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Vážení čtenáři, 
na straně 7 přinášíme rozhovor 

s Ing. Milanem Chmelařem,
ředitelem školy 
„Podskalská“

4/ 2020

V boji proti africkému moru prasat (AMP) 
je nutná úzká spolupráce v příhranič-
ních oblastech, důsledná výměna informa-
cí i efektivní a rychlá finanční pomoc za-
saženým členským státům a podnikatelským 
subjektům. Řekl to ministr zemědělství Mi-
roslav Toman při videokonferenčním jed-
nání Rady ministrů zemědělství EU. Mini-
stři se zabývali také např. situací na trhu 
s cukrem a dalšími zemědělskými komodi-
tami.

„Výskyt afrického moru prasat, byť jen 
u prasat divokých, má v postižených oblastech 
dalekosáhlé dopady na obchod a nakládání 
jak s živými prasaty, tak i s produkty vyrobe-
nými z vepřového masa, což vede k výrazným 
ekonomickým ztrátám. Proto by měl být na 
celoevropské úrovni vytvořen systém podpo-
ry zemědělcům a zpracovatelům. Chceme, aby 
omezení obchodu v postižených oblastech byla 
při dodržení podmínek biologické bezpečnos-
ti chovů snížena na absolutní minimum. Ce-

lá řada států Evropské unie tyto naše návrhy 
podpořila,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman. 

V bodě, který na jednání Rady navrhla Česká 
republika spolu s Polskem, ministr opakovaně 
upozornil, že negativní dopady AMP se dotý-
kají stále většího počtu členských států EU. Je-
dinou cestou, která může vést k zastavení šíření 
a následnému vymýcení choroby, je intenzivní 
úzká spolupráce všech zemí spolu s Evropskou 
komisí.

„K tomu je nutná také efektivní fi nanční po-
moc ze strany Evropské komise. Opatření k za-
bránění šíření choroby musí být přijímána ne-
prodleně, často za velmi obtížných podmínek, 
proto jsem apeloval na Komisi, aby při uplatňo-
vání kofi nancovaných programů uplatňovala po-
žadavky zjednodušeně a pružněji reagovala na 
specifi cké podmínky případ od případu,“ uvedl 
ministr Toman.

Rada ministrů se zabývala také situací na ko-
moditních trzích. Z pohledu ČR je v současnosti 
nejsložitější situace v sektoru vepřového masa 

a cukru. Cena za jatečná prasata v ČR klesla me-
ziročně téměř o 20 %, jen od léta, kdy se objevil 
AMP v Německu, spadly ceny o 13 %. Komise 
by proto dle názoru ČR měla situaci důkladně 
sledovat a aktivovat opatření pro podporu to-
hoto sektoru.

„Starosti nám dělá také sektor cukru. Pěsti-
telé cukrové řepy se potýkají se zhoršeným prů-
během sklizně způsobeným špatným počasím. 
Dobrá letos nebude zřejmě ani kvalita, navíc 
v souvislosti s nízkými cenami cukru v EU jde 
o třetí těžký rok v tomto sektoru v řadě,“ upo-
zornil ministr Toman.

Letošní cukrovarnická kampaň začala v ČR 
11. září, trvat by měla zhruba 120 až 130 dnů. 
Cukrová řepa letos u nás zaujímá plochu 62 ti-
síc hektarů, z toho k dnešnímu dni je sklizena 
necelá polovina. Zpracováno bude asi 4,2 mili-
onu tun řepy, s ohledem na velice nízkou cuker-
natost se odhaduje výroba zhruba 520 tisíc tun 
cukru.

MZe

Organizace, které se podílejí na záchraně 
a následné distribuci potravin v době pan-
demie koronaviru, dostanou od Ministerstva 
zemědělství (MZe) ještě v letošním roce na-
víc 20 milionů korun. Pomůže jim to pokrýt 
mimořádné náklady, které jim v posledních 
měsících vznikly. Pravidla programu schváli-
la vláda, peníze uvolní Ministerstvo financí.

 „Potravinové banky a další organizace mají 
v souvislosti s pandemií koronaviru zvýšené ná-
klady na distribuci potravin, které jim chceme 
alespoň částečně kompenzovat. Například jen 
v souvislosti s uzavřením škol zachránily a ná-
sledně rozdaly lidem v nouzi 330 tun potravin 
ze školních programů Mléko do škol a Ovoce 
a zelenina do škol,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

MZe dlouhodobě podporuje tyto organizace 
a v současné nelehké době navrhuje fi nančně 
podpořit tyto organizace rozšířením stávající-
ho dotačního programu o nový podprogram, 
který by pokryl jejich zvýšené náklady, které

vznikají v důsledku jejich zvýšené činnosti
během nouzového stavu a dalších přijatých 
opatření. Cílem je, aby tyto organizace byly 
i nadále schopny vykonávat svoji činnost v sou-
časném rozsahu. 

Potravinovým bankám pomáhá MZe od roku 
2016. Ty podporu využívají zejména na proná-
jmy, rekonstrukce a budování nových skladů, na 
jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, 
na nákup automobilů pro svoz potravin a na re-
žijní náklady. Letos bylo na podporu potravino-
vých bank doposud vyplaceno téměř 75 milionů 
korun, loni 116,5 milionu korun a v roce 2018 
téměř 41 milionů korun.

Misterstvo zemědělství podpoří organizace, 
které distribuují potraviny lidem v nouzi, 

přidá jim 20 milionů korun

Africký mor prasat způsobuje výrazné 
ekonomické ztráty, chovy domácích 

prasat musíme důsledně chránit

Třeba napadne sníh
Přišel zase čas adventu. Čtyři neděle 

předvánočního času roku. Podle křesťan-
ské liturgiky čas odpočinku po namáhavém 
zemědělském roce, ale i čas půstu, a hlavně 
čekání na oslavu narození Ježíše Krista. 
A podle obchodníků pak čas vyhovění tou-
ze lidstva nepříčetně utrácet a s logickým 
obchodním steskem, že by ty Vánoce, tedy 
fronty u pultů obchodů, mohly být pořád. 
A moc tomu nechybělo, aby ten advent ne-
byl delší. V počátečních stoletích katolické 
politiky a víry se drželo adventních nedělí 
šest. To změnil až papež Řehoř X. Veliký 
(před rokem 704 n. l.), který rozhodl v jed-
né ze svých encyklik, že budou jen čtyři. 
I když se to v literárních zdrojích nedočte-
me, měl nejspíše ke svému počinu důvody 
dva. Není dobré, když davy dlouho slaví, 
a pak dlouhým půstem trpěli především 
kněží. Byla to tenkrát odvážná, a hlavně 
všemi věřícími nevítaná revoluční změna, 
kterou až král Pipin III. a následně jeho 
syn, slavný římský císař Karel Veliký, mu-
seli silou své radikální moci přenášet do 
církevní praxe. Ne však s okamžitým výs-
ledkem. Trvalo to ještě dalších pět set let, 
než se stalo obecně uznávaným advent-
ním obdobím čtyřnedělí. Aby to ale bylo 
s tím počtem adventních nedělí celé, stojí 
za zmínku, že ještě dnes se dochoval tento 
tzv. Ambroziánský ritus, který praktikuje 
šest adventních nedělí na jediném místě na 
světě. A tím místem je Milánská arcidiecéze 
v metropoli italského severu. 

Přípravy na Vánoce patří už jaksi au-
tomaticky do myslí a náplně našich životů 
v závěrečné části roku. Hlavně obchod má 
svůj advent, od Železné až ke Zlaté neděli, 
a jistě by vítal spíš to šestinedělí, jak v tom 
sedmém století. Vždy již od konce léta se 
stupňují marketingové tlaky na nás zákaz-
níky, vyhlašují se černé pátky s fantasma-
gorickými slevami a snaha o kšeft dominu-
je nad vším, hlavně pak nad ideou Vánoc 
samých. Podlehne každý a k tomu i rád. 
Svým blízkým se pod stromeček něco dát 
musí, protože se to patří. Někdy je pak ten 
svetr větší, ale nevadí, dáme ho dědovi. Sa-
ma duchovní podstata oslavy Vánoc ve vět-
šině rodin vymizela a zase za to může hod-
ně ten náš hrdina národa Žižka. V našich 
dnešních, stále husitských Čechách nikdo 
nevěří ničemu a těch pár schovaných kacíř-
ských biblí po Bílé hoře, které už jsou pár 
století volně k dostání, stejně nikdo nečte. 
Ale ani ty volně dostupné v kostelích pod 
barokními věžemi krásné stověžaté Prahy 
a velkých měst i menších obcí. Jsme až na 
malé výjimky bezvěrci, ale Vánoce máme 
rádi. Je to už takový folklor, dost podobný 
sledování havajských tanečnic předvádějí-
cích se turistům s erudovaným výkladem 
průvodkyně cestovní kanceláře, že takto si 
tady žijí. Všechno se dá koupit, ale i zkazit. 
Těmito mými vývody, ve snaze provokovat 
a navádět naši mysl k duchovnu, nemám 
v úmyslu vychovávat. Stejně by se nikdo 
nedal. A pak, my dospělí už to nějak umíme 
a činíme, a jak to děláme my, tak to kopírují 
naše děti. Vánoce mají svoji vůni, kouzlo, 
náměty k nostalgii, a co je hlavní, utužují 
rodinu a vztahy v ní. Bez ohledu na to, kdo 
opravdu ví, kdo to ten Ježíšek byl.    

Žijeme v blahobytné době. Jen ten virus 
nám ukradl kousek naší svobody a těžko se 
nám na to zvyká. Chybí nám hlavně udá-
losti. Přece nemůže být událostí, když Spar-
ta vyhrála v Teplicích a Slávia uhrála jen 
remízu v Brně, když to žádný divák neviděl. 
Těšme se tedy na konec druhé vlny a na 
smaženého kapra s bramborovým salátem. 
I tak to budou hezké Vánoce. A třeba na-
padne i sníh!  

Ing. František Kruntorád, CSc.
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POCIŤTE TEN 
ROZDÍL

Tržní segment – 
Maso, drůbež a ryby
Globální spotřeba masa se za posledních 20 let zdvojnásobila  
a tržní analytici očekávají, že se do roku 2050 opět zdvojnásobí. 
Dynamické inovace potravin, poptávka spotřebitelů po produktech 
s přehledným a přírodním složením, měnící se životní podmínky  
a vzestup bezmasých alternativ v budoucnu změní trh masa, 
drůbeže a ryb. Aby masný průmysl udržel krok s konkurencí, musí 
držet krok s trendy a společnost Brenntag Food & Nutrition je 
perfektním partnerem pro dosažení těchto cílů.

Mezi významné trendy na trhu s masem, drůbeží a rybami 
patří revoluce v oblasti produktů s označením  „Free from“ 
a s přírodním složením „(clean label“). Mnoho spotřebitelů 
kontroluje, jestli jsou na balení značení, jako jsou nápisy 
minimálně zpracováno nebo nulový obsah dusitanů, 
potravinářských aditiv nebo alergenů. Každá složka je však 
důležitá pro zvýšení trvanlivosti, krájitelnosti, chuti, šťavnatosti, 
textury a přitažlivého vzhledu produktu. Zachovat všechny 
tyto základní vlastnosti a přeformulovat recepturu tak, aby 
odpovídala trendům, je náročný úkol, který vám náš tým Food  
& Nutrition může pomoci splnit.

Kontakt

Brenntag Food & Nutrition
Brenntag CR s.r.o.
Mezi Úvozy 1850/1
193 00 Praha 9
 
Komenského 75
768 11 Chropyně

www.brenntag.com/food-nutrition
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Ministr zemědělství Miroslav Toman schvá-
lil letošní sazby přechodných vnitrostátních 
podpor (PVP). Ministerstvo zemědělství pro-
střednictvím těchto podpor poskytne na ze-
mědělskou půdu, pěstování chmele a škrobo-
vých brambor a chov masného skotu a ovcí či 
koz přes 542 milionů korun.

Poskytování PVP v nových členských stá-
tech slouží k dorovnání vybraných komo-
dit, které byly zjednodušením plateb v sys-
tému jednotné platby na plochu zemědělské 
půdy znevýhodněny oproti plnému systému 
přímých podpor v původních, tzv. starých člen-
ských zemích Evropské unie. Prostředky na ty-
to platby jsou hrazeny výhradně z národních 
zdrojů.

Přechodné vnitrostátní podpory vyplácí Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF) a jsou po-
skytnuty jen těm zemědělcům, kterým je v da-
ném roce přiznána jednotná platba na plochu ze-
mědělské půdy (SAPS).

Sektor Sazba (Kč/jednotka)

Zemědělská půda (ha) 118,04

Chmel (ha) 3187,00

Škrobové brambory (t) 1020,40

Přežvýkavci (VDJ) 64,24

Krávy bez tržní produkce mléka (VDJ) 72,40

Ovce/kozy (VDJ) 41,03

Ministr zemědělství schválil sazby přechodných vnitrostátních podpor
Sazby PVP pro jednotlivé sektory pro rok 2020

Ústřední nákazová komise (ÚNK), kterou 
svolal ministr zemědělství Miroslav Toman, 
projednávala problematickou nákazovou 
situaci ve vztahu k africkému moru prasat 
(AMP), ptačí chřipce a také COVID-19. Nej-
vážnějším rizikem pro tuzemské chovy je ší-
řící se AMP v Německu a Polsku v blízkos-
ti českých hranic. Proto se členové ÚNK 
shodli na vytyčení oblasti s intenzivním od-
lovem prasat divokých na severu Čech, 
který má za cíl snížit vysoké riziko opě-
tovného zavlečení AMP do České repub-
liky.

V nejrizikovějších oblastech Libereckého 
a Ústeckého kraje (Frýdlantský a Šluknovský 
výběžek) Státní veterinární správa (SVS) vyme-
zila takzvanou zónu intenzivního lovu divočáků. 
Cílem tohoto opatření je snížení hustoty populace 
prasat divokých. Motivovat lovce k intenzivněj-
šímu lovu v této oblasti by mělo nově zavedené 
zástřelné ve výši 2000 Kč za ulovený kus. K ještě 
důslednějšímu vyhledávání uhynulých kusů a je-
jich včasnému odklízení by mělo přispět zvýšení 
nálezného ve stejné oblasti na 3000 Kč za kus. 
Ve zbytku ČR nálezné nadále zůstává na 2000 Kč
za divočáka.

