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Tři důsledky transformace hospodářství
V NAŠEM OBORU, S NIMIŽ SE MASNÉ PRŮMYSLOVÉ ZÁVODY
D O S U D N E D O K Á Z A LY Ú S P Ě Š N Ě V Y R O V N AT:
1. Zrušení intervencí do cen zejména
hovězího masa a jeho důsledky

Ministerstva zdravotnictví, dále stanovit požadavky pro manipulaci, oběh a prodej potravinářských
výrobků. Kodex měl vymezit jakési mantinely, ve
kterých se měly pohybovat specifické požadavky
zakotvené v podnikových a státních normách. Na
úrovni národních ministerstev byly skutečně zahájeny přípravné práce na kodexu a po schválení zákona o potravinách měly být práce řízeny celostátní
kodexovou komisí. Cílem vypracování potravního
kodexu mělo být vytvoření nezbytných předpokladů k tomu, aby se naše republika mohla stát i na
úseku výroby potravin rovnocenným členem integrované Evropy.
Zrušení federálního státu spolu se změnou obchodního prostředí a také absence odbornosti u nových představitelů státní správy vedly k vzniku
chaotické situace, kterou se do současnosti nepodařilo vyřešit ve smyslu zajištění mantinelů pro
správnou výrobní praxi a dobrou jakost potravinářských výrobků.

2. Znezávaznění technicko-hospodářských
norem bez adekvátní náhrady
3. Snižování počtu žáků
ve středních odborných učilištích
a průmyslových školách
Začátek transformace národního hospodářství po roce 1990 byl v zemědělství
a potravinářském průmyslu provázen řadou
nepřipravených a ukvapených rozhodnutí. Jedno z nich představovalo překotné zrušení státních subvencí v roční hodnotě 7 až
10 mld. Kčs a převedení jejich hodnoty do
cen masa, zejména hovězího, kde byly subvence nejvyšší. To vyvolalo nejenom jednorázové zvýšení cen pro konečného spotřebitele,
ale zejména okamžitý přebytek zemědělské
produkce, která nenašla na vnitřním trhu
uplatnění. Výsledkem byl chaotický vývoz
podpořený dotacemi státu. Neznám saldo tohoto obchodu, ale bezpečně vím, že tato akce
nastartovala celou řadu negativních ekonomických procesů, které poškodily jak zemědělce, tak potravináře, a ve svém důsledku
pak i spotřebitele.
Jedním z nich bylo vyvolání zoufalé snahy zemědělců o zajištění odbytu živočišné
produkce, která s sebou přinesla řadu střetů
s tradičními odběrateli nacházejícími se v počátcích privatizační fáze. Zemědělci využívali z nouze svých možností a začali společně
s různými spekulanty prodávat zejména vepřové půlky na různých improvizovaných trzích
přímo z aut, bez jakékoliv hygienické a veterinární kontroly. Vznikaly malé neodpovídající
jatky, kterým se říkalo garážové, a stejně tak
drobné živnostenské provozovny pokoušející se o výrobu omezeného sortimentu masných výrobků. Ve všech případech se jednalo
o chybnou praxi přinášející velké ekonomické
ztráty.
V případě jednotného masného průmyslu
došlo z titulu nevytížených výrobních kapacit
k zániku několika dobrých závodů, které byly
vybudovány na předpokládanou roční spotřebu
masa v bilanční hmotnosti 100 kg na obyvatele (včetně drůbežího). Této mety bylo v roce
1990 téměř dosaženo. Situaci v oblasti zpracovatelského průmyslu dále zkomplikoval nástup
nových majitelů do zprivatizovaných podniků,
kteří si s sebou přivedli řadu spolupracovníků
– neodborníků.
Nepříznivou situaci dále zhoršilo ovládnutí trhu s potravinami zahraničními, obvykle
nadnárodními obchodními řetězci, jejichž ekonomická síla podpořená vstřícností domácích
politiků a funkcionářů vedla až na výjimky
k faktickému zániku českého maloobchodu
s potravinami.
Od roku 1995 začalo naše zemědělství jako celek chřadnout, což se v pozdějších letech
projevilo postupnou ztrátou soběstačnosti, zejména ve výrobě masa. Není mi známa hodnota negativního vlivu Evropské unie, která je
podle různých výkladů představitelů zemědělských organizací značná.
V roce 2009 se produkce jatečných zvířat
dostala dokonce ve srovnatelných cenách pod
úroveň roku 1936 a do současnosti stále klesá.
Nejlépe je to patrné na pětiletých průměrech
produkce zvířat v živé hmotnosti:

– 1990−94 1.123,0 tis. tun,
– 1995−99 970,6 tis. tun,
– 2000−04 776,4 tis. tun,
– 2005−09 614,8 tis. tun,
– 2010
537,1 tis. tun – což činí zhruba 50 %
výchozího stavu.
Schodek v tuzemské produkci jatečných zvířat
pro český zpracovatelský průmysl i živnostenské
provozovny je v současnosti nahrazován levnějším
dovozem masa, což má mimo jiné vliv též na záporné saldo agrárního zahraničního obchodu.
Přes skličující vývoj, který se dotýká kromě
hospodářské oblasti také snižování jakosti řady
potravinářských výrobků, věřím v renezanci obou
odvětví – českého zemědělství i potravinářství.
K tomu však je nutné podstatné zvýšení odbornosti aktérů na všech úrovních řídicího procesu,
zejména vedoucích představitelů státní správy. Je
nesporné, že současný neutěšený stav rezortu zemědělství je důsledkem nekompetentnosti série ministrů-neodborníků. Svůj pozitivní vliv neprokázaly ani zemědělské stavovské organizace. Velký
podíl na nízké kvalitě řízení zemědělsko-potravinářského komplexu má bezesporu také absence
zákona o státní službě, za kterou je náš stát tvrdě
kritizován ze strany orgánů Evropské unie. (Nová
vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky
slibuje zmíněný zákon vypracovat a zajistit jeho
účinnost nejpozději od roku 2015.)
Přibližně před dvaceti lety se organizátoři potravinářské výroby těšili na připravovaný potravní
kodex jako součást nového zákona o potravinách,

který měl nahradit stávající normalizační pravidla,
která se rozpadla. Ke dni 1. ledna 1993 mělo být
totiž zrušeno cca 3000 oborových technicko-hospodářských norem (ON) a znezávazněno 500 československých státních norem (ČSN). Okamžité
zrušení tak širokého souboru norem by prakticky
znamenalo rozpad systému technických norem, na
který nebylo naše hospodářství připraveno. Proto bylo rozhodnuto ON převést do podnikových
a z části do ČSN a u stávajících ČSN připravit znezávaznění nejdůležitějších ustanovení.
Pro odvrácení předpokládaného chaosu bylo
rozhodnuto urychleně vypracovat zákon o potravinách, který měl být základní právní normou na úseku potravin, jehož nedílnou součástí měl být také
Československý potravní kodex. Ten měl být obecně závazným předpisem, který stanovuje základní
parametry příslušného výrobku z hlediska skladby
surovin a jakosti. Počítalo se s tím, že ještě po určitou dobu potrvá neutěšený stav v jakosti výrobků,
než bude vytvořen úplný komplex nezbytných podmínek a předpokladů pro rychlou nápravu stavu.
V té době bylo možné pouze omezeně usměrňovat jakost některými legislativními nástroji. Jednalo se o novelizované zákony, které již vstoupily
v platnost (zákon o technických normách, o kontrole, o veterinární péči, o ochraně odrůd rostlin
a plemen zvířat a související zákony živnostenský,
obchodní a další), dále o zákony, u nichž probíhala
novelizace s předpokladem platnosti v roce 1992
(o zkušebnictví, o potravinách včetně potravního
kodexu, o ochraně spotřebitele atd.). Potravní kodex měl mimo jiné též nahradit některé předpisy

