unií
a Ruskem i v diskusi o vstupu Ruska do

Světové obchodní organizace (WTO). Velvyslanec Unie v Rusku Marc Franco označil zákazy za disproporční. Další evropští
diplomaté v Moskvě uvedli, že restrikce
mohou mít politický motiv a že blokují
vstup Ruska do WTO.
Rusko je velkým odběratelem masa z evropských chovů. V několika posledních týdnech ale země zavedla zákazy na vepřové,
hovězí a drůbeží maso s tím, že obsahovalo
antibiotika nad bezpečnými limity.
Franco zdůraznil, že maso z EU nepředstavuje pro spotřebitele žádná rizika. Velvyslanec se proto tázal na vědecké opodstatnění posledních restrikcí, které postihly
producenty masa z Francie, Německa, Itálie, Španělska, Dánska, Belgie a Maďarska. Podle něj byly zbytky antibiotik, které Moskva deklarovala, ve většině případů
pod limity, které povoluje Unie a mezinárodní výživové standardy.
Moskva si v posledních letech opakovaně vyslechla nařčení z toho, že zneužívá
zákaz dovozu zemědělské produkce k politickým účelům. Ruští představitelé to vždy
popřeli. Na neurčito Rusko zakázalo dovoz
i od konkrétních podniků v USA, Kanadě,
Brazílii a Argentině.
Dvouletý ruský zákaz dovozu masa z Polska, který Moskva zrušila na konci minulého roku, přiměl Varšavu blokovat rozsáhlá jednání o smlouvě mezi EU a Ruskem.
Litva pak zablokovala nový pokus jednání
o dohodě. Jako důvod uvedla národní nesrovnalosti s Ruskem.

Maso z jaka
chutná výborně

Evropa je proti rušení dovozu kuřecího masa z USA
Brusel (dra) – V Evropské unii se čím dál
hlasitěji ozývají odpůrci případného rušení
zákazu dovozu kuřecího masa ze Spojených
států, který nedávno navrhla Evropská komise. Spotřebitelským organizacím, zemědělcům, ochráncům životního prostředí či
jednotlivým členským státům Unie se nelíbí, že by se na stůl obyvatel EU mělo dostat
maso, k jehož ošetření se používá slabý roztok chloru.
„Vyzýváme vás, abyste neotvíral dveře
EU chlorovaným kuřatům ze Spojených
států. Byli jsme sice informováni, že by to
bylo jen na dva roky, ale je třeba dalších
vědeckých studií,“ píšou zástupci několika
významných evropských sdružení Evropské komisi v otevřeném dopise. Podle nich
je současná situace v Unii, kdy se při zpracování masa spoléhá především na prevenci, lepší než v USA, kde se „omýváním“
v chloru snaží maso zbavit například bakterií salmonely.
Odpůrci dovozu kuřecího argumentují
tím, že antimikrobiální ošetření masa nepřineslo kýžené výsledky. Například počet
onemocnění salmonelózou je v podstatě

stejný jako před sedmi lety, kdy se ještě
ošetřování roztokem chloru nepoužívalo.
V roce 2001 nemocnost činila 15,01 případu na 100 000 obyvatel a v roce 2007 to
bylo srovnatelných 14,92 případu na 100
000 obyvatel. V Evropské unii je prý situace mnohem „růžovější“.
Celkem 14 členských států EU neeviduje
pro rok 2006, pro nějž jsou dostupná poslední data, žádný případ výskytu bakterií
salmonely v kuřecím mase. „Evropská politika, že prevence je lepší než léčba, pomohla chovatelům drůbeže vylepšit kvalitu
a přispěla k udržení spotřebitelské důvěry,“
uvádí organizace v otevřeném dopise.
Podobný názor jako odpůrci povolení dovozu, jehož zákaz trvá již 11 let, má i česká vláda. Import ze Spojených států by prý
nebyl příliš fér vůči českým výrobcům a už
vůbec by nepřinášel výhody pro české spotřebitele. „My jsme před vstupem do EU donutili výrobce drůbežího masa k tomu, aby
investovali nemalé finanční prostředky do
moderní technologie, kde dochází ke chlazení vzduchem, nikoliv vodou. Poláci mají
například stále chlazení vodou, Američané taktéž. Teď si představte, že bychom do

chladicího systému dali trochu chloraminu.
To zase máme naše spotřebitele rádi,“ řekl
náměstek ministra zemědělství Stanislav
Kozák. Zatím se ovšem nezdá, že by zrušení zákazu mělo naději na úspěch. Očekává se, že Evropská komise znovu doporučí,
aby státy import povolily, ale jen za určitých
podmínek. Nadále totiž mají platit některá
omezení, jež mají ochránit spotřebitele před
případnými zdravotními riziky.
Do EU by tak nadále nemohly být dováženy kousky kuřecího masa, ale jen celá
kuřata. Slabý roztok chloru by navíc na maso nesměl být používán během mrazícího
procesu, ale jen před zmrazením. Kuře by
navíc mělo nést označení, že bylo chemicky ošetřené. Nedá se ovšem čekat, že takový návrh by přijali Američané nebo členské státy EU. Pro USA by nepochybně šlo
o obchodní překážku a samotná Unie se
zatím s dovozem nehodlá smířit.
Pokud by Evropská unie dovoz kuřecího
masa z USA skutečně povolila, znamenalo by to značnou finanční injekci pro americké chovatele. Ti během zákazu ročně na
tržbách přicházeli zhruba o 200 milionů
dolarů, tedy zhruba 3,2 miliardy korun.