Oblast je ze severu ohraničena česko-němec-
kou a česko-polskou státní hranicí mezi Hřen-

skem a Harrachovem ze západu na východ. Ve 
vnitrozemí vymezují oblast silnice mezi Harra-
chovem a Hřenskem, které vedou přes Tanvald, 
Jablonec nad Nisou, Liberec, Jablonné v Podješ-
tědí, Nový Bor, Děčín a Hřensko. Rozloha oblasti 
s intenzivním lovem činí bezmála 1500 km². Vy-
hlášení této oblasti platí od 16. 11. 2020.

„Nákazová situace v okolních zemích se zhor-
šuje hned u dvou nebezpečných chorob součas-
ně, a je tedy otázkou času, kdy se některá z ne-
mocí znovu objeví na našem území. Pokud jde 
o populaci divokých prasat v našich rizikových 
oblastech, chceme myslivce motivovat, aby ji co 
nejvíce snížili. Proto jsme se dohodli na oblasti 
s intenzivním lovem divočáků a také na nově za-
vedeném zástřelném. Současně jsme v této oblasti 
zvýšili nálezné za uhynulá nebo sražená prasa-
ta,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Veřejnost by měla při nalezení uhynulého pra-
sete neprodleně informovat příslušné myslivecké 
sdružení nebo obecní úřad. Uhynulého prasete 
by se také neměla dotýkat a jakkoliv s ním ma-
nipulovat, vhodné je zaznamenat přesnou polohu 
prasete, případně si ji vyfotografovat pro snazší 
dohledání myslivci.

„Státní veterinární správa má zpracovaný 
plán zavádění veterinárních opatření pro případ 
zvyšujícího se rizika nebo samotného znovuza-
vlečení AMP do ČR. Už v minulosti při likvidaci 

AMP na Zlínsku se jako velmi efektivní ukázala 
kombinace intenzivního odlovu divočáků a ne-
prodleného odklízení uhynulých těl s použitím 
pachových a elektrických ohradníků. Samozřej-
mostí je přísné dodržování pravidel biologické 
bezpečnosti jak při lovu, tak v chovech prasat 
domácích,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk 
Semerád.

V současnosti je velmi aktuálním tématem 
COVID-19 a jeho možný přenos mezi člověkem 
a zvířetem, proto se problému věnovalo i jed-
nání ÚNK. Vysoce vnímavým druhem k infek-
ci je norek americký. Největší problémy s CO-
VID-19 hlásí z tohoto hlediska Dánsko, kde byla 
nákaza prokázána celkem na 217 kožešinových 
farmách. Dánská vláda kvůli výskytu mutace 
SARS-CoV-2 s názvem „cluster-5“ na farmách 
na severu Jutska rozhodla o utracení celé popu-
lace norků, která čítá zhruba 17 milionů zvířat. 
Nová mutace viru byla totiž v Dánsku zjištěna 
nejen u norků, ale i u lidí. Zmutovaný vir je odol-
nější vůči protilátkám, což by mohlo v budoucnu 
způsobit problémy při použití vakcíny. K dalším 
zemím, ve kterých se COVID-19 u norků ob-
jevil, patří také Nizozemsko, Itálie, Španělsko, 
Švédsko a USA.

V České republice vir SARS-CoV-2 doposud 
nebyl u zvířat detekován, ani zde nejsou zná-
my žádné klinické případy nákazy COVID-19

u zvířat. V ČR je od ledna 2019 chov kožeši-
nových zvířat zakázán, v současnosti se tedy 
chovy norků na našem území nevyskytují. SVS 
situaci ohledně COVID-19 a možného pře-
nosu člověk-zvíře-člověk pečlivě sleduje a je 
v případě potřeby připravena přijmout efek-
tivní opatření. Současná situace takové kroky 
nevyžaduje.

Posledním tématem, které ÚNK diskutova-
la, byla ptačí chřipka. V souvislosti s podzim-
ní migrací ptáků se zvyšuje riziko výskytu této 
nákazy, která se objevila např. v Německu, po-
tvrzena byla ve Velké Británii a nemoc zazna-
menalo i Nizozemsko. Tam navíc testy potvrdi-
ly nebezpečný typ H5N1, který je přenosný na 
člověka.

Jediným efektivním nástrojem, který brání 
zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže, je 
důsledné dodržování pravidel biologické bez-
pečnosti. Státní veterinární správa proto upo-
zorňuje, že je nutné především zamezit kontaktu 
volně žijících ptáků s drůbeží, s krmivem a na-
pájením, zasíťovat výběhy a krmení předkládat 
pod přístřešek. Pro včasné rozpoznání nákazy 
je nezbytné sledovat zdravotní stav chované 
drůbeže a vše podezřelé,  jako jsou úhyny, sní-
žení příjmu potravy či pokles snášky neprodle-
ně nahlásit místně příslušné krajské veterinární
správě.

V boji s africkým morem prasat byla vytyčena 
oblast s intenzivním lovem divočáků

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsled-
ky 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného 
výzkumu na období 2017–2025 (Země). Pod-
poří projekty na zlepšení zemědělství, potra-
vinářství a lesnictví, které výzkumníci zahá-
jí v roce 2021.

Programová komise Ministerstva zemědělství 
posoudila vědecké projekty, které podpoří v roce 
2021. Vybírala z 246 projektů, z nichž 50 dopo-
ručila k fi nancování s výší dotace 155 milionů 
korun pro rok 2021 a s celkovými závazky ve 
výši 650 milionů korun. V Programu Země se 
výzkumníci zabývají projekty, jejichž cílem je 

zlepšit pozici českého zemědělství, potravinář-
ství, lesního a vodního hospodářství. Projekty 
jsou zaměřeny například na dosažení přiměřené 
potravinové a surovinové soběstačnosti udržitel-
nými zemědělskými postupy, na lesnickou pro-
dukci v době změny klimatu, optimální opatření 
proti větrné erozi, ekologickou ochranu kon-
zumních brambor nebo na zajištění zdravé výži-
vy populace. Dotace půjdou i na podporu včelí 
imunity na bázi probiotik, vývoj metod šlechtění 
ovoce, prevenci chorob hospodářských zvířat, 
měření emisí skleníkových plynů nebo řešení 
problematiky využití čistírenských kalů v země-
dělství.

Projektové návrhy se předkládaly od 5. května 
do 17. června letošního roku.

Podrobnosti k vítězným 
projektům najdete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-
-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-

-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/
verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2020/

vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/
 

 MZe

Ministerstvo zemědělství vybralo vědecké projekty, 
na které v příštích pěti letech vyčlení 650 milionů korun

Šíření afrického moru prasat (AMP) v Ev-
ropě a možnostem jeho řešení se věnova-
li na jednání prostřednictvím videa mini-
str zemědělství Miroslav Toman, němec-
ká ministryně výživy a zemědělství Julie 
Klöcknerová a polský ministr zemědělství 
a rozvoje venkova Grzegorz Puda. Shodně 
uvítali možnost sdílet své požadavky a také 
čerpat poznatky z okolních států.

Podle ministra Miroslava Tomana musí být 
prioritou v boji proti africkému moru prasat 
ochrana chovů domácích prasat. „V současné 
době se velké úsilí věnuje zvládnutí této ne-
bezpečné choroby v populaci divokých prasat. 
S ohledem na současné zkušenosti a poznatky 
by však prvořadé mělo být budování funkční 

biologické bezpečnosti chovů prasat, aby se 
zabránilo zavlečení nákazy do chovů,“ řekl 
ministr zemědělství Miroslav Toman.

Mezi řadou opatření, která v České republice 
přispěla k vymýcení AMP,  bylo nejdůležitější 
intenzivní odklízení uhynulých prasat divokých 
s následným laboratorním vyšetřením a důsled-
nou likvidací v asanačním podniku. Dále pak 
okamžité vymezení zamořené oblasti na dosta-
tečně velkém území, ohrazení oblasti s vyšším 
rizikem pachovým a elektrickým ohradníkem 
kvůli omezení migrace, zákaz lovu, nesklizení 
a ponechání části zemědělských plodin v za-
mořené oblasti a důsledná evidence chovů do-
mácích prasat včetně neregistrovaných. Nejdů-
ležitější nástroje proti AMP defi nují stále platná 
mimořádná veterinární opatření, jde například 

o zákaz přikrmování prasat divokých v celé 
ČR. Nařízen je i jejich celoroční intenzivní lov, 
platí zákaz dovozu trofejí z prasat divokých ze 
zemí, kde je AMP, i zákaz používat v chovech 
prasat seno a slámu pocházející ze zemí s vý-
skytem afrického moru.

Při výskytu AMP u divokých prasat je vý-
znamně ovlivněno také nakládání se zvířaty 
a produkty živočišného původu ze zamořené 
oblasti a navazujících oblastí, přestože mnoh-
dy populace domácích prasat není postižena. 
Tato omezení způsobují významné ekonomické 
ztráty, které nelze v rámci nákazových opat-
ření kompenzovat. Proto by měl být vytvo-
řen systém kompenzací pro tyto podniky. Jde 
nejen o chovy, ale i o jatka a další zpracující 
podniky.

Všechna opatření, která směřují k tlumení 
AMP, představují významné ekonomické ná-
klady, které musí hradit jednotlivé členské státy 
EU. 

„Existuje systém náhrad poskytovaných Ev-
ropskou komisí, nicméně systém čerpání těchto 
peněz je v současné době netransparentní, stá-
le se mění a je administrativně a časově velice 
náročný. Tento systém by měl být revidován tak, 
aby poskytoval pružnou a nezbytnou podporu pro 
členské státy v době krize,“ uvedl ministr Toman.

Efektivní boj s AMP je podle zkušenosti ČR 
podmíněn vzájemnou spoluprací všech zainte-
resovaných. Proto je potřeba sdílet požadavky 
a rovněž čerpat poznatky z okolních států. V této 
aktivitě je podle ministra Tomana nezbytné pokra-
čovat jak na bilaterální, tak i na evropské úrovni.

Efektivní boj s africkým morem prasat je podle naší zkušenosti 
podmíněn vzájemnou spoluprací všech zainteresovaných
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Ministerstvo zemědělství připravilo kom-
penzační program Agricovid potravinářství 
pro potravináře, kteří mají ztráty kvůli pan-
demii COVID-19. Vláda k tomuto účelu schvá-
lila výdajový rámec až 3 miliardy korun, pra-

vidla programu ještě musí potvrdit Evropská 
komise.

„Chceme dotací Agricovid podpořit na-
še potravináře, jejichž ztráty jsou kvůli nákaze 
COVID-19 značné. Očekávaný propad celého 
sektoru je přibližně 6 miliard korun měsíčně. 
Nejvíce zasažen je masný průmysl, mlékárenství, 
pekárny, vinařství, ovocnářství a bramborářství. 
Budeme se snažit podporu vyplácet co nejdří-
ve,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Odškodné v rámci programu Agricovid po-
travinářství mohou získat výrobci potravin nebo 

zemědělští podnikatelé, kteří produkují potraviny 
určené pro provozovatele stravovacích služeb. 
Omezení provozu restaurací i školních jídelen 
kvůli pandemii se dotklo všech oborů potravi-
nářství. Například masnému průmyslu klesají 
měsíčně příjmy až o 600 milionů korun, v pivo-
varech o 1,4 miliardy a ve vinařství o 185 milio-
nů korun za měsíc. Předpokládaný počet zasaže-
ných podniků v zemědělství a potravinářství je až 
10 tisíc subjektů.

Nárok na dotaci vzniká, pokud celkové příjmy 
klesly mezi začátkem března a koncem listopadu 
letošního roku nejméně o 25 % v meziročním 

srovnání. Maximální sazba je až 200 tisíc korun 
na jeden podnik a až 20 tisíc korun na jednoho 
zaměstnance. Podpora může dosáhnout až 75 % 
celkového poklesu příjmů ve srovnání s rokem 
2019, maximální dotace může být až 800 tisíc eur 
(cca 21,6 milionu korun) pro potravináře a 100 ti-
síc eur (cca 2,7 milionu korun) pro zemědělce.

Příjem žádostí by mohl začít na přelomu letoš-
ního a příštího roku.

O dotaci nebude moci požádat potravinář, kte-
rý již obdržel podporu na stejný účel, tedy na za-
chování životaschopnosti podniku, jehož činnost 
je omezená kvůli pandemii koronaviru.

Ministerstvo zemědělství vyplatí potravinářům kompenzace za COVID-19.
 Vláda na to uvolní až 3 miliardy korun

Bránit nepříznivému vývoji některých od-
větví živočišné výroby mají kromě jiné-
ho národní dotační programy v zemědělství 
pro rok 2021, jejichž návrh schválila vlá-
da. Navazují na programy předchozích let 
a mají především podpořit restrukturalizaci 
a zvýšit konkurenceschopnost českého ag-
rárního sektoru. Živočišná výroba je nezbyt-
ná pro zachování zaměstnanosti a rozvoj na 
venkově.

„Jsem velmi rád, že se podařilo na národní 
dotace pro rok 2021 zajistit stejnou výši fi nan-
čních prostředků jako v předešlém roce, tedy 
3,8 miliardy korun. Prioritou i nadále zůstává 
podpora živočišné výroby, pro kterou je aloko-
váno více než 2,5 miliardy korun. Za klíčovou 
považuji také podporu sektoru potravinářství, 
pro který je určeno celkem 578 milionů korun. 
V případě, že se podaří zajistit další navýše-
ní fi nančních prostředků v průběhu roku 2021, 
jsem připraven posílit právě dotační programy 
zaměř ené na podporu živočišné výroby a potra-
vinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav 
Toman.

Celkem je na národní dotace pro příští rok 
určeno 3,8 miliardy korun. Do odvětví živočiš-
né výroby je určeno celkem 2 527,4 mil. Kč, 

do odvětví rostlinné výroby 501,4 mil. Kč, do 
potravinářství 578 mil. Kč a na ostatní aktivity 
193,2 mil. Kč.