Neutěšená situace v našem učňovském a středním odborném školství není příliš stará. Byla vyvolána nezvládnutím transformace školství po změně
společenského systému koncem minulého století.
Jednalo se jednoznačně o podcenění potřeb vzdělaných odborníků pro výrobní činnost v jednotlivých
potravinářských oborech. V té době byly společností podporovány velmi diskutabilní obory zakončené
maturitou, které se často schovávaly za klamná, ale
kouzelná slůvka, jako je např. management a ekologie. Vzniklé situaci se ochotně přizpůsobily některé
střední školy, které bojovaly o svoji existenci, a to
zejména snížením nároků na kvalitu a připravenost
uchazečů na studium. V té době vznikaly také soukromé školy jako produkt byznysu.
V populaci vždy existovala a existuje i nyní skupina mladých lidí vynikajících manuální zručností,
u kterých se dá vyvolat pozitivní vztah k masné
profesi. Tato skupina je schopna zvládnout potřebnou odbornou teorii, včetně dobré úrovně všeobecně vzdělávacích předmětů. Ti nejlepší pak jsou
schopni úspěšně absolvovat maturitní zkoušku, případně vysokou školu.
Současným chaosem v řízení odborného školství, vyvolaným nesprávnou interpretací systému
vzdělávání a podceňováním odborné fyzické práce, dochází ve svém důsledku k tomu, že jen malý
podíl absolventů středních škol pracuje v oboru,
který vystudovali. Někteří národohospodáři se dokonce vyjadřují tak, že je zcela normální nějaký
obor vystudovat a pak dělat něco jiného. Říkají
tomu pracovní flexibilita. Špatné uplatnění takto
připravených absolventů pak je nutné napravovat
dotovanými prostředky do náhradního řešení, např.
formou řízených rekvalifikací. Stát v tomto případě
pak nese náklady spojené s přípravou na povolání
dvakrát, jednou na primární studium a podruhé na
vynucenou rekvalifikaci. Přesto, že je současným
establishmentem stále poukazováno na společenský princip nabídky a poptávky, v případě školství
je tomu naopak. Poptávka po celé řadě absolventů,
zejména odborných učilišť, není naplňována.
Osobně se domnívám, že je do budoucna nutné
vrátit se k přímým vazbám učilišť na velké výrobní
závody, vhodnou propagací zlepšit povědomí o našem tradičním a významném řeznicko-uzenářském
oboru a vytvářet lepší podmínky také na jednotlivých pracovištích ve smyslu kultury práce. Bylo by
vhodné podchytit nově se objevující zájem současných státních orgánů o odbornou výchovu potravinářského dorostu a aktivně se v rámci stavovských
organizací zúčastnit prací na rekonstrukci systému
středoškolského odborného školství.
Josef Radoš
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K pojmu supermarket
NÁKUPNÍ VOZÍK A AUTO JAKO SYMBOL KONZUMERIZMU
Spisovatel a publicista Václav Junek se ve
svém článku „Nevýslovné krásy trhu“ zamýšlí nad sociálními dějinami pojmu supermarket.
Uvádí mimo jiné: „Kdysi – celá věčnost již to je,
chodili jsme všichni nakupovat do samoobsluhy.
Dnes je veřejná frekvence tohoto slova nulová.
Dobře tak, slovo to bylo kulhavé a šedé. A koneckonců i ono bylo českým obkresem anglického
self-service. Nicméně samo zařízení tímto slovem
označované se ve své konkrétní podobě zas tolik nezměnilo. Vypadá stejně, chováme se v něm
stejně, zůstala mu táž tvářnost a funkce. Změnit
se má spíše naše vyladění, naše očekávání. Samoobsluha je slovo téměř antiobchodní, jakápak
nabídka a poptávka, jakýpak zisk! V samoobsluze
neexistuje vykořisťování člověka člověkem, leda
bych vykořisťoval sám sebe, a tak pouhé slovo
jako by nám přibližovalo na dosah náš zářný cíl,
sám komunizmus: když pocítím potřebu, prostě
jdu do samoobsluhy a obsloužím se.“
A na jiném místě: „Nastal čas supermarketu.
Slovo se dnes užívá v řadě jazyků (supermarché,
supermarcato, supermarcado), tam si však uchovává svou popisnou hodnotu. Supermarket v češtině je významově hladký a neprostupný a působí
pouze svým tvarem a zvukem. Nevypovídá o povaze a rázu obchodu, nýbrž o jeho výtečnosti, neříká: tady nakoupíš to tím a tím způsobem, říká:
tady nakoupíš výborně. Supermarket je slovní
katalyzátor, který umožňuje prolnutí skutečného
obchodu a tržní pohádky.“
Moderní člověk již nemusí zapalovat ohně na
ochranu před šelmami ani proto, aby mohl péci maso a chléb. Nemusí zaříkávat roční období,
aby mu stejně jako loni a předloni přinesla úrodu.
Homo industrialis nachází svou kořist v supermarketu. Je složitě „strukturovaná“, ale jistá. Dešifruje ji pomocí reklamy, triků konzumu, návodů
ke spotřebě, prestiže apod.
Problémem monopolizace, jenž se týká i supermarketů, se zabývá i Alexandr Solženicyn ve
svém spisku „Jak bychom si měli zařídit Rusko“.
„Monopolizace ohrožuje i kvalitu zboží: monopolní výrobce si například může v zájmu dobrého
odbytu vyrábět zboží, které dlouho nevydrží. Po
staletí byla pýchou výrobce i zákazníka nezničitelnost zboží, kdežto dnes je trh zavalen ohlušující paletou stále nových křiklavých výrobků. Mizí
zdravý smysl pro opravu. Už nepatrně porouchanou věc jste nuceni vyhodit a koupit si novou –
a to je v přímém rozporu s lidským tíhnutím k určitému sebeomezování.“
V úvaze o postmoderním světě píše ve své stati
Antonín Kosík:
„…jde o podobný proces jako nahrazování čerstvých potravin potravinami zmrazenými.
Reklama tvrdí: mají stejnou barvu, vůni i chuť.
Konečně nejí-li někdo potraviny čerstvé, nelze je
porovnat. Nakonec se jeví výhodným požadovat
i zmraženého spotřebitele.“
Obdobně uvažuje o supermarketech Břetislav
Rychlík:
„Teror supermarketů s potravinami je (snad,
údajně, jistě) postaven na existenci červené barvy
ve spoustě obalů. Člověk za tónů tiché hudby tlačí
nákupní vozík, po spatření krvavé skvrny v designu zaslintá, neslyšně zavrčí, uloví si americkou
Coca-colu, česká Barbora, rakouskou polévku

v pytlíku, německý jogurt, italské špagety, norské
zmražené filé, vietnamské sójové maso, zaplatí
kreditní kartou a odtáhne do jeskyně, kde se svým
kmenem opeče vše v mikrovlnné troubě a krvelačně sežere.“
V této souvislosti uvádí Jan Keller:
„Je zbytečné chtít po lidech, aby svých konzumentních rituálů zanechali. Ve společnosti, která je odrazuje svou neprůhledností, se nenechají
připravit o útulné ostrůvky konzumního štěstí, kde
vše má každou chvíli zcela novou vůni, nenapodobitelnou chuť a je také hladké na dotek.“
„Vznikl ,homo konsument‘ vyžadující konzum
jako ,azyl‘. Svět, který nás obklopuje, nás nutí
získávat pod kontrolou alespoň ostrůvky konzumního štěstí, chceme-li kontrolovat alespoň něco.“
Francouzský filozof Jean Boudrillnand píše:
„Věci mají tendenci růst do nekonečna, zvětšovat svůj potenciál a vystupovat k hranici obscedity, která se stává jejich imanentním cílem, vnitřním důvodem, který však postrádá smysl.“
Nad účinkem reklamy se zamýšlí spisovatel
Jan Trefulka:
„Se skutečnostmi dvojznačnými se občan setkává na každém kroku. Sotva trochu pozapomněl na
bombastické partajní parády, výzdoby a přehlídky, které tak jako tak musel v daních zaplatit, je zahlcen vlezlou reklamou ze všech médií, ulic a silnic, kterou tak jako tak zaplatí ve zvýšené ceně
propagovaných výrobků a tak jako tak se mu za jeho peníze vtlouká do hlavy ideologie, ne sice státní a komunistická, ale ve svých důsledcích stejně
nebezpečná: neomezuj konzum stůj co stůj.“
Většina lidí současnosti žije odtrženě od přirozených komunitních vztahů ve velkých sociálně
nepřehledných organizacích a časem se podřizují
jejich umělému rytmu. Příkladem je právě výstavba hypermarketů s velkými parkovišti. K této
problematice uvádí Martin Vaculík: „Bydlím ve
Francii nedaleko největšího hypermarketu v Evropě a už vím, že toto zařízení není vymyšleno
ve prospěch většiny, protože spotřebitele nutí ke

změně způsobu života. Neblaze se projevuje přílišná koncentrace vlivu a kapitálu, výsledkem je
zvrat vztahu výrobce a obchodní sítě, protože supermarkety diktují výrobci své podmínky. Zhroucení tradičního maloobchodu a ruinování malých
vlastníků, tedy středních vrstev obyvatelstva, vyvolává strach z budoucnosti. Situace se dá totiž
přirovnat k projevům sériové tovární výroby na
stav řemeslníků. Po odloučení masové výroby
v době industrializace nyní následuje i odloučení
obchodů od lidských příbytků, což znamená vznik
stejně otřesné a nelidské architektury i urbanizmu jako v průmyslových centrech.
Auto se stalo nepostradatelným: ještě jsem
neviděl nikoho, aby nákupem naplněný vozík
překládal do kabel a pak se cpal do autobusu.
Z nákupního vozíku a automobilu se stal symbol konzumerizmu. Zpočátku nižší ceny v supermarketech (velký obrat!) vlastně vybízejí k ,výletu‘ do předměstí. Obchody ve městě vlivem
sníženého obratu reagují zvýšením cen a změnou sortimentu. Běžné zboží je nahrazeno módou a přepychem, nebo cetkami pro turisty. Tak
obchody dál existují, ale zboží je v nich běžně
nedosažitelné. Normální ceny jsou jen v hypermarketech. Většinou daleko na předměstích. Jen
fajnové paničky si udržují svůj vztah s drahým
řezníkem. My ostatní hledáme místo k zaparkování na širokých parkovištích, pak procházka po
asfaltu, stromy zde nerostou, aby se nemuselo
odklízet listí…“
A dále autor uvádí: „Bujení obchodních středisek připomíná rakovinu. Přisají se k aglomeraci
jako nádor, podnítí stavbu silnic a křižovatek a už
vnucují tělu vlastní provoz. Ačkoliv jen z větru,
neonu a papundeklu, chtějí se podobat kamenným
městům. Vtírají se líbezným pouličním životem,
ale je to klam. Ve 20 hodin spadne opona, dál tam
obcházejí jen strážní s vlčáky.“
Společnost takzvaných vyspělých zemí vyvolala proces nastartování lidí, jenž se zdá neodvislý na přírodě a je k přírodě vlastně bezohledný.