Bílý dům: Světové ceny potravin
zůstanou vysoké ještě 2–3 roky
Washington/Praha (li) – Světové ceny potravin zůstanou podle ekonomických poradců
Bílého domu vysoké ještě dva až tři roky, dokud se ve světě nedoplní zásoby. Ceny již ale
neporostou tak rychle jako za poslední rok, uvedl předseda rady ekonomických poradců
amerického prezidenta George Bushe Edward Lazear.
Za rok do března světové ceny potravin vyskočily o 43 procent. Může za to
rostoucí poptávka v rozvíjejících se ekonomikách, například v Číně, spolu se slabými sklizněmi po nepříznivém počasí.
Svou roli hrají i investice spekulantů do
komodit a využití rostlinné produkce na
biopaliva.
Zdražování jídla se nevyhnulo ani České republice; ceny se v Česku výrazně
zvýšily už loni. Například kilogram chleba během loňského roku podražil o 6,60
koruny, čtvrtka másla téměř o 11 korun.
Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby letos v Česku ceny potravin vzrostou
o více než deset procent.
Experti Bílého domu zdůraznili, že
biolíh podle nich velkou roli ve světových
cenách potravin nehraje. Americká vláda

tvrdí, že biopaliva, alternativní zdroj energií k fosilním palivům, mohou za celkový růst cen potravin ve světě nanejvýš ze
tří procent. Jiní, například ústředí americké federace farmářů, jsou přesvědčeni až
o 30procentním podílu. Rostoucí ceny základních potravin jsou v rozvojovém světě
značným problémem; v některých zemích
vyvolaly protesty a násilné nepokoje. Spojené národy varují, že krize prohloubí světový problém s hladověním.
Podle vyjádření Asijské rozvojové
banky ze začátku měsíce května mohou
rostoucí ceny potravin dostat miliony lidí v Asii zpět pod hranici chudoby. Kontinent by se tak v boji s ní vrátil o dekádu
zpět. Zdvojnásobení cen pšenice a rýže za
minulý rok způsobilo, že chudí lidé v Asii
dávají více než polovinu svých příjmů na

jídlo. Kontinent je domovem pro dvě třetiny chudých světa. Rekordní ceny pohonných hmot a jídla ukrajují i z rozpočtu bohatých států na humanitární pomoc, proto
dárcovské státy zvyšují sumy, kterou na
pomoc hladovým regionům dávají. Mezinárodní měnový fond v polovině května
oznámil, že nyní upravuje mechanismus
jednoho ze svých finančních nástrojů, aby
mohl pomoci zemím v boji s rostoucími
cenami co nejrychleji.
Představitel MMF zdůraznil, že půjčky z tohoto fondu jsou k dispozici již nyní. MMF nyní jedná o případné finanční
pomoci s deseti až 15 chudými zeměmi,
jimž mohou drahé potraviny zhroutit platební bilanci.
MMF také radí zemím, aby na regionální úrovni koordinovaly své reakce na
vzniklou situaci. Dotovat typy rýže, které
jedí chudí, je podle fondu například lepší
než dotovat ropné produkty. Pomoci také
může snížení cel či daní u některých potravin nebo dotace na hnojiva.

Jihokorejci nechtějí hovězí maso z USA
Soul (dra) – Jihokorejský prezident I Mjong-bak se omluvil občanům za to, že
země uzavřela dohodu s USA o dovozu amerického hovězího masa bez ohledu na
protesty a obavy lidí z možnosti zavlečení choroby šílených krav. Omluva má zmírnit rozhořčení veřejnosti z dohody podepsané 18. dubna, na dohodě samé však nic
nemění.
„Vláda zanedbala snahy o získání většího pochopení mezi obyvatelstvem. Nedostatečně se zajímala o názory lidí,“ prohlásil prezident v televizním vystoupení.
„Uznávám hledisko, že vláda se nedostatečně zajímala o mínění lidu. Je mi to líto,“ dodal.
Dohoda umožňuje neomezený dovoz
amerického hovězího do Jižní Koreje po

čtyřleté přestávce, dané USA ke zvládnutí nákazy bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), označované jako nemoc šílených krav. Byla proto kritizována za to, že
ruší ochranu Jižní Koreje před BSE. Vláda
včetně prezidenta uzavření dohody dosud
obhajovala, poukazovala na vědecké důkazy a opakovaně ujišťovala veřejnost, že
americké hovězí je bezpečné.