Do návrhu rozpočtu dotačních programů 
v zemědělství pro rok 2021 je nově zařazen ta-
ké Rámcový program pro řešení rizik a krizí 

v zemědělství, a to tak, aby mohl být v případě 
potřeby ihned spuštěn. Program je uváděn bez 
fi nančních prostředků, v případě vzniku škod 
způsobených přírodními pohromami, mimořád-
nými událostmi, nepříznivými povětrnostními 
podmínkami a velkými průmyslovými haváriemi 
bude prováděn a fi nancován na základě přísluš-
ného usnesení vlády,

Dotační programy pro rok 2021 obsahují pro-
gramy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných 
nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový 
fond), programy, jejichž existence je pro udržení 
a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. 
udržování a zlepšování genetického potenciálu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, podpora 
včelařství), programy na podporu ozdravování 
polních a speciálních plodin (jako podpora pre-
vence šíření karanténních virových a bakteri-
álních chorob a chorob přenosných osivem či 
sadbou, podpora šlechtitelské činnosti) a progra-
my, které kladou důraz na prvky agroenviron-
mentálního charakteru (např. biologická a fyzi-
kální ochrana jako náhrada chemické ochrany 
rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy 
v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve 
školkách, podpora restrukturalizace ovocných 
sadů).

MZe

Ministr Toman: Živočišnou výrobu, která je nutná pro zaměstnanost 
na venkově, příští rok podpoříme více než 2,5 miliardami korun 

z národních dotací

Státní veterinární správa (SVS) obdržela od 
polské veterinární autority informaci o vý-
skytu nového ohniska vysoce patogenní pta-
čí chřipky subtypu H5N8. Konkrétně se ná-
kaza objevila v komerčním velkochovu nos-
nic (900 000 ks) ve Velkopolském vojvodství. 
Z preventivních důvodů SVS rozhodla zaměřit 
své kontroly na chovy a potravinářské firmy, 
které jsou v kontaktu s rizikovým regionem.

V souvislosti s novým ohniskem aviární infl u-
enzy (AI) v Polsku a zvýšeným rizikem zavlečení 

nákazy do ČR SVS rozhodla o mimořádné kon-
trolní akci, která se zaměří na chovy drůbeže, 
drůbeží porážky a třídírny konzumních vajec, 
které jsou v kontaktu s územím Polska, konkrétně 
s Velkopolským vojvodstvím.

Jediným efektivním nástrojem, který brání pře-
nosu ptačí chřipky do chovů, je důsledné dodržo-
vání pravidel biologické bezpečnosti. „Nejdůleži-
tější je především zamezit kontaktu volně žijících 
ptáků s drůbeží, s krmivem a napájením. Zasíťo-
vané výběhy a krmení pod přístřeškem umožňu-
je efektivní prevenci před zavlečením nákazy,“ 
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. 

Volně žijící ptáci představují přirozený rezer-
voár viru ptačí chřipky a při aktuálně probíhající 
migraci volně žijícího ptactva se nebezpečí pře-
nosu nákazy výrazně zvyšuje. Pro včasné roz-
poznání nákazy je nezbytné sledovat zdravotní 
stav chované drůbeže a vše podezřelé, jako jsou 

úhyny, snížení příjmu potravy či pokles snášky 
neprodleně nahlásit místně příslušné krajské ve-
terinární správě. 

Poslední vlna výskytu aviární influenzy se 
v ČR objevila zkraje letošního roku. Na území 

ČR byla vyhlášena dvě ohniska ptačí chřipky 
v chovech drůbeže. První letošní ohnisko bylo 
potvrzeno 18. ledna 2020 v malochovu drůbeže 
v obci Štěpánov nad Svratkou na Vysočině. Dru-
hým letos zasaženým chovem byl komerční chov 
drůbeže ve Slepoticích 17. února 2020. 

S  ohledem na včasné zachycení případné ná-
kazy na území ČR v souladu s evropskou legis-
lativou provádí SVS program sledování výskytu 
AI v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků. 
V roce 2020 bylo na území ČR vyšetřeno 109 na-
lezených uhynulých volně žijících ptáků. U žád-
ného z nich nebyl zjištěn virus AI. V chovech 
drůbeže bylo od začátku roku 2020 v rámci to-
hoto programu vyšetřeno 3210 vzorků krve po-
cházejících z 227 různých hospodářství. Všechny 
výsledky vyšetření byly negativní na přítom-
nost protilátek proti sledovaným subtypům H5 
a H7. 

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje 
chovatele prasat v České republice na zpřís-
nění legislativy, která upravuje pravidla pro 
oplocení jejich chovů. Na základě novely pří-
slušné vyhlášky musí být nejpozději do konce 
letošního roku všechny stavby určené k cho-
vu prasat i pomocné stavby v rámci jednoho 
areálu, kde chovatelé skladují krmivo a ste-
livo pro prasata, chráněny trvalým oploce-
ním. Venkovní výběhy pak musí být zabez-
pečené nejméně dvojitým plotem (bariérou). 
Zvýšení zabezpečení chovů má snížit riziko 
zavlečení nákaz do chovu zejména s ohledem 
na šíření afrického moru prasat (AMP) v cho-
vech.

Povinnost zabezpečit své chovy vyplývá cho-
vatelům již ze současné legislativy. Až doposud 
však byla defi nována volněji a povinnost zřídit 
oplocení ukládala vysloveně „pouze“ u nových 
staveb a při změnách stávajících staveb. 

„Aktuální novela defi nici zpřesňuje a zpřís-
ňuje. Venkovní výběhy jsou z hlediska možné-
ho kontaktu s divokými prasaty nejrizikověj-
ší, proto budou muset být chráněny alespoň 
dvěma ploty, respektive dvěma bariérami,“ 
uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Seme-
rád. 

O nadcházející změně legislativy byly v do-
statečném předstihu informovány chovatelské 
organizace.

Při této příležitosti, kdy se zhoršuje nákazová 
situace s ohledem na šířící se AMP v sousedních 
zemích, SVS připomíná všem tuzemským chova-
telům prasat povinnost evidovat všechny chovy. 
Tato povinnost zaregistrovat chov u Českomo-
ravské společnosti chovatelů platí od prosince 
2018. Do této doby se na chovy s pouze jedním 
prasetem vztahovala výjimka ze zákona a evido-
vány být nemusely. 

Zrušení výjimky si vyžádala změna evropské 
legislativy a již téměř dva roky platí povinnost 
evidovat všechny chovy prasat. Hlavním dů-
vodem změny bylo, aby dozorové orgány měly 
přehled o všech chovech prasat včetně nejmen-
ších záhumenkových chovů a mohly je v případě 

potřeby kontrolovat a v případě změny nákazo-
vé situace i zde přijímat opatření. Tato nedáv-
ná změna předpisů souvisí s rostoucí hrozbou 
AMP.

V současné době tak výjimku, kdy není po-
vinné chov registrovat, představuje pouze do-
časné přemístění prasete, kdy doba jeho ustájení 
u nového chovatele nepřesáhne sedm dní. Jedná 
se především o případy, kdy si dotyčný zakoupí 
již vykrmené prase za účelem provedení domácí 
porážky „zabíjačky“ a do svého hospodářství jej 
od původního chovatele přesune jen na několik 
dní před porážkou.

SVS 

Chovatelé prasat v ČR musí mít do konce roku povinně oploceny chovy 

Ptačí chřipka je v Polsku ve velkochovu nosnic, 
SVS tomu přizpůsobí své kontroly
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Milan Chmelař, 
ředitel školy „Podskalská“, Vyšší odborná škola ekonomických studií, 

Střední průmyslová škola potravinářských technologií
 a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární, Praha 2, Podskalská 10

1.  „Podskalská“ je pojem mezi odbornými 
školami a tento primát si vysloužila nejen 
díky dlouholeté historii, ale zejména pro-
to, že vychovala řadu špičkových odborní-
ků. Mohl byste připomenout její mezníky, 
z nichž vzešel nynější vzdělávací ústav, jenž 
již 15 let vedete?

Kořeny existence školy sahají až do roku 
1868, kdy byla založena Sladařská (později pi-
vovarská) škola při pivovarech U Virlů a Na Slo-
vanech, jež se nacházely nedaleko od nynějšího 
sídla školy. Zde nalézali chvilku odpočinku spo-
jeného se spláchnutím žízně zejména voraři, kteří 
splavovali Vltavu na vorech ze Šumavy, a dove-
zené dřevo dodnes tvoří základy střech mnoha 
domů v Praze – včetně budovy školy v Podskal-
ské. Budova školy však byla postavena až v le-
tech 1927–1928 jako Vyšší rodinná škola, jejíž 
činnost byla vítěznými představiteli z února roku 
1948 záhy ukončena jako nepotřebné vzdělává-
ní. A tak v roce 1950 se do této volné budovy 
přestěhovala Vyšší pivovarská škola (pokračo-
vatel tradice původně založené školy). V pade-
sátých letech 20. století se škola přejmenovala 
na Střední průmyslovou školu, kde se v denní 
i dálkové formě vyučovaly téměř všechny po-
travinářské obory. V následujících letech dochá-
zelo k restrukturalizaci potravinářských oborů 
v Čechách a na Moravě a v Podskalské zůstaly 
pouze obory Kvasná technologie a Technologie 
cukru a cukrovinek, a to až do počátku 90. let. 
V následujících letech docházelo k rozšíření obo-
rové nabídky a v roce 2005 na podnět zřizovatele 
nastalo sloučení s vyšší odbornou školou, která 
sídlila v téže budově. Posledním důležitým kro-
kem, opět z podnětu zřizovatele, došlo ke slou-
čení se Střední průmyslovou školou technologie 
masa v Navrátilově ulici v Praze 1. Tím z původ-
ní pivovarské školy vznikl obrovský vzdělávací 
komplex, který čítal i přes tisíc žáků a studentů 
studujících v budovách v Podskalské a v Navrá-
tilově ulici.

2.  Jak jsou na tom nyní právě potravinářské 
obory, které se na vaší škole učí, a jaký je 
o tyto studijní obory zájem ze strany rodi-
čů a budoucích studentů? A s jakými vědo-
mostmi odcházejí vaši absolventi do praxe 
– je pak o ně v potravinářských podnicích 
a provozech zájem? 

V současné době se ve škole realizují obo-
ry – Analýza potravin a Technologie potravin 
(dělí se na Technologii výroby piva, vína, lihu 
a nealkoholických nápojů; Zpracování mouky 
a výroba pekařských a cukrářských výrobků; 
Zpracování masa a výroba masných výrobků). 
Absolventi všech potravinářských oborů ma-
jí po ukončení studia velmi širokou nabídku 
pracovních pozic a mohou se odborně uplatnit 
na trhu práce, neboť v potravinářství je obecně 
nedostatek vzdělaných pracovníků (často jsou 
tyto pozice vyplňovány zahraničními agentur-
ními pracovníky). Velmi významným faktorem 
ovlivňujícím výběr pracovní pozice po ukončení 
studia je nižší fi nanční ohodnocení pracovníků 
potravinářského průmyslu. K dostatečnému po-
krytí volných pracovních pozic na trhu práce je 
nezbytné podpoření zájmu o tyto obory mezi žá-
ky 9. tříd základní školy. Zatímco u Analýzy po-
travin, a především u Technologie výroby piva, 

vína, lihu a nealkoholických nápojů, je převis 
zájemců o studium nad nabídkou volných míst, 
tak u oboru Zpracování mouky a výroba pekař-
ských a cukrářských výrobků je zájem o studium 
tohoto oboru nízký a u oboru Zpracování masa 
a výroba masných výrobků je zájem o studium 
téměř nulový.

3.  Současná školní výuka probíhá zvláštním 
režimem bez přítomnosti studentů ve škole. 
Poznamená tato forma výuky kvalitu prů-
pravy studujících? A jak zvládají tuto vý-
uku pedagogové vaší školy? Budou podle 
Vás nynější studenti „vědomostně slabší“ 
než dřívější absolventi karanténou nepo-
znamenaní? 

V této době se jako houby po dešti objevu-
je škála odborných pohledů týkajících se do-
padu distanční výuky na znalosti a dovednosti 
koronavirové generace žáků. Proto chci, aby 
moje odpověď byla vnímána jako subjektivní 
pohled, a nikoliv jako objektivní rozbor. Bu-

doucnost této společnosti směřuje k elektro-
nické komunikaci, počítačovému řízení výroby 
i chodu celé společnosti. Proto dovednosti zís-
kané a prohloubené v IT oblasti určitě žákům 
v budoucnosti budou potřebné a nezbytné. Tím 
nepopírám, že se objeví trhliny ve znalostech 
ve všeobecně vzdělávacích i odborných před-
mětech. Je třeba si uvědomit, že tato nová doba 
spíše vede žáky k umění vyhledávání informa-
cí, které si žáci neosvojili. Je bez diskuze, že 
např. vařit pivo, zadělat těsto a z něj uplést vá-
nočku se distanční výukou žáci nenaučí. Proto 
věřím, že školní rok ještě bude upraven tak, aby 
byla umožněna praktická výuka, při které si žá-
ci osvojí potřebné praktické dovednosti, jež se 
dotransformují v konkrétní potravinářské výro-
bě. Osobně si pamatuji, že ani moje generace 
odcházející z průmyslové školy nebyla zcela 
odborně připravená na reálný provoz. Vždy zá-
leželo na každém jedinci, jak byl ochoten dál 
na sobě pracovat. Tady vidím největší problém, 
neboť i distanční výuka přispěla k větší sebe-
střednosti většiny jedinců, dokonce se nebojím 

říci, že společnost se stává více sobeckou a po-
kryteckou.

4.  Česká chuťovka. Jste nejen dlouholetým 
členem hodnotitelské komise této potra-
vinářské soutěže, ale Podskalská je jejím 
odborným garantem a místem hodnocení 
všech potravinářských výrobků přihláše-
ných do soutěže. Dále sám osobně vedete 
a řídíte celé hodnocení, a to nejen v soutěži 
hlavní. Velmi aktivně řídíte celou část sou-
těže Dětská chuťovka. Jak tuto soutěž hod-
notíte a jaký v ní vidíte společenský přínos? 