Účty a bilance národního hospodářství by měly zahrnovat položku „úbytek zásob přírodních
zdrojů“, „znečistění prostředí“ či „ovlivnění zisku ekologickými položkami“. Do položek nákladů bychom měli také při budování supermarketů
zahrnovat „ekologické účetnictví“ nebo „ekoindex“. To znamená připočítávat k cenám výrobků
hodnotu těch částí přírody, které byly při jejich
výstavbě zdevastovány. Hodnota přírodních zdrojů je ovšem nenahraditelná a my neumíme hodnotu všeho živého v přírodě poměřovat s hodnotou
výrobků lidské práce.
Pro západní Evropu je dovoz potravin typický
již řadu let. Herbert Girardet uvádí: „Do Londýna
se ročně dováží ovoce a zelenina v ceně 400 milionů liber. Z toho zhruba 5000 tun se doveze z míst
tak vzdálených, jako je např. Kalifornie či Keňa.
To vše za cenu značných energetických nákladů,
jež jsou v ohromujícím nepoměru k výživové hodnotě těchto potravin takto dovážených. Například
přelet a doprava manga z tropů do Londýna je
500krát energeticky náročnější, než činí kalorická hodnota tohoto plodu. Stejný výpočet platí
i o rybách. Dopravit tresku z Atlantického oceánu
na trh do Londýna stojí v průměru 100krát více energie než ta, jíž získáme, když tresku sníme.
Dosud nesledujeme „metabolizmus“ měst a obcí,
neanalyzujeme zásobování potravinami a jídlem
a nesledujeme systém odpadů a dopravy spojené
s tímto metabolizmem.“
Diktát velkovýroby potravin a jejich prodeje
využívající chemii, dopravu i intravilán obcí existuje sotva 100 let. Jeho dopady nemohly být dosud v celé šíři vyhodnoceny. Dnes umíme hovořit
pouze o dílčích dopadech, tj. o škodách na krajině, škodách na půdním fondu, škodách na vodní
bilanci našeho území, ale málokdy o celkovém
riziku tohoto systému.
Supermarkety a hypermarkety jsou přechodným vítězstvím anonymity místa, než budou
nahrazeny finančními, obchodními či životními
flustry. „Domov je tam, kam mi chodí účty,“ říká
ve filmu Stav věcí hlavní představitel a pokračuje:
„Lidé si sami sebe uvědomují ve zboží.“
Velký nákupní vozík ze samoobsluhy ztělesňuje americkým bezdomovcům topologický nomádský prostor, jenž může sloužit jako stěhovací
vozík převážející veškerý majetek nebo jako odpočinková pohovka.
Kritikou našeho poměru – vlastně nedostatku
poměru – k jídlu jako absenci finality se zabývá
již ve třicátých letech Simona Weilová, popisuje
svou zkušenost z práce v továrně dobového Berlína: „Oscilace mezi jídlem a prací, odpočinkem
a opět prací; toto jíst, abychom mohli pracovat,
a pracovat, abychom mohli jíst. Absence cíle, nějaké finality, to vše je poznávacím znamením obsažené existence.“
Je zbytečné a neefektivní se vzpírat nezadržitelnému vývoji v prodeji i výrobě potravin a jídla,
přesto však existují „individualizovaní“ spotřebitelé, kteří si uchovávají povědomí, že to nejlepší
nelze nakoupit v supermarketu. V běžném francouzském časopise Nova Magazine je kupříkladu
uvedena mapa a doporučení dvou renomovaných
žurnalistů, kde lze v okolí Paříže nakoupit nejlepší chléb, med, ryby, ovčí sýr, brambory, šneky,
víno atd.
Vd/Rš

Řemeslo, braň se!
Porovnání surovinové skladby párků s telecím masem z období používání technicko-hospodářských norem platných do roku 1991 a současnou oficiální praxí velkého tuzemského výrobce
– „tvůrce chuťových zážitků“.
NORMA JEDNOTNÉHO MASNÉHO
PRŮMYSLU NA 100 KG VÝROBKU:
vepřové maso
25,0 kg
telecí maso
52,5 kg
maso z hovězích hlav
8,0 kg
vepřové kůže
6,5 kg
CELKEM: živočišné 92,0 kg

SOUČASNÁ RECEPTURA
VELKÉHO VÝROBCE – OBSAH V %:
drůbeží separát
24 %
telecí maso
8%
vepřové maso
2%
kuřecí kůže (množství?)
CELKEM: živočišné 34 % max. 40 %

Přísady: pšeničná mouka 2 kg; pepř černý; muškátový ořech; česnek

Přísady: koření a extrakty koření; stabilizátory
E450, 451, 250; dextróza; zvýrazňovač chuti
a vůně E621; antioxidanty E300, 321; česneková
pasta; pšeničná mouka; bramborový škrob

Obdobná je situace u většiny ostatních masných výrobků vyráběných pro velké obchodní řetězce, které jsou v současnosti pouze napodobeninami kvalitního uzenářského zboží. Uvedený výrobek neodpovídá základním nutričním zásadám a jeho bezpečnost ve smyslu zdravotní nezávadnosti je rovněž chatrná.
Je zajímavé, že dozorové orgány přehlížejí zjevné klamání spotřebitelů názvem výrobku, ve kterém je
dominantní informace o obsahu telecího masa, kterého je však ve výrobku minimální množství.
Závěrem lze říci, že celá historie výroby uzenářských výrobků se u nás nesetkala s takto brutálním
falšováním masných výrobků v porovnání k správné výrobní praxi. Situaci nelze změnit alibistickými
radami spotřebitelům, aby ve vlastním zájmu dobře četli obsah surovin a pomocných materiálů na obalech výrobků, ale nutným zásahem do vyhlášky o mase jako součásti zákona o potravinách.
Josef Radoš

Jak to ti řezníci dělaj?
Začátek zašpejlovanej, konec zašpejlovanej
– a jak dostanou dovnitř ten prejt?

Sch
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Co víme o strategickém plánování
Výroba méně kvalitních a levných masných výrobků snižuje zřejmě konkurenceschopnost českých výrobců.
Velké masné závody, vyrábějící převážně
pro obchodní řetězce, zřejmě neprovádějí analýzu příčin současného neuspokojivého stavu
v dynamice prodeje některých skupin uzenářských výrobků. Spoléhají pouze na požadavky
trhu, které se však chybně soustřeďují výhradně
na minimální cenu. Jsou přesvědčeni společně se svými odběrateli, že je to jediný účinný
a správný způsob obchodní realizace. Zdá se,
že obchodní partneři nemají mezi sebou vyřešenou rovnici mezi produkcí současně vyráběných
méně jakostních druhů masných výrobků a realizací kvalitnějších výrobků ve vyšších cenách
ve smyslu dobré nutriční hodnoty a senzorické
jakosti. Domnívám se, že nastává i přes neutěšenou ekonomickou situaci v našem státě stav,
kdy je nutné se postupně vracet k tzv. správné
výrobní praxi, protože nízká kvalita zejména
drobných a měkkých masných výrobků vyrábě-

ných pro velké obchodní řetězce působí na koupěschopnou poptávku spotřebitelů zřejmě spíše
negativně, aniž by si to výrobci uvědomovali.
Je to patrné mimo jiné i ze stále se zvyšujícího
podílu slušných zahraničních výrobků na našem
vnitřním trhu.
S určitými pochybnostmi vítám počin Kosteleckých uzenin s Poctivou řadou výrobků se
správným obsahem masných surovin. Rozdělit marketingově produkci závodu na poctivé
a ty ostatní je však trochu neobratné. Ale i tak
se jedná o snahu, která by při patrném zvýšení
senzorické jakosti a dostatečné trpělivosti mohla
přinést pozitivní výsledky. Je však nutné si klást
otázku, zda stačí doplnit při sestavě výrobku
pouze množství surovin bez podstatného zvýšení jejich kvality. Je obecně známo, že nekvalitní
masné suroviny jsou k nám dováženy řádově
v tisíci tunách ročně.
Snahu o zvýšení prodeje kvalitních masných
výrobků ve vyšších cenách je však nutné doplnit dobrou reklamou ve smyslu distribuce informací dodavatelů zboží a služeb nabízených

s komerčním cílem. Nedávno uvedený klip
zpívajících řezníků, který se objevil v televizním vysílání, nemá s dobrou reklamou nic společného. Jedná se spíše o ukázku toho, kam až
mohou kultura a vkus v našem oboru klesnout.
Jde tak o zcela neúčelné vynaložení finančních
prostředků, které bylo možné využít jistě smysluplněji.
Od vedoucích pracovníků několika závodů
jsem se dozvěděl, že pro zvýšení dynamiky prodeje a efektivity vlastní produkce neprovádějí
jejich organizace jakékoliv strategické plánování. Domnívám se, že je to ještě pozůstatek z doby, kdy slova bilance a plán byla považována
za sprostá. Přitom v minulosti bylo strategické
plánování, které u nás bylo praktikováno v soukromých organizacích již za první republiky,
na slušné úrovni, i když bylo vyvoláno jinými
požadavky, než je tomu dnes. Vzhledem k soustředění významného množství výroby masných
výrobků do několika velkých závodů je absence
tohoto plánování doslova ekonomickým hazardem.