Nemoc šílených krav napadá nervový
systém zvířat, je vždy smrtelná a mohou se
jí konzumací některých tkání nakazit i lidé.
Nemoc byla objevena v roce 1986 v Británii. Později se objevila i v Česku, kde je
evidováno 28 případů této nebezpečné nemoci. Poslední výskyt byl zaznamenán loni
v prosinci.
Lidská forma nemoci šílených krev je
označována za Creutzfeldt-Jakobovu nemoc. Ta je velmi vzácná a vyskytuje se ročně asi v jednom případu na milion lidí. Je
onemocněním mozku, které se zprvu projevuje poruchami paměti, koordinace a hybnosti a které může skončit smrtí.

Naštěstí ještě před zemětřesením jsem využil týdne prázdnin a z Pekingu vyrazil letadlem na jih. Provincie Yunnan má 23 etnických
skupin, menšina Naxi se živí převážně farmařením. V místních tržnicích tak naleznete mnoho produktů v ten den ráno sklizených a dovezených k prodeji. Mnoho z plodů jsem ani neznal a jačí maso, které jsem nikdy před tím nejedl, i ochutnal.
V městečku Dali nenosí jídelní lístek, stačí ukázat na ingredience
vystavené venku a na kus masa, co byste chtěli ochutnat. Jačí maso
je tam běžně k dostání a pokrmy z něj jsou velmi dobré. Je libo jačí
konzervu, uzené, sušené, sekané, nebo jačí aspik? Na co si ukážete,
dostanete. Ochutnal jsem jačí steak a zapíjel to čajem s jačím máslem. Maso bylo výborné a čaj také.
Text a foto: Martin Bouška
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Veletrh zaměřený
na gastronomické
zařízení
konečně v Praze
I přes velmi silné konkurenční prostředí a velké množství
veletrhů se podařilo během 3 předchozích ročníků uvést
na trh stabilní prestižní veletrh. Kvůli velkému zájmu potenciálních vystavovatelů z řad hotelového provozu a potravinářského průmyslu byla rozšířena nomenklatura
a název veletrhu upraven na GASTRO & HOTELSET 2008.
Veletrh GASTRO & HOTELSET 2008 je prestižní veletrh, strategicky položen do jedné z významných evropských metropolí.
Je to místo kontrakčních setkání odborníků, obchodníků, výrobců a provozovatelů služeb v oblasti gastronomie a hotelnictví. Mezi našimi vystavovateli tak najdete většinu významných společností působících v daném oboru na českém trhu.
Současně s veletrhem GASTRO & HOTELSET 2008 budou probíhat veletrhy TENDENCE a WELNESS BALNEA. Tyto tři veletrhy
společně tvoří ucelený celek a představí nové trendy v oblasti
stravování, hotelnictví, interiérů, estetiky a regenerace.
Zahajte podzimní sezonu 4. veletrhem gastronomického zařízení, potravin a nápojů a vybavení pro hotely a restaurace. Od
11. do 13. září v areálu PVA Letňany.
Areál disponuje moderními výstavními prostory se snadnou
dopravní obslužností, což velmi usnadňuje příjezd, manipulaci, montáž a parkování vystavovatelů. S otevřením nové stanice metra „C“ Letňany se letňanský veletržní areál přiblíží dalšímu množství návštěvníků z řad odborníků, zájemců o obor
a koncových zákazníků.

Revue
POTRAVINÁŘSKÁ

Hlavním mediálním partnerem veletrhu
je Potravinářský zpravodaj.
Pokud budete mít zájem
zúčastnit se veletrhu
GASTRO & HOTELSET 2008,
kontaktujte nás na tel. číslech
221 992 151, 159
nebo na e-mail gastroset@terinvest.com,
www.gastroset.eu.
Těšíme se na společné setkání.
Společnost TERINVEST s. r. o.
pořadatel veletrhu

Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 280,- Kč

Potravinářský
zpravodaj
Roční
Ro
oční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 360,- Kč

LIST
ČESKÉHO SVAZU
ZPRACOVATELŮ MASA

Roční předplatné
+ částečná úhrada
poštovného – 144,- Kč

OB JEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
Jméno (název podniku): .............................................................................................................................
Adresa: ........................................................................................................................................................
Město: ........................................................................... PSČ: .....................................................................
IČO: ............................................................................... DIČ: .....................................................................
Číslo účtu/kód banky: ................................................................................................................................
Počet výtisků: .............................................................................................................................................
Datum objednávky: ....................................................................................................................................
Jméno objednávajícího: .............................................................................................................................
Telefon: ........................................................................................................................................................
Objednávka je stálá – není nutno každoročně obnovovat.
Žádáme pouze nahlašování veškerých změn (adresy, počet výtisků apod.) v co nejkratší době.
Objednávaný titul označte v příslušném rámečku.

Objednací kupon zašlete na firmu ABONT, s. r. o.,
Chlumova 17, 130 00 Praha 3
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