Dětská i Česká chuťovka je určitě zajímavým 
počinem nastavujícím dílčí zrcadlo chuťové 
atraktivnosti potravinářských výrobků u dospělé 
poroty, ale i u dětské poroty (10–15letí porotci). 
I zde budu tvrdit, že i při sebeobjektivnějším po-
suzování všech porotců se jedná o subjektivní 
hodnocení, neboť každý jedinec má jinou prefe-
renci chutí. Sami víme, že „nejlepší svíčkovou 
dělala naše maminka nebo babička“. S tímto 
vkladem pak v dalších letech hodnotíme všech-
ny svíčkové, aniž víme, jak má „správně“ svíč-
ková chutnat. Chutě každého jedince se vyvíjejí 
v průběhu jeho života a jsou ovlivněny prostře-
dím, ve kterém žije, i hloubkou akceptace názorů 
na zdravou výživu. Proto hodnocení obou po-
rot beru jako vzkaz pro potravinářské výrobce, 
zda většině členů dané poroty výrobek chutná, 
a lze předpokládat, že v tomto poměru bude mít 

úspěch/neúspěch v jeho prodeji (zde je potřeba 
brát v úvahu, že hledisko chuti je u mnoha spo-
třebitelů přebito cenou výrobku).

5.  Dne 14. října 2020 jste byl pasován na Rytí-
ře české chuti 2020. S jakými pocity jste toto 
ocenění přijal? 

Když jsem toto ocenění obdržel se slovy, že 
jsem desátý v pořadí této kategorie, tak kromě 
pocitu vděku převažoval pocit, že i kdybych byl 
na stém, pětistém a dalším místě, je mé hodnoce-
ní nespravedlivé vůči všem srdcařům zajišťují-
cím výrobu potravinářských výrobků v jednotli-
vých odvětvích a vytvářejícím skvělou a pestrou 
nabídku potravinářského sortimentu. Z tohoto 
místa chci všem těmto pracovníkům moc a moc 
poděkovat za jejich fantastickou práci i za to, že 
se zásadně podílí na příjemném zažívání a for-
mování chuťových pohárků všech lidí. Bez těchto 
lidí bych toto ocenění nikdy nedostal a děkuji 
komisi za udělení této ceny. Asi si členové ko-
mise všimli, že konzumace potravin je pro mne 
požitkem. 

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc.

C U R R I C U L U M  V I T A E :

Milan Chmelař
–  absolvent SPŠPT Podskalská
–  absolvent VŠCHT – obor Technologie 

sacharidů + Analýza potravin
–  před vojenskou službou 1/2 roku odbor-

ný asistent ve VÚ potravinářského prů-
myslu, Na Bělidle, Praha 5

–  v letech 1984–1995 učitel a posléze ře-
ditel SOU Libušín (učební obory pekař 
a cukrář)

–  pak 4 roky jako zástupce ředitele sou-
kromé školy VOŠ a SOŠ gastronomická 
v Kladně

–  v letech 1999–2005 vedoucí inspekčního 
oddělení ČŠI na Pražském inspektorátu

–  od roku 2005 ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ 
„Podskalská“
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Na jednou osobu musí v obcho-
dě připadnout minimálně 15 m2 pro-
storu. Vládní nařízení s překvapivě 
brzkou účinností si vyžádalo v mi-
nimální době kreativní řešení. Díky 
tomu si nyní mohou zákazníci ově-
řit ještě před cestou do hypermar-
ketů Globus, zda v něm není plno 
a bez potíží se dostanou dovnitř. 
Aktuální volnou kapacitu v každém 
z hypermarketů Globus si lze zjis-
tit v mobilní aplikaci Můj Globus 
a na webu www.globus.cz. Cílem je 
ušetřit zákazníkům čas i rozvrstvit 
návštěvnost v Globusu napříč oteví-
rací dobou mezi 7. a 21. hodinou. 
Ač se před hypermarkety Globus 
doposud žádné fronty nestály díky 
tomu, že jde o nejrozlehlejší obcho-
dy v Česku, jde o prevenci. 

Žádné počítání košíků a nedo-
rozumění, kolik zákazníků může 
vstoupit do obchodu s jedním nákupním 
vozíkem. Žádné nepříjemnosti pro ma-
minky s kočárky, které zároveň s ním 

nemohou tlačit i vozík. V Globusu se 
neodvíjí zaplněnost nákupní plochy od 
počtu vozíků. 

Před hypermarkety Globus jsou 
instalované televizní obrazovky, kte-
ré zobrazují aktuální kapacitu v hy-
permarketu. Před každým z hlavních 
vchodů do hypermarketů Globus totiž 
stojí pracovníci s počítadly v mobil-
ních zařízeních a součet zákazníků se 
promítá právě na obrazovky před hy-
permarkety. „Technologie jsme pro-
pojili a údaje o aktuální kapacitě se 
zobrazují do naší mobilní aplikace 
Můj Globus (a na web Globus.cz). Zá-
kazníci si tak mohou kdykoliv ověřit, 
zda je v jejich hypermarketu volno, a to 

ještě před tím, než se do něj vypraví. 
Chceme, aby zákazníci ušetřili svůj 
čas a případně přijeli, jakmile nebude 
nákupní špička,“ říká Lutfi a Volfová, 
vedoucí externí komunikace Globus. 
Zmíněná mobilní aplikace a veškerá 
její technologická řešení vznikají pří-
mo v Globusu (s přispěním we.buil-
ders), její vývojáři mají přímý kontakt 
se zákazníky a ví tak, jaké funkce by si 
v aplikaci přáli mít. Nyní má aplikaci 
staženou v chytrých mobilech s ope-
račními systémy Android a iOS 200 ti-
síc lidí a více než 130 tisíc zákazníků 
ji aktivně používá. Tito zákazníci se 
shodují na tom, že používání aplika-
ce jim zkracuje čas nákupu o desítky 

minut. Nejčastěji využívanou funkcí 
je nákupní seznam a skenování zboží. 
Nyní se k tomu pravděpodobně přidá 
i aktuální stav kapacity v hypermar-
ketech. 

3 OTÁZKY NA JIŘÍHO 
BUDÍNSKÉHO, ŠÉFA 

PRODUKTOVÉHO ODDĚLENÍ 
MŮJ GLOBUS:

Byla to výzva, takřka přes noc to 
vše propojit?

Vzhledem k rychlosti, s jakou bylo 
rozhodnuto o uvedení opatření v plat-
nost, si dovolím říct, že to byla jedna 
z těch větších výzev za mé působení 
v Globusu. Na kompletní návrh, analý-

zu, vývoj a zajištění potřebného hard-
ware jsme měli celkem 5 dnů, z toho 
pouze dva pracovní, ale díky nasazení 
kolegů i našich partnerů z we.builders 
jsme zvládli celý systém spustit v re-
kordním čase.

Vyskytla se nějaká překážka při 
zprovoznění?

Nakonec asi největší překážkou byl 
logistický řetězec, tedy rozdistribuovat 
více než 50 mobilních zařízení pro na-
še kolegy, kteří počítají zákazníky, do 
všech koutů ČR, ale nakonec se nám 
to podařilo.

Jaké funkce do aplikace Můj Glo-
bus v nejbližší době chystáte?

Teď na podzim jsme hodně funk-
cí přidávali. Například objednávko-
vý systém pro naše restaurace, kte-
rý v nejbližších týdnech plánujeme 
rozšířit i o objednávky pekařských 
a řeznických výrobků. Chystáme ta-
ké přidání katalogu zboží do aplikace, 
který se může hodit právě teď v před-
vánoční sezoně – zákazník si může 
vybrat dárky v Globusu pro celou ro-
dinu ještě předtím, než k nám dorazí. 
Výrazně také zlepšujeme schopnosti 
aplikace v oblasti notifikací a chyt-
rého našeptávání a větší personaliza-
ce, což jsou funkce, které dorazí po 
Vánocích.

GLOBUS ČR v. o. s.

Podle údajů Českého statistického 
úřadu v minulém roce každý Čech 
snědl 82,4 kg masa. Jedná se tak 
o nárůst 2,1 kg oproti předchozí-
mu roku. Mnohem vyšší spotřeba
je znatelná i v porovnání s daty
před 30 lety. Vliv na vyšší konzu-
maci masa má nejen lepší životní 
úroveň obyvatel, ale také jeho nižší
cena. Během let se dále výrazně 
měnily preference původu a druhů 
konzumovaného masa. V součas-
nosti lidé upřednostňují tzv. „bílé“ 
maso, a to nejlépe s původem z čes-
kých chovů.

Proměna chování spotřebitelů pra-
mení hned z několika faktorů. Za dob 
Československa lidé byli zvyklí ku-
povat maso od řezníků, kteří z velké 
části prodávali české maso. S nástu-
pem supermarketů od roku 1991 se 
zákazníkovi zvyklosti postupně měni-
ly, protože už bylo možné vše sehnat 
tzv. pod jednou střechou. Obchodní 
řetězce tehdy začaly dovážet maso 
a masné výrobky ze zahraničí, čas-
to kvůli levnější ceně, a to i na úkor 
kvality. Český spotřebitel na nižší cenu 
slyšel, a tak tuzemským chovům po-
stupně klesaly tržby nejen za maso. Až 
s přibývajícím množstvím kauz závad-
ných mas dovezených ze zahraničí se 
českému spotřebiteli opět otevřely oči. 
Poptávka po masu z českých farem za-
čala znovu narůstat. Nejen proto, že li-
dé věděli, že se jedná o důvěryhodné, 
chutné maso bez zdravotních rizik, ale 
také díky fi lozofi i udržitelnosti a lokál-
nosti. Na změnu preferencí hbitě reago-
valy obchodní řetězce, v čele se společ-
ností BILLA. Ta už v roce 2011 uvedla 
svoji privátní značku masa a masných 
výrobků Vocílka. 

GARANCE ČESKÉHO PŮVODU
Češi se při nákupech potravin čím 

dál víc zaměřují na jejich původ a slo-

žení. Vědět, odkud produkty pochází, 
a mít v tento původ důvěru je pro ně 
stále důležitější, ať už se to týká ovoce, 
zeleniny, mléčných výrobků, či právě 
masa, na jehož chuti se pozná kvalita 
nejvíce. 

Ryze česká privátní značka řetězce 
BILLA, Vocílka, od začátku existence 
zpracovává veškeré hovězí, vepřové 
i drůbeží maso pocházející výhradně 
z českých chovů a od českých farmá-
řů. Znamená to, že každý kus masa má 
doložitelný certifi kát původu, a spotře-
bitel si tak může být jistý, že maso pod 
značkou Vocílka pochází opravdu ze 
špičkových českých chovů. Jinak ře-
čeno ví, že se zvíře v Česku narodilo, 
bylo chováno, poraženo a následně 
zpracováno. 

Značce se daří a její prodeje rostou. 
V roce 2019 se českého masa a mas-
ných produktů Vocílka prodalo téměř 
13 tisíc tun. V současné době řetězec 
prodává pod touto značkou 371 pro-
duktů. Maso Vocílka odebírá společ-
nost z 510 farem a masné produkty pod 
stejným jménem jsou vyráběny v 5 vý-
robních závodech v České republice. 
České maso Vocílka má 75% zastoupe-
ní na celkovém podílu masa v regálech 
supermarketů BILLA. 

O původu masa zákazníkovi leccos 
vypoví loga na výrobcích, která podlé-
hají jasným pravidlům a vyplatí se je 
sledovat. Logem Česká potravina mo-

hou potravináři označit výrobky, které 
byly vyrobeny v ČR a mají stanove-
ný jasný podíl českých surovin. Logo 
Vyrobeno podle české cechovní normy 
mohou používat výrobky s určitým po-
dílem vstupních surovin, neobsahují-
cí látky zakázané normou a splňující 
nadstandardní technologické postupy 
zpracování.

Letos se za kvalitu Vocílky posta-
vil známý šéfkuchař a porotce popu-
lární kulinářské soutěže Master Chef 
Jan Punčochář a stal se tváří značky. 
Nejen z důvodu vysoké kvality na-
bízeného masa, ale také z přesvěd-
čení, že na českou tradiční kuchyni 
se hodí nejlépe maso z českých cho-
vů. Z Vocílky tak připravuje známé 
i zapomenuté recepty české kuchyně 
a učí spotřebitele, jak kvalitu masa 
poznat. Šéfkuchař natočil také sérii 
videoreceptů a vzdělávacích videí, kde 
se dělí o tipy, jak maso připravovat. 
Jeho rady a tipy jsou zájemci najdou 
na www.gustoacademy.cz. 

PRINCIP 
ČESKÉHO ŘEZNICTVÍ

Privátní značka funguje na princi-
pech českého řeznictví, ve kterém se 
klade důraz na kvalitní zpracování 
masa tradičním řeznickým fortelem. 
Další novinkou a významnou změnou 
je, že veškeré masné produkty značky 
Vocílka mají od letošního roku rovněž 

garantovanou primární masnou složku 
českého původu. Prodávány budou 
v obalech s logem Česká potravina, 
i Česká cechovní norma. „Vocílka je 
pro zákazníky zárukou, že budou mít na 
talíři kvalitní maso, které bylo pečlivě 
zkontrolováno. BILLA garantuje boha-
tou nabídku čerstvého masa z českých 
chovů a zároveň zaručuje, že zvíře by-
lo v Česku narozeno, vykrmeno, pora-
ženo i zpracováno. Navíc dává jistotu 
přísného dodržování norem a několi-
kastupňového systému kontroly kvality 
– od porážky až do okamžiku prodeje,“ 
vysvětluje generální ředitel BILLA Ja-
roslaw Szczypka.

Vysoká kvalita je dána i procesem 
zpracování masa přímo v masokom-
binátech. „Náš řetězec spolupracuje 
s českými masokombináty, které splňu-
jí nejen kvalitativní a hygienické poža-
davky, ale které jsou schopny uspokojit 
poptávku a garantují přímý závoz do 
prodejen BILLA každý den,“ uvedla 
Dana Bratánková, manažerka korpo-
rátní komunikace BILLA.