Strategické plánování slouží k dosažení
silnějšího postavení podniku na trhu. Zabývá se mimo jiné koncepcí řízení, diferenciací
výrobků, strategií rozvoje výrobků, strategií
rozvoje trhu a alokací zdrojů. Cílem strategického plánování je vytvořit strukturovaný
plán pro jednotlivé funkční oblasti obchodní
činnosti, zpravidla na 5 let. Důležitou součástí strategického plánování je analýza konkurenčních sil i vnitřní struktury organizace.
Bylo by jistě přínosné, aby se této problematice za pomoci odborníků z některé vysoké ekonomické školy věnoval Český svaz zpracovatelů
masa, který má jistě možnost nechat si vyškolit
lektora pro následnou odbornou osvětovou činnost.
Věřím, že vedoucí pracovníci výrobních závodů i funkcionáři naší stavovské organizace
budou do budoucna věnovat více pozornosti příčinám, které brzdí dynamiku výroby a obchodní
realizaci výrobků z masa. Může k tomu přispět
i zvládnutí techniky strategického plánování.
Josef Radoš

Pohled na výrobkovou specializaci v masném oboru
TROCHU HISTORIE ŘEZNÍKY NEZABIJE
Podstata výrobkové specializace byla v minulosti odvozena jednak od praktikovaného
hospodářského systému, tak několika dalších
vlivů, jako je úroveň nabídky jatečných zvířat, ustálená struktura výrobků z masa (výseková masa, masné výrobky a konzervy), podíl
obchodního zboží k celkové struktuře výroby,
poptávka po jednotlivých druzích výrobků,
nákazová situace u hlavních druhů hospodářských zvířat, úroveň a výše intervenčních nákupů a výroby, výroba pro zvláštní odběratele (armáda, hmotné rezervy) a řada dalších
faktorů.
Pokud se zabýváme vlivem hospodářského
systému, je nutné si uvědomit rozdíly v jednotlivých historických hospodářských etapách. V období první republiky se jednalo o systém tzv. řízeného hospodářství, za druhé světové války pak
o systém hospodářství vázaného. Bezprostředně
po válce byla snaha obnovit hospodářství země
za výrazné účasti oborových samosprávných
organizací opět v mantinelech řízeného hospodářství. Tato snaha byla zastavena po roce 1948,
kdy vlivem politických změn došlo k vytvoření
administrativně-direktivního řízení na základě
národohospodářského plánování. Tento systém
zasahoval bezprostředně do určování úrovně zemědělské výroby, včetně živočišné. Byla vytvořena jednotná cenová politika pro všechny okruhy
cen (VC, MC, daně – mnohdy záporné), v oblasti
zahraničního obchodu byl používán tzv. rozdílový ukazatel, tj. rozdíl mezi VC a MC, dále tzv.
FEMZO (finančně-ekonomické vyrovnání zahraničního obchodu), potřebné pro kooperace s obchodními organizacemi ze zahraničí, používajícími volné měny proti naší v té době nesměnitelné
koruně.
V období volného trhu v řízeném hospodářství docházelo k určité výrobkové specializaci
zpravidla u větších firem ve velkých městech
nebo v místech se silnou živočišnou výrobou
(Českomoravská vysočina). Tato specializace
se vyznačovala tím, že závod vyráběl zpravidla
vedle výsekových mas běžný sortiment masných výrobků, z nichž některé ve zvýšené míře.
Ty se pak díky jakosti, standardu, surovinovým
možnostem a odpovídající ceně dobře uplatňovaly na trhu (Macháčkovy špekáčky, Šeredky,
Macešky, Chmelova pražská šunka apod.). Tato
do jisté míry již částečně specializovaná výroba
bývala pravidelně podmiňována specifickým nákupem surovin. Existovaly tak firmy, které pro
svoji výrobu nakupovaly např. větší podíl kravského masa, předních čtvrtí býků k zaprátování
(často za tepla), masa prasnic a řízků, nebo dokonce maso, které se neuplatnilo během tržního
dne a bylo večer vyprodáváno pod cenou. Větší
venkovské firmy, působící v místech vysoké produkce skotu a prasat, se částečně specializovaly
zpravidla na výrobu trvanlivých výrobků, šunek
a konzerv. Vysloveně specializovaných výrob bylo velmi málo a jednalo se převážně o trvanlivé
výrobky a konzervy, přičemž výroba konzerv bývala zpravidla podmiňována přísně sledovanými
dodávkami armádě a státním hmotným rezervám.

Po roce 1948 došlo prostřednictvím centrálního plánování k stanovení zásad, jako je plánovaní výroby, spotřeba masa v bilanční hmotnosti
(na kosti) a rozdělování výrobků z masa pomocí
tzv. tržních a mimotržních fondů do krajů, okresů a míst a dále až na jednotlivé maloobchodní jednotky, s cílem zajistit přibližně stejnou
úroveň zásobování v celém státě. Bývalo však
pravidelně přihlédnuto k některým požadavkům
jako k zásobování hlavního města a pánevních
oblastí. Poměrně přesným nástrojem řízení byly
v té době podrobné bilance masa na kosti (R1),
které byly postaveny na výtěžnosti k surovině
na kosti. Jednalo se o poměr mezi výrobou výrobků z masa ve skutečné hmotnosti a spotřebou
masa na kosti. Mezi Českou a Slovenskou republikou docházelo k výraznému rozdílu u tohoto kvantitativního ukazatele v souvislosti s relativně vysokou výrobou drobných a měkkých
výrobků v České republice a vyšší výrobou trvanlivých výrobků na Slovensku. Roční cílová
spotřeba masa na kosti pro období okolo roku
1980 byla plánována v Čechách přibližně okolo
95–100 kg na osobu a rok. Skutečně bylo docíleno na sklonku administrativně-direktivního
systému hospodářství 96–97 kg. Tato plánovaná
spotřeba masa na kosti včetně dalších regulativů
ovlivnila investiční činnost oboru v případě výstavby masokombinátů. Při plánování výstavby
těchto závodů byla zvažována kvantitativní úroveň produkce jatečných zvířat a spotřeby výrobků z masa v jednotlivých oblastech. V součas-

nosti dochází zřejmě z neznalosti historického
vývoje k nesprávnému označování jednotlivých
typů průmyslových závodů v oboru zpracování masa. Nejčastěji bývá chybně interpretován
název „masokombinát“. Tento termín byl odvozen od šíře a maximální finalizace výroby, která
spočívá především v jateční činnosti, kompletní
bourárenské činnosti (výsek, výroba, mrazírenská úprava, balení apod.), masné výrobě (úplný
sortiment včetně polotovarů), případně výroby
konzerv a polokonzerv, dále ve škvaření a tavení
tuků. Výstavba masokombinátů probíhala zejména v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století v některých státech střední a východní
Evropy včetně Československa. Stupeň výrobní
finalizace byl v řadě masokombinátů skutečně
vysoký. Vedle hlavních činností se jednalo např.
o technologickou předúpravu kůží, zpracování
krve sušením – případně o výrobu plasmy, hydrolyzování derivátů kůže, zpracování kostí, někdy
až do úrovně přípravy pro výrobu fotoželatiny,
výrobu krmiv z konfiskátů apod. Z krajů s vyšší
produkcí jatečných zvířat vzhledem ke spotřebě
výrobků z masa (jihočeský, východočeský, jihomoravský) byly plánovány přesuny živých zvířat
a masa v různých úpravách zpravidla do hlavního
města, na severní Moravu a do severních Čech.
V té době existoval pouze jeden kraj s přibližně
stejnou produkcí jatečných zvířat a spotřebou –
západočeský. Cílový stav směřoval k převažujícím přesunům masa a k zásadnímu omezení přesunu živých zvířat.

Toto direktivní řízení bylo velmi náročné na
bilancování suroviny, které se provádělo podle
podrobné metodiky na všech organizačních stupních. Ústřední plánované bilance masa na kosti
byly tvořeny na federální úrovni, dále na úrovni národní. Tržní fondy v hodnotě masa na kosti
pak byly rozdělovány Ministerstvem vnitřního
obchodu ČR, krajskými a okresními národními
výbory za účasti partnerů Ministerstva zemědělství a výživy ČR a masného průmyslu. Na všech
úrovních byly zřízeny komise pro zásobování.
Stejná situace byla i na Slovensku.
Tento systém negativně ovlivnil přirozený vývoj, který by v běžných podmínkách směřoval
k určité výrobkové specializaci. V té době mimo
jiné platila domněnka, že dobré zásobování celým sortimentem výrobků z masa včetně v té době populárních drobů (které nebyly zařazeny do
tržních fondů) je nejlépe regulováno prostřednictvím anatomického složení hovězích čtvrtí a vepřových půlek bez sádla (koster). Výjimku tvořila
výroba konzerv, některých druhů náročných trvanlivých výrobků a obchodního zboží z dovozu (uherský salám, čabajská klobása, konzervy
apod.). Určitým zásahem do bilancování surovin byla výroba pro export, který byl v období
volně nesměnitelné československé měny důležitým zdrojem devizových prostředků, potřebných
v celém hospodářství. Masný průmysl proto soustřeďoval ušlechtilé druhy mas a vybrané schválené závody vyráběly špičkové druhy konzerv,
polokonzerv, čerstvých či zamražených speciálně
upravených mas. Exkluzivní výrobky byly obchodně uplatňovány zejména ve státech západní
Evropy a v USA.
Vrátíme-li se k úvodnímu problému – nízké
specializaci ve výrobě z masa, dojdeme k závěru,
že snaha o jednotné a rovnoměrné zásobování ve
všech oblastech státu, podle zásad a regulí národohospodářského plánu, měla na výrobkovou
specializaci zásadní negativní vliv. Je však třeba
odmítat příliš zjednodušený pohled na tuto problematiku v oblastech, které nepřinášejí synergický efekt, např. v produktivitě práce, v technice
balení, expediční činnosti, dopravě apod. Z tohoto pohledu je nutné posuzovat sortiment zejména
drobných a měkkých masných výrobků jako ucelenou skupinu, která je vyráběná za pozitivního
technologického působení standardizace surovin
a řešení tvaru a ostatních vlastností výrobků. Pro
vysoký stupeň specializace je u nás příliš malý
trh, a není tedy možné použít model např. Spojených států, kde existují samostatné závody na
výrobu balených párků, peperoni salámů, klobsů,
masových či játrových knedlíčků apod. Typ dílčí
specializace v našem oboru musí být úzce propojen s nutným zvýšením jakosti výrobků vhodných pro tuto formu výroby. Nesporným efektem
zvládnutí specializované výroby by měl být zúžený druhový sortiment, který je nyní neúměrně
široký s některými nepříznivými vlivy zasahujícími až do maloobchodních jednotek.
Je zcela jisté, že i v našem vyspělém oboru dojde ve střednědobém horizontu k rozšíření užitečné výrobkové specializace, která, jak doufáme,
bude ku prospěchu ekonomice, jakosti výrobků
Josef Radoš
i spokojenosti konzumentů.
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Jaké maso se podává na stůl už po třicet století
Jaké maso jedli hrdinové Homérových vyprávění a jak se vyvíjela gastronomie Etrusků
– Ve starém Římě bylo maso luxusem – Velkým distributorem masa byl při příležitostech
svých válečných triumfů Julius César.
Není vůbec nezajímavé dovědět se, jaká byla spotřeba masa v již uplynulých stoletích.
Možná potřebujeme pochopit styl života našich dávných předků, možná že takové bádání
v minulosti nám přinese nové pohledy na přítomnost. V prvé řadě si musíme uvědomit, že
v antických dobách bylo maso luxusem, výsadou mocných, těch, kteří řídili běh společnosti.
Maso bylo vlastně jakýmsi znakem vládnoucí
moci. Podívejme se, co se dělo v antickém Řecku, v Řecku téměř mýticky opěvovaném v Homérových poémách. Například Ilias a Odyssea
poskytují poměrně přesný přehled antické řecké
kuchyně. Homér se rozsáhle a se zalíbením ve
svém vyprávění věnuje gastronomickým fázím
příběhu. Z toho vyplývá panující názor, že Homér, ačkoliv sám nebyl nijak bohatý, byl často
přítomen u stolu mocných. V mýtickém Řecku
se maso jedlo opečené na rožni ve svém vlastním tuku nebo v membráně, která se nyní nazývá sítí. Maso tehdy bylo poléváno vínem, což
byl vlastně rituální akt, který ale také výrazně
ovlivňoval chuť. Tehdy byly také kusy masa
po uvaření posypávány moukou, často se používalo grilování a rožňování. Nezřídka se maso také vařilo v silném vývaru s aromatickým
kořením.
V dobách antického Řecka se dávala přednost masu vepřovému, následovalo maso jehněčí a kozí. Také maso hovězí se těšilo zájmu,
ale o drůbeži se tehdy vůbec nemluvilo. Maso
se nenechávalo vůbec uležet, často bylo zvíře
zabíjeno přímo před zraky hosta jako garance
čerstvosti a nezávadnosti. Oblíbené části Homérových Řeků (kteří se v tomto ohledu projevovali jako my nyní) byly řízky a stehýnka. Ostatně
gastronomické chutě klasického Řecka, té velké
aténské civilizace, jak ji popisuje Homér, se od
našich současných příliš nelišily.
Co se mezi tím odehrálo v Itálii? Hroby Etrusků, které nám připomínají první velkou civilizaci na Apeninském poloostrově, obsahují také