Poptávka po tuzemských potravinách 
ale není jen otázkou kvality. Důležitý 
je i ekologický aspekt, kdy při lokální 
produkci odpadá doprava ze zahraničí, 
což měřitelně snižuje uhlíkovou stopu. 
Spolupráce řetězců s tuzemskými cho-
vateli a lokálními zpracovateli přináší 
i pozitivní sociální a ekonomické dopa-
dy, proto BILLA dlouhodobě podporuje 
české zemědělce, chovatele a výrobce. 
Od roku 2013 ve spolupráci s Agrár-
ní komorou průběžně vyhledává nové 
české dodavatele. To, že české maso 
pod jejich značkou Vocílka tvoří 75 % 
celkového obratu na mase a masných 
produktech, je tedy i součástí konceptu 
ekologické udržitelnosti.

TITUL 
NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 

ZNAČKA 
Poslední výzkum obchodního řetěz-

ce BILLA z roku 2019 označil Vocílku 
jako druhou nejznámější značku ma-
sa a uzenin mezi dalšími 25 masnými 
značkami. Avšak nyní se Vocílka do-
čkala důležitého milníku, kdy ji sami 
spotřebitelé ocenili titulem Nejdůvěry-
hodnější značka. Soutěž Důvěryhodná 

značka sleduje a oceňuje značky, ve 
které mají čeští spotřebitelé největší 
důvěru. Získáním ocenění Nejdůvěry-
hodnější značka 2020 se Vocílka stá-
vá lídrem v kategorii masa a uzenin 
a nechává tak za sebou ostatní bran-
dové značky, dlouhodobé jedničky 
z předchozích ročníků soutěže. Soutěž 
společnosti Atoz Marketing Service 
spočívá v nezávislém marketingovém 
průzkumu napříč celou Českou repub-
likou a odděleně také na Slovensku. 
Za Nejdůvěryhodnější značku ocenila 
Vocílku porota složená ze 4000 nezá-
vislých respondentů. 

Produkty Vocílka zdaleka nejsou je-
diným českým sortimentem obchodní-
ho řetězce BILLA. Ten má nyní v port-
foliu téměř 59 % produktů českých. 
Z celkového počtu 954 dodavatelů je 
jich 558 českých. Téměř tři čtvrtiny ob-
ratu (72 %) tvoří potraviny od českých 
výrobců a pěstitelů. 

V sortimentu BILLA naleznou zá-
kazníci rovněž 11 privátních značek, 
které tvoří celkem 1776 artiklů. Pri-
vátní značky vyrábí pro supermarkety 
BILLA celkem 250 dodavatelů, z nichž 
143 jsou české fi rmy. Celkový podíl 
privátních značek na obratu fi rmy byl 
za loňský rok téměř 22 %. 

BILLA, spol. s r. o.

Konzumace masa v Česku každoročně stoupá, 
i nadále roste také zájem o český původ 

Není před obchodem fronta? Zákazníci hypermarketů Globus 
se dozví před tím, než se do něj vypraví



MVDr. Šotola s. r. o.
Akreditovaná laboratoř č. 1086

Havlíčkova 3041/127, Kroměříž 767 01
Tel./fax: 573 330 281

 Mobil: +420 602 716 658, +420 603 882 871
E-mail: jan_sotola@volny.cz 

GARANCE

Akreditace Českého institutu
pro akreditaci č. 1086 (laboratoř). 
Povolení SVS ČR dle zák. 166/99 Sb.,
o veterinární péči...
Zapojení do mezinárodního systému
testování způsobilosti laboratoří.

PROVÁDÍME:
� ANALYTIKA
  –  senzorické zkoušení potravin,
 –  mikrobiologické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, 

kosmetických výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků 
prostředí,

–  chemické rozbory potravin, surovin, krmiv, vod, kosmetických 
výrobků, dezinfekčních výrobků a vzorků prostředí,

 –  laboratorní kontrola HACCP v potravinářské výrobě,
 –  kompletní analýzy nutričních hodnot potravin.

Laboratorní kontrola hygieny prostředí,
 –  klimatizovaný svoz laboratorních vzorků zdarma.

� PORADENSTVÍ
–  tvorba, konzultace a ověřování systému HACCP, BRC, IFS 

a systému jakosti dle ISO 9001:2008, včetně vypracování 
dokumentace,

 –  konzultace a činnost odborných pracovníků laboratoře
přímo v místě fi rmy žadatele,

 –  činnost a konzultace v rámci systémů jakosti, legislativních 
a normovaných předpisů,

 –  konzultace a vyšetřování v rámci vstupní, mezioperační 
a výstupní kontroly a další odborné konzultace a školení 
zaměstnanců pro obchodní, potravinářské fi rmy.

� EKONOMIKA
 – laboratoř je plátcem DPH,
 –  možnost stanovení doby splatnosti faktur dohodou s laboratoří,
 –  stabilita cen laboratorních vyšetření,
 –  možnost množstevní slevy dle rozsahu zakázky.

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a úspěchů v roce 2021

a děkujeme všem našim obchodním partnerům
za spolupráci v letošním roce.

Praha – V rám-
ci současné situa-
ce a v reakci na 
poslední omeze-
ní ze strany vlády 
se PENNY rozhod-
lo místo aktivního 
zapojení do tradič-
ní podzimní Sbírky 
potravin podpořit 

potravinové banky mimořádným darem v hod-
notě 4 000 000 korun. Tato částka odpoví-
dá přibližně 55 tunám potravin, to je takřka 
120 000 porcí jídla pro potřebné v aktuál-
ní složité době.

„V rámci první vlny koronavirové krize jsme 
kromě pravidelných příspěvků na jaře věnovali 
České federaci potravinových bank mimořádný 
dar ve výši 2 500 000 korun. Uvědomujeme si, že 
tato podzimní vlna je pro mnoho lidí daleko ná-
ročnější. Stejně tak pro samotné potravinové ban-
ky, kterým dochází zásoby, a tím je složitá i pro 
subjekty, které přímo pomáhají lidem v nouzi. 
Proto jsme se rozhodli nyní částku navýšit o 60 %

a věnujeme potraviny v hodnotě 4 000 000 ko-
run,“ vysvětlil výši daru Jens Krieger, jednatel 
společnosti PENNY Market s. r. o. V letošním 
roce tedy PENNY jen prostřednictvím těchto da-
rů věnovalo už přes 100 tun pomoci, k tomu je 
třeba připočíst dalších téměř 50 tun pravidelné 
pomoci. Celkem tedy jen letos PENNY věnovalo 
150 tun potravin. 

V roce 2019 přispělo PENNY prostřednictvím 
přímé pomoci 57,5 tunami pomoci, v roce 2018 
to bylo celkem 43,5 tuny a v rámci potravinových 
sbírek zákazníci věnovali prostřednictvím někte-
ré z 60 zúčastněných prodejen 83 tun pomoci. 
Celkem je to tedy za necelé 3 roky na 330 tun 
potravin a drogistického zboží. Mezi produkty, 
které nejvíc pomáhají, patří polévky, rýže a luš-
těniny, těstoviny, dětská výživa, konzervy, trvan-
livé mléko, olej a základní a dětská drogerie.

Na chodu všech potravinových bank se 
PENNY podílí také zejména poskytováním lo-
gistického centra České federaci potravinových 
bank v Modleticích u Prahy. Tato podpora v hod-
notě 11 milionů korun staví české banky na evrop-
skou úroveň a díky němu snesou nepřísnější srov-
nání. 

PENNY věnuje potravinovým bankám 
mimořádný dar 

v hodnotě 4 000 000 korun

Praha – Letošní Vánoce s PENNY se po-
nesou v duchu tradičních českých Vánoc. 
Tváří vánoční kampaně se stali skuteční za-
městnanci českých dodavatelů, kteří každý
den připravují výrobky a produkty pro zá-
kazníky PENNY. Na vánoční tabuli určitě ne-
mohou chybět řízky, kapr, vánočka, jablka
nebo české pivo a právě tyto produkty jsou 
součástí prostřené Štědrovečerní tabule 
s PENNY.  

Vánoční atmosféru české rodiny, které prostí-
rají čeští dodavatelé, vytváří ve vánočním spotu 
přímo ti, kteří každý den tyto produkty připravu-
jí, a to pod režisérským vedením Davida Ondříč-
ka. Slavnostní atmosféru podtrhuje i charisma-
tický voiceover. 

„Pro nás v PENNY není spojení Hezky česky 
jen reklamní slogan, ale fi lozofi e naší společnosti. 
Vnímáme v současné době ještě více než kdy jindy 
potřebu podpory českých a regionálních dodava-
telů a současně tradičních českých hodnot a ro-

dinného zázemí,“ říká ke kampani Vít Vojtěch, 
vedoucí strategického marketingu PENNY. 
Kampaň chce proto všem připomenout nejen 
tradiční české zvyky a pokrmy, ale i význam 
českých dodavatelů. Vznikala v průběhu října 
přímo u samotných dodavatelů, kterými jsou 
Bohemia Apple z Tuchoraze (jablka), Uzeniny 
Příbram, a. s. (řízky), Pivovar Nymburk s. r. o. 
(pivo), FISH MARKET a. s. z Třeboně (kapr) 
a Penam, a. s. (vánočka). 

Televizní spot zhlédnou diváci v následujících 
týdnech na všech hlavních televizních kanálech 
(skupina Nova, skupina Prima (Media Club), TV 
Barrandov. Intenzivně budou využity i profi ly 
PENNY na sociálních sítích, a to nejen pro spot 
samotný, ale připraveny jsou i spoty s vánoční 
tematikou. 

Kampaň odstartovala 15. listopadu a potrvá 
do Vánoc. 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/
watch?v=T8_j0iRapOI

Penny Market s. r. o.

Vánoce oslavíme hezky česky

Síť velkoobchodů MAKRO Cash & Carry ČR 
se opět připojila k podzimní Sbírce potra-
vin, která proběhla 21. listopadu, v prodej-
nách MAKRO pak také 22. listopadu. Celko-
vě bylo v průběhu celého víkendu vybráno 
17 068 kg potravin a drogerie. V přepočtu se 
jedná o více než 23 732 porcí jídla.

MAKRO ČR spolupracuje s regionálními po-
travinovými bankami dlouhodobě, již několik 
let se také zapojuje do pravidelné celonárodní 
Sbírky potravin. Letos poprvé potravinová sbír-
ka probíhala v prodejnách MAKRO po celý ví-
kend. Díky tomu zákazníci i zaměstnanci získali 
možnost zapojit se do pomoci potřebným jak 
v sobotu, tak v neděli. 

„Darování neprodaných produktů potravino-
vým bankám je pro nás velmi důležité téma, kte-
rému se věnujeme na denní bázi. Sbírka potravin 
je pak ideální příležitostí, jak zapojit do pomoci 
potřebným nejen naše zaměstnance, ale také naše 
zákazníky. Zásoby potravinových bank dosáhly 
kritického bodu, jsme proto velmi rádi, že se nám 
podařilo sbírku v MAKRO prodloužit až do nedě-
le, a zvýšit tak množství darů, které putují lidem 
v nouzi. Všem, kteří se zapojili, moc děkujeme,“ 
komentuje podzimní kolo Sbírky potravin Ro-
mana Nýdrle, manažerka komunikace MAKRO.

Pravidelnými sbírkami potravin ale pomoc po-
třebným nekončí. Společnost MAKRO ČR pro-
střednictvím svých třinácti prodejen pravidelně 
posílá neprodané zboží potravinovým bankám, 
které následně produkty distribuují odběratelským 
neziskovým organizacím. V letošním fi skálním 
roce takto velkoobchod daroval téměř 914 tun
produktů v celkové hodnotě 36 milionů korun, 
což představuje meziroční nárůst o 28,4 %.  

Vedle trvanlivých produktů daruje MAKRO 
ve velké míře především čerstvé a chlazené zbo-
ží, které tvořilo 45 % z celkového objemu poskyt-
nuté pomoci. Mezi nejdůležitější artikly patří ma-
so, ryby, ovoce a zelenina, kterých bylo celkem 
darováno 105 tun. Mimo jiné se k lidem v nouzi 
dále dostalo 165 tun mléčných výrobků a 137 tun 
uzenin, masných výrobků a dalších chlazených 
potravin. Zbylých 55 % pak tvoří například těs-
toviny, rýže, mouka, konzervy, sušenky, ale také 
nealkoholické nápoje či balené pečivo.

FleishmanHillard

MAKRO se i letos zapojilo 
do podzimního kola Sbírky potravin
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U příležitosti letošní virtuální valné 
hromady FIL-IDF, která se konala 2. 11. 
2020, byl na příští čtyřleté volební ob-
dobí jednomyslně zvolen Piercristiano 
Brazzale z Itálie a vystřídal tak končící 
prezidentku Judith Bryans z Velké Bri-
tánie. Piercristiano Brazzale se tak stá-
vá hlavním představitelem Mezinárodní 

mlékařské federace (FIL-IDF), nejdůležitější organizace tohoto 
odvětví sdružující všechny aktéry výrobního řetězce, zástupce 
vlád a příslušných ministerstev.

Piercristiano Brazzale nepůsobí však pouze v Itálii, kde je 
členem představenstva skupiny Brazzale Spa, ale je rovněž ak-
tivní v České republice, kde je místopředsedou představenstva 
společnosti Brazzale Moravia a. s. V Mezinárodní mlékařské 
federaci působí Piercristiano Brazzale již více než deset let. 
Spolupracoval především se Stálým výborem pro životní pro-
středí, jehož se stal i předsedou, v posledních dvou letech pak 
zastával pozici předsedy Stálého vědeckého a koordinačního 
výboru federace, který vlastně určuje a koordinuje odborné za-
měření a práci této prestižní mezinárodní mlékařské organizace.

Mezinárodní mlékařská federace (FIL-IDF) dnes sdružuje 
hlavní aktéry mlékařského průmyslu z více než 60 zemí světa, 
čímž pokrývá více než 85 % celosvětového objemu mléka. 
Do práce IDF jsou zapojeni prvovýrobci mléka, zpracovatelé, 
družstva, průmyslové podniky, univerzity, výzkumná střediska, 
vlády, zástupci příslušných ministerstev (zdravotnictví, země-
dělství) a řada dalších organizací. Federace zastupuje mléká-
renský svět u mezivládních organizacích (FAO, WHO, OSN, 
OIE a další), u národních vlád a nadnárodních orgánů, jako je 
Evropská unie. 