četná zobrazení odhalující použití jak zvířat, tak
i rostlin v kuchyni. Zvláštní pozornost v tomto
ohledu si podle vědců zaslouží hrobka vznešené
rodiny Golini v Orvietu, pocházející z 5. století před Kristem. Malby v ní zobrazují přípravy
smuteční hostiny. Je na nich vidět účelná kuchyně, ve které pracuje 12 sloužících. Na vstupní
části je vyobrazena spíž pro maso a divočinu, je
vidět kráva zavěšená na silném trámu, na slabších visí zajíc, dvě velké kachny a jedno špatně určitelné zvířátko. Je to evidentně důkaz, že
Etruskové měli rádi hovězí a zvěřinu a snad méně maso vepřové.

V Římě se za časů známého „cenzora“ Marca
Porcia Katona jedlo v rodinách jen málo hovězího masa. Lov však byl velmi oblíbenou činností,
a tak na rozdíl od zvěřiny, která přichází na naše
stoly, byla ta jejich čerstvá. Maso se obvykle nejprve povařilo a potom opékalo nebo se nakrájelo
na menší kousky a připravovalo na rožni. Nejoblíbenější bylo maso vepřové, následovalo jehněčí, kozí a hovězí. Drůbež se chovala především
pro vajíčka. Často se také z masa i s jeho oblohou
připravovaly uzenky, velmi podobné těm, které
vyrábí vesničané ještě dnes na mnoha místech po
celém světě.

Maso tedy zůstávalo po mnoho století výsadou vrstev společnosti, které ale za své požitkářské hříchy často platily různými chorobami, z nichž nejrozšířenější byla bezesporu dna.
Obyčejní lidé měli naprosto opačné problémy
než nemoci z přejídání. Čas od času někteří vůdci u příležitosti svých válečných triumfů nebo
bohatí patriciové, kteří se pokoušeli o politickou
propagandu, rozdělovali lidu zdarma maso. To
se ale nestávalo moc často. Nejbohatší masnou
hostinu pro lid uspořádal Julius César, když se
vrátil do Říma oslavit svých pět válečných triumfů (v Galii, Egyptě, Sýrii a Africe). César byl
vždy velmi štědrý. Toto jeho pohoštění lidu masem bylo skutečně pamětihodné.
Později za časů imperátora Aureliána platilo
nařízení, aby se mezi lid pravidelně rozdělovalo maso. Ke konci existence císařství to bylo až
1,650 kilogramu na osobu za měsíc, a to po dobu
5 měsíců v roce. Barbarské hordy, které přišly
s pádem Říše římské – Atilovi Hunové, zdevastovali kvetoucí kopce pianurské nížiny. Hunové
jedli maso syrové. Své ohromné bifteky nechávali podle tradice, kterou zdědili po svých dávných předcích Tatarech, naklepat mezi sedlem
a hřbetem koně. Vzhledem k původu této tradice dostalo také syrové maso název „tatarský
biftek“.
Pak přišly na území Itálie další národy a lid
italský opouští svá města a uchyluje se na venkov, kde je hojnost masa, pokud se podaří ho
schovat před kořistnickými Seveřany. Konzumuje se vepřové, jehněčí a kozí. Hovězí maso pravidelně zabavují Barbaři, a tak je téměř
neznámé. Teprve až s příchodem Longobardů – tedy barbarského kmene, který se natrvalo usadil v Itálii, se rozvoji chovatelství dostalo
alespoň skromného prostoru. Koncem VIII. století po Kristu se po vítězství Franků nad Longobardy rozšiřuje mýtus o lovu a obyvatelstvo
se začíná zajímat také o maso hovězí, jehož byli Francové velkými ctiteli, tak jako konečně
i jejich francouzští potomci. Pomalu začínalo
ztrácet na své aktuálnosti maso jehněčí a kozí
a stoupá zájem (u těch, kteří si to mohou dovolit) o maso hovězí a vepřové.
Vv/Rš

Steaky – skvělý požitek z masa
Hovězí steak je gastronomickou modlou
americké kuchyně. K nám do Evropy se dostal
jako velký vynález moderní doby, po kterém
se netloustne. Je sytící bílkovinnou bombou,
chutnající masem v té nejryzejší podobě, pro
vrcholového sportovce i méně se pohybujícího
člověka.
Podle našich zvyklostí je steak plátek z kvalitní netučné části masa hovězího, vepřového, telecího, jehněčího i zvěřiny. K tomu, aby se steak
povedl, nestačí znát jen několik postupů. Důležitý je výběr samotného masa. Maso na hovězí
steaky musí mít červenohnědou barvu a musí být
řádně odleželé. Nejkřehčí jsou řezy ze svíčkové
a nízkého roštěnce. Plátky krájíme tři až čtyři cm
silné. Pro pečení zvolíme pánev s dokonale rovným, těžkým dnem, které dobře přilne ke zdroji
tepla. Důležitý je výběr tuku, který neobsahuje
vodu a který snáší vysokou teplotu. Před pečením
maso odblaníme, srovnáme okrajové nerovnosti,
popřípadě nařízneme okraje, aby se maso nekroutilo. Steaky nenaklepáváme. Síla steaku určuje
dobu pečení. Počáteční teplota tuku musí být vysoká, aby se na povrchu uzavřely póry a maso
nepustilo šťávu. Při dalším pečení teplotu mírně
snížíme, aby se maso nepřismahlo.

U STEAKŮ ROZEZNÁVÁME
4 ZÁKLADNÍ
ZPŮSOBY ÚPRAVY:
1. Steak polosyrový (raw) – má tenkou hnědou
kůrku, ale uvnitř je syrový. Doba pečení u 200 g
porce masa je asi 2 minuty.
2. Steak krvavý (rare) – má hnědou kůrku, uvnitř
je růžový, ale střed ponecháme zcela syrový
a krvavý. Doba pečení je asi 4 minuty.
3. Steak středně propečený (medium) – má hnědou kůrku a maso je uvnitř zcela růžové. Doba
pečení je asi 8 minut.
4. Steak dobře propečený (welldone) – uvnitř je
úplně propečený. Doba pečení je 10 minut.
Správně upečený steak vyžaduje zkušeného
kuchaře s citem pro maso.

Možnosti, jak steaky připravit, jsou velmi jednoduché a také velmi efektní. Steak můžeme přes
noc i déle naložit, aby byl křehčí. Marinádu utvoříme z kvalitního oleje (olivového), v němž jsme
nechali vyluhovat koření, zelené natě, feferonky,
česnek, citronovou šťávu, sójovou omáčku, koňak, víno atd. Steak v marinádě obracíme, aby
se aroma natáhlo do masa. Před pečením maso
osušíme a natě odstraníme, aby se nepřipalovaly.
Steaky můžeme ovinout plátky slaniny a ovázat
nití, aby maso při pečení nevysmahlo. Nepravidelné kusy masa svazujeme do tvaru steaku. Před
podáváním niť odstraníme. Před pečením můžeme k masu přitisknout čerstvě drcený bílý nebo
černý pepř.
K podávanému masu je na výběr mnoho studených omáček, např. grill sauce, steak sauce, barbecue sauce, chilli sauce atd. Kupované omáčky

můžeme dochutit podle svého vkusu mletým pepřem, chilli, zelenými bylinkami apod. Při opékání
na otevřeném ohni můžeme dřevěné uhlí aromatizovat tím, že na něj nasypeme sušené natě nebo
koření, např. tymián, jalovec, rozmarýn.

A TEĎ NĚKOLIK
ORIGINÁLNÍCH VARIANT
NA PODNÍCENÍ FANTAZIE:
Steaky s rajčaty, s cibulí, s bylinkovým máslem, s prorostlou slaninou, s morkem, se zeleným pepřem, s kukuřicí a paprikou, s chřestem,
s artyčoky, s hruškou a se sýrem, se sardelovými
řezy, s nakládanou zeleninou, s palmovými srdíčky, s řapíkovým celerem, s mangem, se sójovými
klíčky a žampiony.
Klasický steak je samozřejmě z hovězího masa. To ovšem neznamená, že bychom podle stej-

ného postupu nemohli připravit steak z vepřového, telecího, jehněčího masa, zvěřiny či jater.
A tak pár receptů pro inspiraci:

ZVĚŘINA
Maso srnčí, mufloní, daňčí nebo jelení nakrájíme na 3−4 cm silné plátky, necháme odležet
v marinádě, opečeme do růžova. Nesmí zůstat
krvavé. Jako přílohu podáváme brusinky naplněné do půlených hrušek, vařené kaštany, jablka dušená ve víně, houby osmažené na másle, červené
zelí, růžičkovou kapustu.
JEHNĚČÍ
Maso z jehněčí panenky nebo žebírek pečeme
velmi krátce, aby zůstalo uvnitř růžové. Jako přílohu podáváme mátové želé, brusinkový džem,
zelené fazolové lusky, krátce podušená rajčata.
VEPŘOVÉ
Maso z vepřové panenské svíčkové, z kýty
a z kotlet. Podáváme s podušenou paprikou
a snítkou petržele.
TELECÍ
Maso z telecí ledviny nebo kýty upravujeme
např. na víně, na vermutu, na šalvěji, na estragonu, s citronem.
A ÚPLNĚ NA ZÁVĚR
JEDEN RECEPT
NA STEAK S ANANASEM
PRO ČTYŘI OSOBY:
4 silnější plátky ze svíčkové nebo nízkého roštěnce nasolíme, upravíme a přelijeme marinádou,
kterou připravíme ze 3 až 4 lžic sójové omáčky,
2 stroužků lisovaného česneku, 3 lžic kvalitního oleje, 3 lžic šťávy z ananasového kompotu.
Před grilováním šťávu slijeme a maso upečeme.
Při opékání ho potíráme marinádou, tou potřeme
i 4 plátky ananasu, které také krátce opečeme.
Steaky dobře propečené podáváme ozdobené
plátkem ananasu, obložené čerstvou zeleninou.
Jako příloha je vhodná jakákoliv forma brambor,
chléb, toast.
Rš
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Masokombinát Krásno
vyrobil loni rekordní množství
masných výrobků

Foto: Eugenie Línková

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) (li) − Valašskomeziříčský masokombinát Krásno, který patří
mezi přední české zpracovatele masa, loni vyrobil rekordní množství masných výrobků. Do svých
řeznictví, uzenářství a dalších prodejen v zemi dodal více než 25 000 tun masných produktů, což
je zhruba o deset procent více než v roce 2012. „Mírně narostl i obrat, přehoupl se přes dvě miliardy korun,“ sdělila nám mediální zástupkyně firmy Eva Kijonková. V roce 2012 měla firma při
tržbách zhruba dvě miliardy korun čistý zisk 26,4 milionu korun.

Podnik ročně zpracovává zhruba 25 000 tun
masa. Vedle toho provozuje 23 vlastních prodejen, největší je v centru Ostravy. Největší ostravská prodejní jednotka dosahuje ročně obratu přes
100 milionů korun.
„Jednoznačně je vidět trend návratu českých
spotřebitelů k tradičním tuzemským potravinářům. Lidé se vracejí i k tomu, že hledají menší
prodejny specializované na maso a uzeniny, ta-

ková ta klasická řeznictví a uzenářství,“ uvedl
vedoucí podnikové sítě prodejen Marcel Králík.
MP Krásno nyní zaměstnává více než 700 lidí,
z toho asi 200 je jich v prodejní síti. Společnost
také exportuje na Slovensko a proniká na maďarský trh.
Historie průmyslového zpracování masa ve
Valašském Meziříčí započala v roce 1895, kdy
řezníci založili Družstvo na postavení jatek. V roce 1955 byly do provozu uvedeny mrazírny. Nově
vybudovaný masokombinát zahájil výrobu o devět let později. V roce 1993 byl privatizován a od
ledna 1994 firma nesla název Masný průmysl −
Krásno, spol. s r. o. Od počátku roku 2004 má
společnost název MP Krásno, a. s.
Na sklonku roku 2013 se na Pražském hradě
mezi sto nejlepšími českými firmami vyznamenanými v soutěži TOP sto objevil i MP Krásno, a. s.
Předseda představenstva Karel Pilčík převzal
prestižní ocenění (na snímku).

Spor o vepřové mezi EU
a Ruskem potrvá týdny
Brusel (li) − Nejméně dva týdny bude zřejmě trvat faktický zákaz dovozu vepřového masa
z Evropské unie do Ruské federace. Odhadují to unijní zdroje obeznámené se situací. Ruská strana nyní blokuje v podstatě všechno zboží související s vepřovým masem vypravené
z Evropy po 27. lednu.
EU takový postup považuje za neproporční a eurokomisař pro zdraví Tonio Borg dal
v těchto dnech najevo, že je připravený jet
o věci do Moskvy jednat.
Rusko fakticky zastavilo import masa a masných výrobků z unie, když v pátek
25. ledna byly v jižní Litvě nalezeny uhynulé dva kusy divočáků s nákazou afrického
moru prasat. EU oblast uzavřela a navrhla
ji dočasně vyřadit z míst, odkud se dá vepřové exportovat do Ruska. Na místě kromě veterinářů z unie pracovali i odborníci
ze sousedního Běloruska či Ruské federace.
Ruským úřadům nyní evropská opatření nestačí. Co nejdřív by měly, poté co jim své stanovisko odevzdají ruští členové týmu, který věc
v Litvě vyšetřoval, do Bruselu poslat seznam
doplňujících otázek k problematice. Ty se ale
mohou týkat i jen vzdáleně souvisejících věcí,
třeba monitoringu nákazy na Slovensku, v Německu nebo Nizozemsku.
Podle dohody z roku 2004 mezi EU a Ruskou federací musí totiž s regionalizací souhlasit také dovážející strana. Nyní vývozce z EU
k masu či výrobkům z něj potřebuje veterinářem podepsaný certifikát, který z určitých
historických důvodů uvádí, že zboží pochází
z EU, kde se „s výjimkou Sardinie“ nejméně

tři roky nákaza africkým morem prasat nevyskytovala. Rusko tak tvrdí, že podobná formulace prostě není pravdivá a německé, dánské, nizozemské či polské kamiony s masem
a masnými výrobky od hranic vrací.
Do Ruska směřuje čtvrtina celkového vývozu vepřového masa z EU, a evropské vepřové
tak ale bude na tamním trhu chybět. Moskva
chce podle všeho očekávané ztráty z obchodu
s EU kompenzovat dovozem vepřového masa odjinud. Začala už proto plánovat ukončení nyní platného zákazu dovozu ze Spojených
států, zřejmě od března.
Za „absurdní“ na celé záležitosti přitom
zdroje z Evropské komise pokládají fakt, že
v Rusku samotném bylo za poslední období
okolo šesti stovek případů výskytu afrického
moru prasat a nákaza existuje také v Bělorusku, odkud podle španělské referenční laboratoře přišel i virus zachycený v Litvě.
Mezi opatření, nad nimiž nyní uvažují litevské úřady, je proto například stavba plotu na
přibližně 700 kilometrů dlouhé hranici mezi
Litvou a Běloruskem, která by migraci nakažených divočáků měla zabránit.
„A oni se vozí po nás, jak je nebezpečné od
nás vyvážet,“ poznamenal s věcí obeznámený
zdroj z komise.
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Hvězda filmového nebe – Alain Delon byl původně řezníkem
(li) – Je zajímavé, kolik osobností kulturního života má začátky životní dráhy spojené s prastarým
řemeslem, s profesí řeznickou. Je
jich opravdu řada a i vy budete překvapeni, když prozradíme, že i Alain
Delon, Korsičan tělem a duší, uličník
jak se patří, své mládí strávil na jatkách. Až náhoda tomu chtěla a připletl se jako mladý hoch k natáčení
filmu, ale nechme hovořit raději životopisce.
Delonova rodina původně přišla
z Korsiky. Otec měl kino a matka pracovala v lékárně. Dětství Alain strávil u svých pěstounů, protože jeho
rodina se o syna nedokázala postarat
a po čtyřech letech od jeho narození
se rodiče rozvedli. U svých pěstounů
ve Fresnes se malý Alain při hrách
se svými spolužáky setkával s gangstery provázenými opojnou vůní moci a úspěchu. Mnoho času také v té
době trávil na vězeňském dvoře známého žaláře ve městě. Škola, nudná
disciplína, nebyla mladému Delonovi příliš pochuti. Stačil vystřídat