Po svém zvolení představil nový prezident svoji vizi pro 
příští čtyřletou práci v IDF:

„Jsem na toto pověření skutečně hrdý, dává mi příležitost za-
stupovat zájmy tak zásadního a strategického sektoru, jakým je 
ten mlékárenský, u nejdůležitějších mezinárodních organizací.                        

K ochraně a podpoře našeho odvětví potřebujeme spolupráci 
všech aktérů mlékařského sektoru. V příštích čtyřech letech bu-
de nutné stanovit důležité standardy, a konkrétně tak reagovat 
na požadavky spotřebitelů. Propagovat naše výrobky jako zá-
sadní složku ve výživě a zdraví, a to z pohledu socioekonomic-
ké a environmentální udržitelnosti. Čekají nás důležité výzvy: 
nesmíme se nechat nachytat nepřipravení, nemůžeme už dále 
mlčet. Jako FIL-IDF musíme poskytovat pracovníkům v tomto 
odvětví technicko-vědeckou základnu, a tak posílit povědomí 
spotřebitelů o nutriční hodnotě mléčných výrobků a o jejich zá-
sadní roli ve vyvážené a udržitelné stravě. Je to moment velkého 
vzedmutí hrdosti tohoto výrobního řetězce, jenž byl v posledních 
letech často cílem neoprávněných útoků a mystifi kací, a je proto 
nutné jednat rychle a společně, beze strachu.“

Piercristiano se ke svému zvolení vyjádřil také jako zástupce 
italské skupiny Brazzale:

„Mé zvolení prezidentem FIL-IDF považuji za důležité také 
jako ocenění italské sýrařské tradice a obrovské práce v oblasti 
inovací, kterou v posledních 20 letech udělala právě naše spo-
lečnost a naši spolupracovníci přetvářející každý den nápady, 
strategie a vize ve výrobky určené pro trh. Je to v mezinárodním 
měřítku potvrzení důležitosti ekologicky udržitelných řetězců 
a nových dosažených standardů, jako je především ekoudržitel-
ný výrobní řetězec v Litovli na Moravě, výpočet vodní a uhlíkaté 
stopy (Water footprint a Carbon Neutral) u našich výrobků nebo 
chovatelský projekt Silvi Pastoril, který jsme zavedli v Brazílii. 
Je to pro mě ideální završení cesty, kterou započali moji předci 
na italské náhorní plošině Asiago již v 17. století.“

Nový prezident u příležitosti svého zvolení velmi významně 
ocenil také práci své předchůdkyně, paní Dr. Judith Bryans, za 
její významný přinos světovému mlékárenství.

PIERCRISTIANO BRAZZALE
Piercristiano Brazzale je agronom, narodil se v roce 

1965 jako nejmladší ze tří bratrů, vystudoval univerzi-
tu v Padově, nyní je jednatelem společností Brazzale Spa 
a místopředsedou představenstva Brazzale Moravia a. s. 
Jako technologický manažer skupiny byl zodpovědný za 
všechny nejdůležitější projekty udržitelnosti: udržitelný ře-
tězec Gran Moravia, výpočet vodní stopy Water footprint, 
model znovuzalesnění pastvin Silvi Pastoril a projekt Car-
bon Neutral. Jako člen různých technických komitétů ve 
FIL-IDF zastával v letech 2015 až 2018 funkci předsedy Stá-
lého výboru pro životní prostředí a poté v roce 2018 převzal 
funkci předsedy Vědeckého programového a koordinačního 
výboru federace. Zastává vedoucí role v různých národních 
a mezinárodních organizacích zemědělsko-potravinářského 
odvětví. Má rád hudbu, hovoří plynně třemi cizími jazyky 
(anglicky, španělsky, brazilskou portugalštinou), je ženatý 
a má 13letou dceru.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
Český komitét Mezinárodní mlékařské federace

Novým prezidentem 
Mezinárodní mlékařské federace zvolen 

Piercristiano Brazzale

2021.

Pf2021
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Výhradní distributor

FOSS přístrojů v ČR a SR

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10
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Centrální Centrální 
testování mlékatestování mléka

Spotřební Spotřební 
materiál a servismateriál a servis

SPECIALIZOVANÉ ANALYTICKÉ PŘÍSTROJE
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V současné době je snaha podpořit své zdraví 
důležitější než kdy před tím a po celém světě ros-
te zájem spotřebitelů o potraviny, které mají pozi-
tivní dopad na jejich zdraví a vzhledem k rostou-
cí ekonomické nejistotě jsou i cenově dostupné. 
Výrobci čerstvých mléčných výrobků, kteří mají 
v úmyslu držet krok s těmito trendy, musí uspo-
kojit rostoucí požadavky trhu a současně ustát 
tlak silné konkurence a pokles ziskovosti napříč 
tímto segmentem.

S hrdostí oznamujeme uvedení nové generace 
kultur Premium, která pomůže výrobcům dosáh-
nout jejich strategických cílů, pokud mezi ně pa-
tří: nabízet spotřebitelům lahodný jogurt s hustou 
konzistencí, nižší náklady s menším množstvím 
sušeného odstředěného mléka ve výrobku nebo 
jednoduše vyrábět jogurty prémiové kvality s op-
timálním množstvím probiotik.

KULTURY YOFLEX® PREMIUM: 
MÉNĚ ADITIV PRO ČISTOU ETIKETU 

A DOSTUPNĚJŠÍ VÝROBKY
Díky síle dobrých bakterií v kulturách YoFlex®

Premium lze vytvořit přirozeně hustší kon-
zistenci a snížit tak potřebu přidávat do 
výrobku další drahé ingredience, jako je např. 
sušené odstředěné mléko. S kulturami YoFlex® 

Premium mohou výrobci udělat krok správným 
směrem, aby odlišili svou nabídku od ostatních 
prémiových výrobků díky obsahu přírodních 
ingrediencí nebo aby si snížili náklady redukcí 
vstupních surovin.

 „Kultury YoFlex® Premium jsou jedinečné, 
protože poskytují výjimečně hustou konzistenci 
a jemnou chuť, což je klíčové pro vznik nových 
chuťových zážitků,“ říká Thomas Skaaning, se-
nior viceprezident Food Cultures & Enzymes, 
Chr. Hansen. „Zatímco mnoho mlékáren pova-
žuje za hlavní odlišovací prvek především chuť, 
ti nejstrategičtější hráči v našem odvětví uspěli, 

protože pochopili, že konzistence je druhou pro-
měnnou rovnice a dohromady významně ovlivňu-
jí, jak bude výsledná chuť vnímána.“

Skaaning dodává, že motivací pro spotřebi-
tele, aby si daný jogurt nebo jiný kysaný mléč-
ný výrobek koupili, je hned po jeho ceně právě 
konzistence: „Na začátku letošního roku jsme 
získali výsledky z průzkumu, který se uskuteč-
nil ve Francii a který ukázal, že konzistence je 
po ceně výrobku druhým nejdůležitějším para-
metrem. Zde vidíme přidanou hodnotu kultur 
YoFlex® Premium, protože výsledky ukazují, že 
spotřebitelé lepší konzistenci ocení bez ohledu na 
to, jestli záměrem výrobce bylo omezit množství 
ingrediencí ve výrobku nebo snížit své výrobní 
náklady.“ 

KULTURY NU-TRISH® PREMIUM: 
ODPOVĚĎ NA ZÁJEM SPOTŘEBITELŮ 

O POTRAVINY, KTERÉ MAJÍ 
POZITIVNÍM VLIV NA ZDRAVÍ

Společnost Chr. Hansen také uvádí na trh tři 
nové kultury z řady nu-trish® Premium, které 
obsahují na světě nejlépe zdokumentovaná 

probiotika spojovaná především s vlivem na 
imunitní systém a gastrointestinální trakt, Bifi -
dobacterium, BB-12® a Lactobacillus rhamno-
sus, LGG®.

V důsledku nedávných událostí se celosvětově 
změnily priority spotřebitelů, kdy šest z deseti 
dotázaných uvádí, že se mnohem více zajímají 
o svou imunitu a obecně o psychickou a fyzickou 
kondici. 35 % spotřebitelů celosvětově uvedlo, 
že si záměrně vybírají takové potraviny, které 
dokáží podpořit imunitní systém,  a konktrétně 
probiotika si s pozitivním vlivem na imunitní 
systém spojuje 70 % evropských spotřebitelů 
a 77 % spotřebitelů v USA.1

„Nikdy nebylo tak důležité dbát na správnou 
a vyváženou stravu jako nyní. Z tohoto pohle-
du přichází uvedení naší nejnovější generace 
kultur nu-trish® Premium ve vhodnou chvíli. 
Díky nim mohou výrobci nabídnout zákazníkům 
prémiové jogurty, jejichž konzumací současně 
podpoří i své zdraví. Zavázali jsme se pomáhat 
utvářet potravinový systém, který nejen že může 
nasytit svět, ale může mu také prospět“, uvádí 
Skaaning.

DVA PRODUKTY, SPOLEČNÝ CÍL
Přestože každá z nich má své výhody, jed-

no mají kultury YoFlex® Premium a nu-trish® 
Premium společné. „Pro producenty mléčných 
výrobků představuje tato nejnovější generace 
kultur Premium příležitost, jak přirozenou cestou 
pozdvihnout hodnotu klasických jogurtů tím, že 
vylepší jejich chuť i výživové vlastnosti. To dělá 
z kultur řady Premium perfektního partnera, The 
Perfect Partner™, pro ty výrobce, kteří se zavá-
zali přicházet na trh jen s produkty té nejvyšší 
kvality,“ říká Skaaning.

Tato nejnovější generace kultur Premium je 
začátkem nové kapitoly naší spolupráce s produ-
centy mléčných výrobků, jejímž cílem je zajis-
tit, aby jejich výrobky zůstaly žádané i uprostřed 
měnícího se konkurenčního prostředí. „Těšíme 
se, až budeme moci zákazníkům ukázat, proč jsou 
tyto kultury nové generace z řady Premium per-
fektním partnerem, The Perfect Partner™, pro 
mléko jakožto vstupní surovinu, ale také věříme, 
že výrobci budou společnost Chr. Hansen i nadá-
le považovat za ,perfektního partnera‘ v širším 
kontextu,“ říká Skaaning.

„Naším cílem je využít více než 145 let zkuše-
ností, odborných znalostí a schopnosti poskyto-
vat kvalitní technickou podporu, a to vše dohro-
mady aplikovat do stávajícího výrobního procesu 
našich zákazníků,“ doplňuje Skaaning. „Před-
stavením těchto kultur chceme zdůraznit náš zá-
vazek podporovat naše zákazníky a spoluvytvářet 
potraviny, které svou konzistencí, chutí a dopa-
dem na zdraví potěší spotřebitele a pozitivně pod-
poří jejich celkovou kondici. Společně můžeme 
posunout hranice možností při výrobě jogurtů.“

Více na www.chr-hansen.com 
nebo kontaktujte czinfo@chr-hansen.com

Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o.

1  FMCG Gurus: Evaluating the Uncertainty & Future 
Outlook of COVID-19, May 2020

    YoFlex®, nu-trish®, BB-12®, LGG® a The Perfect 
Partner™ jsou registrované obchodní značky spo-
lečnosti Chr. Hansen A/S.

Chr. Hansen uvádí novou generaci kultur Premium 
pro výrobu kvalitních čerstvých kysaných mléčných výrobků
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Abychom se mohli těšit dobrému zdraví, 
potřebujeme silnou a správně fungující imu-
nitu. Letos bychom navíc na svou obranys-
chopnost měli dbát víc než kdy dřív. Věděli 
jste, že jedním z nejdůležitějších center na-
šeho imunitního systému jsou střeva? A že 
si k pevné imunitě můžeme pomoci „obyčej-
ným“ bílým jogurtem?

Tradičně s nástupem podzimu a zimy začíná-
me čím dal častěji slýchávat rady lékařů, aby-
chom posílili svoji imunitu. Lépe tak zvládneme 
období nachlazení, a především chřipek. Letos 
je přitom na silnou obranyschopnost důraz kla-
den již téměř nepřetržitě od jarního nástupu ko-
ronavirové pandemie. Vedle fyzické aktivity na 
čerstvém vzduchu, otužování se či mytí rukou se 
doporučuje také dbát na vhodnou stravu, která 
nám zajistí jak přísun důležitých živin, tak i dob-
ře fungující střeva. Jak střeva souvisejí s imuni-
tou? Víc, než byste si možná mysleli.

8 Z 10 IMUNITNÍCH BUŇEK 
SÍDLÍ V NAŠICH STŘEVECH

„Slizniční systém zažívacího traktu představu-
je asi 400 m2 mimořádně složitého ekosystému, 
v němž žije přes sto bilionů – asi 1014 – mikro-
organismů. Ty patří k více než dvěma tisícům 
druhů a dvanácti různým kmenům. Vedle bak-
terií jsou tu zastoupeny i mikroorganismy z říše 
hub, archebakterie či prvoci. Celé této velké ko-

lonii organismů souhrnně říkáme střevní mikro-
biom či střevní mikrofl óra a může obsahovat až 
pětsetkrát více genů než lidská DNA,“ popisuje 
známý celostní lékař MUDr. Bohumil Ždichynec 
a dodává, že právě díky mikrofl óře patří střeva – 
vedle kostní dřeně, brzlíku, lymfatických uzlin 
a sleziny – k nejvýznamnějším centrálám lidské 
imunity. Podle současných odborných výzkumů 
ovlivňuje přítomnost střevní mikrofl óry vývoj 
bílých krvinek a jejich počet „usazený“ v kostní 
dřeni a ve slezině, a to velmi výrazně. A jak zná-
mo, právě bílé krvinky jsou buňkami odpověd-
nými za imunitní reakci a jejich nedostatek se 
projevuje sníženou obranyschopností a zvýšenou 
náchylností k onemocněním.

„V našich střevech sídlí téměř 80 procent 
všech buněk imunitního systému. Zároveň zde 
panuje velmi specifi cké prostředí, které je tvo-
řeno právě koloniemi různých prospěšných bak-

terií, takzvaných probiotik,“ doplňuje Bohumil 
Ždichynec. Probiotika jsou citlivá na hodnoty pH 
ve střevech, teplotu, kyslík, ale také se ovlivňují 
navzájem či na ně působí jiné typy střevních mi-
kroorganismů. Aby tyto „hodné bakterie“ udržely 
svou převahu nad těmi „zlými“ a mohly pečovat 
o prostředí v našich střevech, potřebují se množit. 
To se jim daří, když mají co jíst. A je jasné, že 
tuto potravu jim musíme poskytnout my.

NAKRMTE A ROZMNOŽTE SVŮJ 
MIKROBIOM

Zmíněné potravě bakterií se říká prebiotika. 
Jsou to nestravitelné složky naší stravy a patří 
mezi ně především prebiotická vláknina a dále 
také například inulin, oligofruktóza, galakto-
oligosacharidy a laktulóza. Prebiotickou vlákni-
nu náš organismus čerpá hlavně z ovoce a zeleni-
ny, luštěnin a obilovin. Dostatek těchto potravin 

tak střevní mikrobiom pozitivně ovlivňuje. Vedle 
toho ovšem našim střevům, a tím i naší imunitě 
prospívá, když jim probiotika dodáme napřímo, 
a to opět stravou. Mezi probiotické potraviny se 
řadí hlavně fermentované pochoutky jako kysané 
zelí nebo kefír. Jedním z nejznámějších význam-
ných zdrojů hodných bakterií je pak jogurt s ob-
sahem živých kultur. Kromě toho, že obsahuje 
probiotické kultury, je bílý jogurt navíc dobrým 
zdrojem proteinů a obsahuje i vitamin A a zinek, 
což jsou živiny, které náš imunitní systém 
potřebuje. Nejvhodnější jsou v tomto ohledu 
bílé jogurty v BIO kvalitě a s přídavkem živých 
kultur, jako je například BIO Selský jogurt od 
společnosti Hollandia, který obsahuje vysoké 
množství přesně specifi kovaných kmenů probio-
tik Bifi dobacterium a Lactobacillus acidophilus.

JOGURTEM 
PROTI RÝMĚ I KAŠLI

Bakterie druhu Lactobacillus acidophilus jsou 
jedněmi z nejběžnějších probiotik, které se v ky-
saných produktech a jogurtech objevují. Jakož-
to probiotikum obecně posilují imunitu, studie 
ovšem naznačují, že mohou mít vliv i přímo na 
redukci symptomů některých běžných onemoc-
nění. Například studie z roku 2009 uveřejněná 
v odborném žurnále Americké akademie pediatrů 
ukázala, že děti, které po dobu půl roku dvakrát 
denně přijímaly probiotika čistě složená z bakte-
rií Lactobacillus acidophilus, vykázaly o 53 % 
snížený výskyt horečky, o 41 % snížený výskyt 
kašle a o 28 % snížený výskyt rýmy oproti dě-
tem, které v rámci studie dostávaly pouze place-
bo. Když se navíc daný laktobacil zkombinoval 
s dalším probiotikem z rodu Bifi dobacterium, 
stoupla redukce výskytu daných symptomů do-
konce na téměř 73 % (horečka), 62 % (kašel) 
a necelých 59 % (rýma). U dětí, jimž byla pro-
biotika podávána, ale i tak onemocněly, se pak 
výrazně zkrátila délka trvání daných obtíží. 

 LESENSKY s. r. o.

Posilněte imunitu na blížící se zimu. Jak vám v tom pomůže jogurt?
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PŘÍLOHA

POTR AVINÁŘSKÉHO

ZPR AVODA JE

Proto se současné vydání Řeznicko/uzenářských novin věnuje převážně historii 
našeho masného oboru, počínaje zakládáním měst, vzniku řeznického a později 
i uzenářského řemesla a samosprávným organizacím.

Společenský pohyb po roce 1989 přinesl i pro 
náš masný obor mnoho nových úkolů. Pro je-
jich naplnění jsme však neměli řádná pravidla 
ani vzory. Za první republiky a bezprostředně po 
válce bylo u nás praktikováno tzv. řízené hospo-
dářství, které v nových politických a hospodář-
ských poměrech již nebylo obnoveno, a proto na 
něj nebylo možné navázat. Vzniklá situace, pre-
zentující se dosti uvolněnou privatizací státního 
majetku a snahou o rychlé zavedení tržního hos-
podářství, donutila české řezníky a uzenáře za-
mýšlet se nad budoucím organizačním uspořádá-
ním a prosperitou svého oboru. Tehdejší odborný 
establishment, sestávající většinou z vedoucích 
pracovníků bývalého jednotného státního mas-
ného průmyslu, si uvědomoval, že bude nutné 
vybudovat organizaci, která by na jedné straně 
hájila zájmy masného oboru a na druhé straně 
přinášela formou informací a vybranými činnost-
mi všem zájmovým skupinám, zejména však za-
čínajícím podnikatelům, prospěch. Scházela také 
organizace, která by byla rovnocenným partne-
rem představitelům orgánů státní i veřejné sprá-
vy a která by byla stavu zasahovat do procesů 
vyplývajících z ekonomické reformy národního 
hospodářství.

Proto již v polovině roku 1990 připravily dvě 
na sobě nezávislé iniciativní skupiny návrh or-
ganizace, která by plnila chybějící společenské 
a ekonomické funkce. Základní skupina, vedená 
MVDr. Josefem Radošem, složená z odborníků 
z několika krajů, zejména starších bývalých spo-
lupracovníků, pamětníků soukromých podnikatel-
ských aktivit a stavovských organizací, pracovala 
v Praze. Druhá skupina, zorganizovaná Ing. Zdeň-
kem Antoněm, vznikla v Krahulčí, v bývalém zá-
vodě Jihomoravského průmyslu masného. Obě 
skupiny uvažovaly o vytvoření zájmové organi-
zace s právní subjektivitou svazového charakteru, 
která by respektovala všechny vlastnické formy 
a v zásadě zajišťovala odbornou pomoc, spoluprá-
ci a podporu profesních zájmů jednotlivých vý-
robců. Dne 2. října 1990 se vybraní zástupci obou 
pracovních skupin a přípravných výborů setkali 
v Praze, ověřili si shodnost svých zájmů a dohod-
li se na zorganizování ustavujícího shromáždě-
ní, které se pak konalo 19. října 1990 v Krahul-
čí. K myšlence založení profesního svazu se na 
ustavujícím shromáždění přihlásili zástupci všech 
bývalých národních podniků koncernu, řízeného 
Generálním ředitelstvím masného průmyslu.

První valná hromada byla svolána do sálu Sta-
ropramenu v Praze na den 29. listopadu 1990. 
Byly na ni mimo jiné schváleny stanovy a zvo-
leny orgány svazu, tj. představenstvo a dozorčí 
rada. Předsedou představenstva byl zvolen An-
tonín Kozák, místopředsedou Ing. Jaroslav Sta-
něk a předsedou dozorčí rady MVDr. Karel Ze-
lenka. Za členy představenstva byli dále zvoleni 

Ing. Zdeněk Antoň, MVDr. Pavel Dihel, MVDr. 
Zdeněk Galíček, Ing. František Chvalovský, 
MVDr. Libor Jelínek, MVDr. Karel Nováček 
a Jaroslav Šimánek. Vedením výkonného útvaru 
byl pověřen MVDr. Josef Radoš, který přizval 
ke spolupráci osvědčenou pracovnici bývalého 
Federálního ministerstva zemědělství Ing. Jitku
Vostatkovou. Název nové organizace zněl: Pod-

nikatelský svaz masného průmyslu, řezníků 
a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem 
v Praze. V pozdějším období byl název pozmě-
něn v duchu staré tradice na: Společenstvo řez-
níků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. V roce 
2000 došlo k úpravě organizačního systému or-
ganizace a v té souvislosti k další změně názvu 
na: Český svaz zpracovatelů masa.

O úvodní technické zabezpečení činnosti sva-
zu se výrazně zasloužili ředitel Masokombinátu 
Praha-Písnice MVDr. František Dolejší uvol-
něním dvou místností pro sekretariát, dále člen 
představenstva Ing. Chvalovský zapůjčením auta 
a vybavením kanceláří, Bohumil Říha, zakladatel 
společnosti Animalko a. s., kancelářskou techni-
kou a také Ministerstvo zemědělství ČR přiděle-
ním významné dotace přes jeden milion korun na 
výpočetní techniku.

Původní ideové zaměření nově vzniklé sta-
vovské organizace bylo velmi široké. Předsta-
venstvo svazu mělo v úmyslu provádět aktivní 
hospodářskou a obchodní politiku, jako např. 
ovlivňovat ve svůj prospěch zemědělskou ži-
vočišnou výrobu, dále se účastnit zahraničního 
obchodu, vypracovat kodex jakosti masných 
výrobků jako obranu před dravými obchodními 
řetězci, zajišťovat u některé z velkých českých 
bank levné úvěry a dostupné ručení za jejich 
splácení. Samostatnou kapitolou pak byla snaha 
vybudovat na družstevní bázi podnik služeb za 
účelem obchodní realizace surových kůží a hro-
madného nákupu pomocného materiálu. Vzhle-
dem k bouřlivému vývoji privatizace národního 
hospodářství, při kterém zaniklo několik vel-
kých masných podniků a větší množství podniků 
získalo nové majitele, často pocházejících z ji-
ných oborů, bylo nutné původní záměry značně 
zredukovat. 

V úvodním období činnosti svazu byla vedena 
řada vážných jednání s orgány státní správy v ob-
lasti organizační, cenové, regulace trhu, vztahu 
k zemědělské výrobě apod. Představitelé svazu se 
běžně obraceli se svými problémy a požadavky 
přímo na ministra zemědělství. Činnost výkonné-
ho útvaru se pak soustřeďovala na spoluúčast při 
sestavování legislativních norem, pořádání semi-
nářů pro začínající podnikatele, spolupráci s Mi-
nisterstvem obchodu ČR, Ministerstvem zeměděl-
ství ČR, na spolupráci s odbornými školami, dále 
na pořádání různých konzultačních porad apod. 
Vzhledem k problémům probíhající transformace 
národního hospodářství a ekonomické reformy by-
la často požadována odborná spolupráce výkonné-
ho útvaru při sestavování privatizačních programů 
podniků.

Pro začínající podnikatele zorganizoval ta-
jemník svazu několik seminářů v budově býva-
lého podniku zahraničního obchodu Koospol, 
kde byla uspořádána výstavka menších uzenář-
ských strojů, dodávkových automobilů a dalších 
technických prostředků. Podnikatelé měli na 
těchto akcích k dispozici odborníky na získání 
živnostenského oprávnění, obecnou legislativu, 
zahraniční obchod, technologii výroby masných 
výrobků a projektanty masných závodů.

Rembrandt Harmensz van Rijn, 1655

Pokračování na straně 3

Český svaz zpracovatelů masa 
slaví jubileum 30 LET

Čeští řezníci a uzenáři slaví 30 let 
od obnovení své stavovské organizace 

„DRŽME VYSOKO ŽERĎ 
PRAPORU SE STŘÍBRNÝM LVEM!“

4/2020 �–� Čeští řezníci a uzenáři slaví 30 let od obnovení své stavovské organizace � Vznik měst jako předpoklad 
rozvoje řemesel �–� Budování samostatných stavovských organizací  �–� Řeznické a uzenářské praktiky 
koncem 19. a 1. poloviny 20. století � Statistika – 3. čtvrtletí 2020
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DISTRIBUTOR A ZÁSTUPCE VÝROBCŮ OBALŮ
PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

media
REPRESENTATIONS, spol. s r. o.

si dovoluje na sklonku letošního roku
poděkovat všem svým obchodním partnerům a přátelům

za příjemnou spolupráci v letošním roce
a do nového roku 2021

popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů,
pevné zdraví a optimismus.
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101 00 Praha 10, U Plynárny 1002/97

Tel.: 241 741 710, 241 741 693, fax: 241 741 698
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děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2020 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2021.

odborný poradce: Food & Beverage Division
602 760 244 Ecolab s. r. o.
odborný poradce: Voctářova 2449/5, 
602 760 250 180 00 Praha 8
odborný poradce: tel.: 296 114 040
602 760 251 e-mail: office.prague@ecolab.com
 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYGIENY

U jatek 126 , 341 01 Horažďovice, tel./fax: 376 512 640, e-mail: m.sefl er@seznam.cz 

JSME ZDRAVÍ, PROTOŽE MÁME RÁDI MASO.
To vám vzkazují řezníci z Horažďovic a přejí mnoho pohody 

do nového roku 2021.
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Mezi krátké epizody, na kterých se svaz po-
dílel, patřil pokus o zřízení živočišné burzy na 
brněnském výstavišti a zřízení svazové pojišťov-
ny. Burzu zorganizoval Miloš Rýznar, pracovník 
Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, ve 
spolupráci s tajemníkem svazu. Na organizaci pří-
prav svazové pojišťovny se pak podílel zejména 
předseda dozorčí rady svazu Ing. Jiří Dráber. Obě 
akce se ukázaly jako méně vhodné pro tehdejší 
společensko-hospodářské prostředí, a proto ne-
bylo v jejich přípravě ani činnosti pokračováno.

Významná a úspěšná činnost svazu spočívala 
mimo jiné také v organizování velkých výstav-
ních akcí a soutěží v jakosti masných výrobků. 
Za zmínku stojí pořádání veřejných potravinář-
ských salonů s názvem Siesta v bývalém Paláci 
kultury v Praze, kde členové našeho svazu zapl-
nili svými výrobky většinu výstavního prosto-
ru. Dílčí přehlídky jakosti masných výrobků pak 
byly pořádány zpravidla při valných hromadách.

Představenstvo svazu ve snaze vyhovět svým 
členům, kteří neměli v minulosti možnost navští-
vit výrobní a obchodní organizace masného oboru 
v zahraničí, zorganizovalo několik úspěšných zá-
jezdů do evropských i zámořských států. Jako vý-
borná organizátorka zájezdů se projevila pracov-
nice ekonomické a organizační agendy svazu Ing. 
Jitka Vostatková. Paní inženýrka dovede zorga-
nizovat snad úplně všechno, což mnohokrát pro-
kázala při různých náročných svazových akcích, 
jako jsou např. již tradiční masné salony Meating. 