17 ústavů včetně přísné jezuitské koleje. Jeho poslední útěk v patnácti letech do Chicaga skončil na policejní
stanici a Alain začal pracovat na jatkách, které patřily druhému manželovi
jeho matky.
Potom přišla vojna, odkud byl nakonec nuceně propuštěn z důvodu
těžkých střetů s nadřízenými a za neustálé porušování kázně. Příležitostně
pracoval jako číšník a kolportér. Jeho
mladistvý vzhled a ničím neomezená
vitalita mu přihrávaly spoustu přátel,
kteří jej i finančně podporovali.
První roli ve filmu mu nabídl režisér Dassin v roce 1957. Při vernisáži oslovil zářícího Delona ve vypůjčeném smokingu americký hledač
filmových talentů a nabídl mu roli
v Hollywoodu. Hlasové zkoušky dopadly tenkrát výborně a Delon letěl do
Ameriky natáčet. Byla mu nabídnuta
exkluzivní smlouva na sedm let. Po
návratu ho přemluvil režisér Allegert,
aby hrál v jeho filmu. Delon odmítl americkou kariéru a točil další film
ve Francii. Mezi jeho partnerky patřily nejznámější hvězdy. Ve filmech je

bral spíše jako nutnost, kterou si žádá
publikum. Vztahy mezi muži považoval Delon, jak o tom sám hovoříval, za
komplexnější a zajímavější. To byla
ostatně myšlenka jeho dalšího filmu
natočeného Viskontim „II: gattopardo“, leopard. Tam hrál s Belmondem
a Cardinalovou.
Během své filmové kariéry se seznámil také s Romy Schneiderovou,
zářivou evropskou hvězdou. Žili spolu v zasnoubení snad nejdelším, co je
ve filmovém světě známé. Německý
tisk to nerad viděl a také to patřičně
vždy peprně komentoval: „Zlatovlasá
princezna a tmavý korsický gangster“.
Magda Schneiderová se také nechala
slyšet, že si Delon s její dcerou mohl
dělat, co chtěl, tak jej milovala.
Učednická léta skončila filmem
o chladnokrevném zabijákovi Tomovi
Rypeyovi „Plein solei“. Delon při tom
všem ale neměl žádné herecké vzdělání, byl to self made man v pravém slova smyslu. Z jeho nejznámějších filmů
si stojí za to připomenout „Rocco a jeho bratři“ nebo „Škoda, že jsi kurva“
a samozřejmě „Černý tulipán“.

Příhody z učňovských let
Ono to vlastně začalo již prvním dnem nástupu na internát. Naším působištěm se na dva roky stala bývalá firma – „Řeznictví a uzenářství U Huderů“,
Kolárova 605, Tábor. Tam jsme měli internát se vším všudy, ale také dobře
vybavené dílny, bourárnu, míchárnu, udírny, chladírny a ostatní potřebné
vybavení. Před nástupem jsme dostali seznam toho, co máme s sebou mít.
Počet kusů prádla, ručníků, tepláky, ale také polštářek velikosti 40 x 30 cm
a další vybavení do skříňky. Každý si vybral a ustlal svou postel, a když Václav Řezáč položil na tu svou polštář ve formátu 80 x 100, tak už jsme se měli
čemu smát. Pak přišla doba seznamování se s prostředím, s mistry, dílnou
a vším novým kolem nás.
Bylo nám tehdy patnáct a většinou
prvně z domova. Občas některý polštář zvlhnul od slziček, to humorné
nebylo. Na některé případy si člověk
takzvaně naběhne. To když mistr pan
Tomášek hledal dva dobrovolníky na
odnos „hrací mísy“ do Měšic, kde si
vylepšoval rodinný domek. No a tak
se stalo, že jsme já s Pepou Jordákem
nesli přes celé město svorně ruku v ruce záchodovou mísu a pan Tomášek to
jistil zezadu s prkénkem. Nejvíc jsme
se strachovali, aby v tu dobu nešly
„Madeťačky“ na společnou vycházku.

Tak někdy v listopadu vedení učňovky rozeslalo pozvánky na schůzku
SRPŠ. My jsme v té době jezdili domů
až po čtrnácti dnech a tehdy se to stalo.
Od táty jsem dostal jednu hned mezi
dveřmi s dotazem, co jsem provedl. On
totiž na schůzky SRPŠ svolávané na
základce nechodil a ani neměl tušení,
že něco takového vůbec existuje (to
jistila matka). Když jsem mu vysvětlil,
že tam budou i ostatní otcové a že mu
tam řeknou, jak jsem šikovný po něm,
začal se těšit.
V den „D“ se sešli rodičové v restau-

raci „U Znamenáčků“, tam se potkali
někteří staří známí, no a u jednoho piva nezůstalo. Musím předeslat, že můj
táta nejezdil autobusem. Tam se totiž
nesmělo kouřit. Proto jeho výhradním
dopravním prostředkem byla ČZ 150.
No a když skončila ona schůzka, přišel
vychovatel pan Fischer a řekl „pojďte
si pro ty tatínky“. Já jsem toho svého
posadil na zetku, trochu zatlačil a sledoval, jak spokojeně odjíždí k domovu. Se spolužáky jsme pak zdrhnuli na
„Braník“ na jedno nebo dvě. Při následné návštěvě domova táta projevil
velký zájem o častější konání schůzek
SRPŠ.
Ještě v prváku vychovatel pan Fischer bydlel v Ratibořských Horách
a občas za rodinou dojížděl.
Bratr Pepíka Jordáka Franta v té
době studoval lesnickou školu v Písku. Pepík občas zatoužil po návštěvě
rodičů v Choustníku, a tak se stalo, že
ho Fischer občas načapal na autobusovém nádraží bez povolení k odjez-

du. Při jednom takovém setkání Pepík
řekl vychoušovi, ať neobtěžuje, že on
je Franta. Ten než dofuněl zpátky na
intr, tak Pepík už na posteli v teplákách
předstíral intenzivní studium učiva.
S konstatováním „zase mi to ujelo“ to
posléze vzdal a Pepa jezdil domů, kdy
to jen šlo.
V roce 1961 jsme se zúčastnili lyžařského výcviku v Horní Malé Úpě a tam
i vážení mistři pan Tomášek a Doležal
projevili smysl pro humor. Zatímco my
jsme absolvovali lyžařský výcvik, tito
tehdy již staří pánové z plezíru takhle
po ránu vyrazili do kiosku na návsi ve
spodním prádle za „občerstvením“. Nikdo nevěděl, kde jsou, až jsme do stejného zařízení dorazili v odpoledních
hodinách v hojném počtu za stejným
účelem jako oni. Někdo došel pro oblečení a pak jsme se svorně a v dobré
náladě vrátili na chatu.
Vzpomenul jsem jen několik osob
z celé plejády těch, na něž si člověk rád
vzpomene, a jen málo z těch zážitků.

O dalších by se skutečně dalo psát snad
do nekonečna. Proto jsem rád, když se
vždy prvního září setkáme v Táboře
ve vybrané restauraci jako pamětníci
a znovu si vzpomeneme na ta krásná
léta bramborových brigád, lyžařského výcviku, praktické výuky na porážkách a celé řady zážitků z té doby.
Schází se nás tam čím dál méně. Někteří již nejsou mezi námi, některým to
neumožní zdravotní stav. Pokud jsme
v kontaktu, pak jim třeba i zavoláme,
aby byli alespoň na dálku s námi. Vím,
že těch sedmnáct jako v roce 2006 se
nás již sejít nemůže, ale jsem rád, když
přijdou alespoň někteří. Přál bych vám
slyšet ty vzpomínky na krásná učňovská léta.
Sepsat vše snad ani není možné,
vždyť když se jenom podívám na dochované fotografie, pak musím uznat,
že je snazší o tom vyprávět, a i tak by
toho bylo na dvě zimy.
„Zdar a sílu“
Milan Vocílka

O čem psaly Řeznicko-uzenářské noviny v roce 1933
VYNIKAJÍCÍ HUDEBNÍK – SYN ŘEZNÍKA

V tomto našem listě zaznamenáváme občas zmínku o některém vynikajícím členu naší veliké rodiny řeznické, jichž jest více, než si dovedeme pomysliti. Jen jest třeba, aby bylo upozorněno na ně, aby jejich život
byl tu zaznamenán pro budoucího historika našeho stavu. Jsou to četní
spisovatelé, hudební skladatelé, sportovci, vědátoři a četní jiní.

Ve své stavovské výchově uvádím
více našich mužů velikánů, o nichž
naši kolegové nemají tušení.
Kol. starosta Alois Novák píše
o dalším slavném muži, který pochází z řeznické krve, z rodiny řeznické,
a to kladenské. Jest to slavný hudební skladatel, dirigent a vynikající
pedagog Váša Suk, jehož jako kladenského rodáka vzpomněli v těchto dnech pěkným koncertem z jeho
cenných skladeb. Zemřel nedávno
v Moskvě, kde byl ředitelem opery
a státní konzervatoře a kde se těšil
značné úctě a vážnosti. Ač sám si politických věcí nevšímal a žil jedině
svému umění, tedy pro věci politické
se neangažoval, byl ctěn a vážen i od
samé vlády bolševického Ruska.
Narodil se na Kladně roku 1861.
Po studiích na pražské konzervatoři
odebral se do Ruska, kde se pak trvale usadil až do své nedávné smrti. Kladenští dobře znali jeho otce,
který byl řezníkem a měl obchod
v bývalé Dlouhé ulici, jež se pak nazývala Královská a nyní Masarykova, v domě, v němž je nyní drogerie
pana Habětína. Bratr Váši Suka byl
švagrem kolegy p. Karla Stříbrného,
řezníka v Kladně.

Kolik ještě vynikajících lidí jest
z rodin řeznických.
Š.
Poznámka redakce:
Hudební život Václava Suka
byl podstatně pestřejší, než popsal
v Řeznicko-uzenářských novinách
z roku 1933 autor článku. Váša byl
potomek hudby milující rodiny. Jeho
dědeček Jan byl učitelem a hudebníkem, jeho otec řezník stejně jako
strýc Josef byli výbornými houslisty. Jako zpěvák zapadal do rodiny
i druhý strýc František, nadšený
funkcionář pěvecko-čtenářské besedy.
Rodiče syna v hudbě velmi podporovali a umožnili mu vzdělání na
pražské konzervatoři. Váša studoval
současně i kompozici u Zdeňka Fibicha. Po absolvování konzervatoře
působil ve Varšavě, kde se seznámil
s ruským skladatelem Petrem Iljičem
Čajkovským, který mu zprostředkoval volné místo v orchestru Kyjevského divadla. Poté odešel do Velkého divadla v Moskvě, kde působil
v sekci prvních houslí. Nechuť být
občanem Rakousko-Uherska způsobila pohnutku k vypracování žádosti

o změnu občanství. Tak se vlastně
stal Rusem Vjačeslavem Ivanovičem
Sukem. Později opustil své místo
houslisty a stal se kapelníkem divadelní společnosti v Charkově. Dále
ještě několikrát změnil své působiště
a také se oženil se zpěvačkou Olgou
Petrovou Karpovovou. Později přijal další nabídku z Charkova, kde
v roce 1900 uvedl svoji operu Lesův
pán, komponovanou na motivy Máchova Máje. Opera byla též uvedena v roce 1903 v Národním divadle
v Praze.
V roce 1906 přijal Václav Suk
nabídku místa dirigenta Velkého divadla v Moskvě, kde dirigoval mimo jiné Verdiho Aidu. Při působení
v moskevském divadle spolupracoval s Konstantinem Sergejevičem
Stanislavským a moskevským rozhlasem. Začal více dirigovat i symfonické koncerty, přičemž získal
velkou přízeň posluchačů i kritiků.
V roce 1925 byl jmenován Národním
umělcem RSFSR. I přes opakované
záchvaty mrtvice byl stále výkonným
a úspěšným umělcem. Zemřel v roce
1933.
Rš

7

M A S O – O BZC H
DO D
MO
– VA
EKONOMIKA

VÝROBA MASA POKLESLA
4. čtvrtletí 2013

Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 113 911 tun masa. Produkce meziročně poklesla o 4,2 %,
z toho hovězího o 0,9 %, vepřového o 4,0 %, drůbežího o 5,9 %.
Rok 2013 se vyznačoval poklesem výroby
masa, a to hovězího o 1,4 %, vepřového o 2,3 %
a drůbežího o 2,9 %. Naopak ceny zemědělských
výrobců vzrostly, u jatečného skotu o 0,5 %, jatečných prasat o 2,6 %, jatečné drůbeže o 7,1 %
a mléka o 7,8 %.

PORÁŽKY A VÝROBA
MASA
Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo poraženo 57 543 ks
skotu, meziročně o 2,9 % méně. K výraznému
poklesu došlo v kategorii krav (o 14,8 %), kdežto v kategorii býků došlo k nárůstu (o 12,7 %).
Celková produkce hovězího a telecího masa činila 16 838 tun. Meziročně zůstala na téměř stejné úrovni (o 0,9 % méně), ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím byla o 6,5 %
vyšší.
Počet poražených prasat se snížil na 670 739 ks,
tj. meziročně o 4,3 %. Výroba vepřového masa
klesla na 59 238 tun (o 4,0 %), vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se zvýšila o 2,4 %.
Výroba drůbežího masa dosáhla 37 751 tun
a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 5,9 % nižší.
CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ
JATEČNÉHO SKOTU,
PRASAT A KUŘAT
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu
se ve 4. čtvrtletí meziročně snížily ve všech kategoriích: u telat o 22,0 %, býků o 5,7 %, krav
o 3,9 % a jalovic o 0,6 %. Průměrná cena jatečných
býků byla 44,35 Kč/kg v živém a 80,72 Kč/kg
jatečně upraveného těla (JUT).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat
mírně vzrostly (+1,1 %). Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 35,47 Kč/

kg v živé hmotnosti a za 45,58 Kč/kg v jatečné
hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat
se snížily o 1,6 %. Průměrná cena jatečných kuřat
v I. tř. jakosti byla 23,95 Kč/kg v živém.

ROK 2013
– VÝROBA, CENY ZEMĚDĚLSKÝCH
VÝROBCŮ,
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
V roce 2013 bylo vyrobeno 447 525 tun masa,
tj. o 2,4 % méně než v roce 2012. V tomto množství bylo zastoupeno 64 825 tun hovězího a telecího (−1,4 %), 234 273 tun vepřového (−2,3 %),
176 tun skopového (+6,2 %), z toho 127 tun jehněčího (+7,0 %), 4 tuny kozího (−33,9 %), 74 tun
koňského (−6,9 %) a 148 174 tun (−2,9 %) drůbežího masa.
SKOT A HOVĚZÍ MASO
V roce 2013 dosáhla výroba hovězího a telecího masa 64 825 tun (−1,4 %). Pokles byl zaznamenán v kategorii krav (−6,8 %), naopak
v kategorii býků došlo ke zvýšení produkce masa
(+5,1 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v roce 2013 vzrostly u jalovic (+4,4 %)
a krav (+3,2 %), poklesly u telat (−8,5 %) a býků (−1,0 %). Zemědělci prodávali jatečné býky
za průměrnou cenu 45,54 Kč za kg živé hmotnosti a 82,88 Kč/kg za kg JUT (minimální cena
80,37 Kč/kg byla zaznamenána v říjnu a maximální 85,88 Kč/kg v únoru).
Podle předběžných výsledků za období od
prosince 2012 do listopadu 2013 zahraniční obchod1) s živým skotem vykázal kladnou bilanci
62 649 tun. Dovoz činil pouze 544 tun (−2,0 %),
zatímco vývoz dosáhl 63 193 tun (0,0 %). Struk-

tura vývozu se změnila ve prospěch zvířat určených k porážce (+6,2 %) a plemenných zvířat (+6,3 %), zatímco ostatních zvířat určených
k dalšímu chovu se vyvezlo méně (−13,8 %).
Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého
skotu bylo Rakousko.
V zahraničním obchodě1) s hovězím masem převažoval dovoz nad vývozem o 12 736 tun. Dovoz
hovězího masa se zvýšil na 20 561 tun (+7,9 %),
zatímco vývoz klesl na 7 826 tun (−2,1 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry především s Polskem a Německem, na straně dovozu
převládalo Polsko, na vývozu Slovensko.

PRASATA A VEPŘOVÉ
MASO
Výroba vepřového masa se v roce 2013 snížila
na 234 273 tun (−2,3 %).
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat
v roce 2013 vzrostly o 2,6 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 33,43 Kč
za kg v živém a 42,96 Kč za kg v jatečné hmotnosti (minimální cena 40,41 Kč/kg byla v březnu,
maximální 46,68 Kč/kg v říjnu).
Bilance zahraničního obchodu 1) s živými
prasaty za období od prosince 2012 do listopadu 2013 se vzhledem k předchozímu období změnila na kladnou (+3 720 tun). Dovezeno bylo 19 802 tun (−36,4 %), vyvezeno
23 521 tun (+8,9 %) živých prasat. V dovozu
se projevil propad obou významných kategorií:
selat (−30,7 %, −159 tis. ks) i jatečných prasat
(−43,8 %, −69 tis. ks). Zvýšený export ovlivnilo
množství vyvezených jatečných prasat (+9,6 %,
+20 tis. ks), ale i čistokrevných plemenných
(+65,5 %, +5 tis. ks). Živá prasata se dovážela
z Německa, Dánska, Nizozemí, vyvážela se na
Slovensko, do Maďarska a Německa.
Záporná bilance zahraničního obchodu 1)
s vepřovým masem (−182 527 tun) představovala 224 767 tun (−1,6 %) dovezeného a 42 241 tun

(−1,1 %) vyvezeného vepřového masa. Záporná
obchodní bilance se přestala prohlubovat. Vepřové maso pocházelo hlavně z Německa, Španělska
a Polska. Dominantní postavení ve vývozu zaujímalo Slovensko.

DRŮBEŽ
A DRŮBEŽÍ MASO
Výroba drůbežího masa se v roce 2013 snížila
o 2,9 % na 148 174 tun.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat
byly v roce 2013 o 7,1 % vyšší než v roce 2012.
Průměrná cena jatečných kuřat I. třídy jakosti
byla 24,74 Kč za kg živé hmotnosti (minimální cena 23,42 Kč/kg byla v prosinci, maximální
25,72 Kč/kg v únoru).
Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období od prosince 2012 do listopadu 2013 vykázal
kladnou bilanci 33 288 tun, z toho dovoz činil
6 078 tun (+9,3 %) a vývoz 39 367 tun (−3,4 %).
Jednodenních kuřat masného i nosného typu bylo dovezeno 18 228 tis. ks (−17,6 %), vyvezeno
78 342 tis. ks (−0,3 %). Kuřat určených k porážce bylo dovezeno 3 817 tun (+1,5 %), vyvezeno
21 453 tun (−3,9 %). Oběma směry se s živou
drůbeží obchodovalo se Slovenskem a Německem, na straně dovozu rovněž s Maďarskem, na
vývozu také s Polskem a Rumunskem.
Bilance zahraničního obchodu1) s drůbežím
masem byla záporná (−62 773 tun). Dovoz i vývoz se snížil, dovoz na 91 883 tun (−9,6 %) a vývoz na 29 109 tun (−5,9 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska, ale také z Brazílie a Maďarska,
nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko.
Český statistický úřad
) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty
obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání
a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.
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FCA 80

Novinka ve třídě FCA.
Optimalizované sponování bez
zbytečných funkcí

NOVINKA !

Rozsah kalibrů od 38 do 160 mm
Až 125 taktů za minutu
Díky možnosti přerozpínání ideální
i pro výrobky do forem
Nejjednodušší obsluha při nejvyšší
produktivitě

Informace požadujte na
www.polyclip.com/5101

inovace • spolehlivost • vždy na špici
www.polyclip.com
contact@polyclip.cz
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