Krátce po stabilizaci činnosti svazu založil 
tajemník stavovské organizace Vydavatelství 
a nakladatelství „Agral Praha“ a začal vydávat 
pod svým jménem „Řeznicko/uzenářské novi-
ny“, které svojí problematikou navazovaly na 
historický list stejného názvu z počátku 20. sto-
letí. O jejich uvedení do oběhu se zasloužily ze-
jména velké závody, které noviny distribuovaly 
společně se svými výrobky i vybraným odběra-
telům. Někteří velcí výrobci odebírali noviny pro 
všechny své zaměstnance. Prvenství v odběru si 
udržoval Masokombinát Martinov, který si ob-
jednával pravidelně několik set výtisků. Perio-
dicita novin byla měsíční a později dokonce čtr-
náctidenní. Konečným stavem měl být týdeník, 
k čemuž však již nedošlo. Technická redakce 
novin nepostrádala základní atributy klasické-
ho listu, jako je úvodník, otvírací článek, pod-
čárník, odborné a společenské rubriky a inzerci. 
Počet stránek novin činil 8 až 16 velkého novi-
nového formátu. V prvních letech byly noviny 
vydávány ve velkém nákladu deset až dvanáct 
tisíc výtisků. Úvodní ročníky Řeznicko/uzenář-
ských novin tisklo vydavatelství deníku „Práce“, 
později tiskárna Věznice Pankrác, která byla čle-
ny redakce vtipně přejmenována na „Basoprint 
Praha“. Obsah novin byl příznivě ovlivňován 
respektovanou českou zemědělskou novinářkou 
Ing. Eugenií Línkovou, která se běžně z titulu 
své bývalé redakční práce v deníku „Zeměděl-
ské noviny“ stýkala s komisařem Evropské unie 
pro zemědělství a také se členy české vlády, pře-
vážně s ministrem zemědělství, kterým byl v té 
době Josef Lux. Z dnešního pohledu se zdá až 
neuvěřitelné, že noviny měly dopisovatele např. 
v Severní a Jižní Americe, jižní Africe, Austrá-
lii, Izraeli a v některých evropských státech. Ob-
sah listu se nevyhýbal ani aktuálním událostem 
z politického života. O kreslené vtipy z masného 
oboru se staral zejména žák slavného ilustráto-
ra Zdeňka Buriana pan Luděk Schneider. Me-
zi významné odběratele novin patřily i závody 
masného průmyslu na Slovensku. Obsah listu 
byl koncipován tak, aby v něm našli zajímavé 
a poučné čtení zejména řadoví řezníci a uzenáři. 
Snahou redakce bylo zvyšovat nenásilnou for-
mou odbornou kvalifi kaci pracovníků masného 
oboru a prostřednictvím slavné historie i lásku 
k našemu řemeslu. Proto bylo pro vydavatelství 
a redakci Řeznicko/uzenářských novin velkým 
zklamáním, že po ekonomické transformaci jed-
notlivých organizací došlo k určitému poklesu 
zájmu o stavovskou problematiku a noviny by-
ly dále vydávány již jen jako měsíčník. Byla to 
zřejmě daň za živelnou privatizaci národního 
hospodářství, která přivedla do masného oboru 
řadu neodborníků bez vážného vztahu k našemu 
řemeslu.

V letech 1993 až 1995 spolupracoval s naším 
svazem v rámci projektu Iowské státní univerzity 
z USA profesor Robert Rust. Byl to velmi zkuše-
ný odborník s přímým vztahem k výrobní praxi. 
V České republice uspořádal několik přednášek 
a seminářů, kterých se účastnili i další pedago-
gové univerzity a praktici ze Spojených států. 
V rámci tohoto projektu byli pozváni k návště-
vě univerzity v Iowě vybraní pracovníci masné-
ho oboru, pro které byly zorganizovány kurzy 

s technologickou náplní a exkurze do význam-
ných amerických jatečních a výrobních podniků. 

Samosprávná organizace českých řezníků 
a uzenářů projevovala již od začátku své činnosti 
zájem o mezinárodní spolupráci v rámci masného 
oboru, a proto již v roce 1997 vstoupila do Ev-
ropského svazu zpracovatelů masa CLITRAVI. 
Po dobu sedmi let působila v pozici přidruženého 
člena a v roce 2004 se zařadila mezi plnoprávné 
členy. Garantem této spolupráce byl v té době 
místopředseda představenstva MVDr. Zdeněk 
Galíček. K vyvrcholení spolupráce s mezinárod-
ním svazem, sdružujícím vybrané evropské or-
ganizace, došlo ve dnech 11. až 13. května 2005, 
kdy Český svaz zpracovatelů masa byl pověřen 
pořádáním výročního jednání této organizace 
v Praze.

V období před rokem 2000 mělo představen-
stvo společenstva snahu zajistit vyšší formu své 
samosprávné organizace. Tajemník společenstva 
spolu s odborníkem v oblasti organizační legisla-
tivy JUDr. Joslem vypracovali návrh příslušného 
zákona, podle kterého mělo dojít k ustavení nové 
formy organizace – komory. Návrh byl projednán 
s řadou poslanců a senátorů včetně tehdejšího 
předsedy senátu Petra Pitharta a byl připraven 
k projednání v poslanecké sněmovně. V té do-
bě shodou okolností usilovali také potravináři 
z ostatních oborů o ustavení své komory. Před-
stavenstvo společenstva rozhodlo o přenechání 
iniciativy těmto potravinářům, aby nedocháze-
lo k tříštění sil. Vycházelo se z předpokladu, že 
v nově vzniklé Potravinářské komoře bude spo-
lečenstvo zastoupeno funkcí prvního místopřed-
sedy (či viceprezidenta). Potravinářská komora 
byla ustavena 28. června roku 2000, nikoliv však 
na zákonném podkladě.

S vývojem hospodářského života docházelo 
a neustále dochází ke změnám náplně činnosti 
samosprávné organizace zpracovatelů masa. Me-
zi nejzávažnější problematiku, kterou je nucen 
svaz řešit v současném období, patří vyrovnání 
se s pravidly souvisejícími s legislativou Evrop-
ské unie a nalezení rovnovážného vztahu k nad-
národním obchodním řetězcům. Také nedosta-

tečná živočišná produkce českého zemědělství 
a mnohdy nepříznivý vývoj cen masa na zahra-
ničních trzích komplikuje ekonomickou stabilitu 
našich výrobců. Je potřebné pokračovat v resus-
citaci téměř zaniklého učňovského a středního 
odborného školství našeho oboru. Největším 
úkolem však zůstává, přes určité zlepšení v po-
sledním období, zvýšení jakosti řady masných 
výrobků. Současná jakost uzenářských výrob-
ků je ovlivňována neúměrným tlakem zahranič-
ních obchodních řetězců na minimalizaci cen 
a také absencí interdisciplinární spolupráce na 
jednotlivých stupních řízení při tvorbě vyhlášek 
o mase. V poslanecké sněmovně právě probí-
há diskuze o podobě nového zákona o potravi-
nách, která podle dosud strohých informací ze 
sdělovacích prostředků nedává mnoho nadějí na 
vypracování moderních legislativních pravidel. 
Proto je nutné provést kritickou analýzu stávající 
vyhlášky o mase a připravit odborné podklady 
pro vypracování návrhu jednoduchého kodexu 
jakosti masných výrobků, jako součásti vyhlášky 
nové. 

S jednou historickou skutečností, která do jis-
té míry degradovala úspěšnou činnost svazu, je 
nutné se vyrovnat. Jde o vyhlášení skupiny zá-
kladních uzenářských výrobků uvedených v Čes-
ké technické normě z roku 2007. V této normě 
byl stanoven zcela nedostatečný podíl spodní 
hranice masných surovin pro vybrané výrobky. 
Pamatuji si na úvahy nezkušených tvůrců ná-
vrhu příslušné vyhlášky, kteří se domnívali, že 
svým, ministerstvem akceptovaným návrhem 
vybojovali pro obor jakousi legislativní pojist-
ku, která výrobcům uvolní ruce, a budou si moci 
vyrábět uzenářské výrobky v nižší jakosti pod 
jakousi gescí Ministerstva zemědělství a tím vy-
hoví požadavkům obchodních řetězců a docílí 
rychle potřebného zisku. Na vyhlášce pracovali 
funkcionáři svazu bez základních hospodářských 
a odborných znalostí a vyrobili po formální i ob-
sahové stránce legislativní zmetek, který se v růz-
ných podobách vyskytuje i v současně platných 
pravidlech. Rozhodnutí o tvorbě tohoto předpisu 
nepředcházela jakákoliv odborná analýza, která 

by jednoznačně prokázala, že k docílení v té době 
potřebné nižší průměrné ceny masných výrob-
ků bylo možné dosáhnout řadou kombinovaných 
opatření včetně druhové úpravy sortimentu při 
neporušení dobré jakosti jednotlivých výrob-
ků. Zjednodušeně se dá říci, že byla porušena 
správná a časem prověřená zásada o přidávání 
neživočišného pomocného materiálu při výrobě 
míchaných uzenářských výrobků. Ta v minulosti 
určovala používání tohoto materiálu přibližně do 
tří procent spotřeby masných surovin. Současně 
platná vyhláška umožňuje u řady výrobků tento 
původní a technologicky zdůvodněný podíl znač-
ně překračovat, takže se prostřednictvím tohoto 
opatření stala vlastně z pomocného materiálu al-
ternativní neživočišná surovina. Protože velké 
průmyslové závody spodní surovinové limity ve-
směs akceptovaly, došlo k dalšímu snížení již tak 
nízké jakosti uzenářských výrobků. Výsledkem 
byl po dlouhé období totální propad jakosti vel-
ké skupiny výrobků v porovnání s produkcí po-
dobných výrobků v sousedních státech, zejména 
v Rakousku, Německu a také v podceňovaném 
Polsku, kde došlo v masném oboru k vybudování 
moderní výrobní průmyslové základny. Správné 
bylo nenechat se unést tehdejším hospodářským 
chaosem a věcně posoudit všechny obchod-
ní, ekonomické i technologické aspekty a poté 
uvážlivě a s klidnou hlavou vypracovat tzv. spo-
lečná ustanovení, včetně rozumného podílu po-
mocného materiálu, nikoliv pro jednotlivé, ale 
zásadně pro celé příbuzné skupiny míchaných 
uzenářských výrobků. Dále sestavit jednoznačná 
technologická pravidla, včetně stanovení správ-
ných fyzikálně-chemických a obecně nutričních 
vlastností výrobků. Taková praxe by zajišťovala 
ochranu výrobců před neúměrným tlakem ob-
chodních řetězců a zabránila další devastaci ja-
kosti značné části uzenářských výrobků. 

Starší a zkušení odborníci neměli jinou mož-
nost než v mnoha desítkách článků v odborných 
listech a časopisech na chybnou politiku v jakosti 
masných výrobků upozorňovat a navrhovat řeše-
ní. Za tím účelem zorganizovali několik jednání 
k této problematice, zpravidla na úrovni vedou-
cích pracovníků Ministerstva zemědělství ČR, 
což bohužel nemělo požadovaný efekt, protože 
rezort v té době nedisponoval odborníky nejen 
na masnou, ale ani na obecně potravinářskou pro-
blematiku. 

Po řadě let s méně výraznými výsledky čin-
nosti svazu dochází v poslední době k podstatné-
mu oživení, a to zejména ve snaze o vyšší jakost 
uzenářských výrobků ve smyslu zvýšení obsahu 
masných surovin, čemuž mimo jiné napomáhá 
i současná slušná životní úroveň obyvatelstva. 
Věřme, že očekávaný pokles ekonomiky vlivem 
pandemie „COVID-19“ tuto snahu významně 
neovlivní. Také povědomí občanů o našem mas-
ném oboru se zvyšuje. Velké úsilí mající za cíl 
získání mladé generace pro studium na učilištích 
a dalších odborných školách zůstává zatím nena-
plněné. Zásluhu na ozdravení kondice svazu má 
vedle některých členů představenstva především 
pan předseda Karel Pilčík, který dobře vede a re-
prezentuje náš masný obor nejen před veřejností, 
ale také ve státních a veřejných orgánech.

Je pozitivní, že za celých 30 let naší stavovské 
organizace nikdy nedošlo k zapochybování o je-
jím účelu a činnosti. Přesto je nutné Českému 
svazu zpracovatelů masa doporučit do dalších 
let, aby zdvihl ještě výše slavný prapor českých 
řezníků a uzenářů. 

 Josef Radoš

Pokračování ze strany 1

 

Francisco José  Goya, 1824

Děkujeme Vám 
za spolupráci a projevenou 

důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2021 
Vám přejeme mnoho zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti.

pf 2021
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Kamille s. r. o.,
V pláni 11/25, 142 00 Praha 4, CZ

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek

Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost 

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!
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STŘEDOVĚKÉ TRHY

První města začala v Čechách vznikat ze slo-
vanských osad, které obývali převážně země-
dělci a řemeslníci. Jednalo se o jakási sídliště 
umístěná zpravidla u hradů, klášterů nebo dvo-
rů. Aby se stalo z osady město, museli osadníci 
získat od krále, zemana, biskupa nebo kláštera 
půdu. Za tu pak většinou platili majiteli roční 
činži, protože na nákup půdy neměli peníze. 
Hospodaření na cizí půdě tak způsobovalo no-
vým měšťanům značnou nesvobodu. V souvis-
losti se vztahem k majiteli půdy získávali však 
osadníci na druhé straně jakési výsady a práva, 
jako např. možnost ohradit osadu zdmi a uza-
vírat ji. Trhy se pak směly provozovat pouze 
v takové ohradě. Důležitou výsadou bylo, že se 
v okolí nesměl usadit cizí řemeslník.

Od doby vládnutí Přemysla Otakara I. se 
často stávalo, že králové nedočkavě toužili po 
rychlém a stálém zbohatnutí, a proto přenechá-
vali práva a výsady cizincům, často Němcům. 
Ti s sebou zpravidla přinesli žádaný kapitál, 
koupili domy a půdu, a tak se účinně podíleli 
na přeměně osad v města. Města založená na 
půdě krále se nazývala města královská (Hradec 
Králové). Do vymření Přemyslovců (roku 1306) 
jich bylo 32. Vedle královských měst vznikala 
také města panská, biskupská a jiná, většinou 
zemědělského charakteru. Taková města však 
poskytovala méně svobod než města královská. 
Praha se stala městem teprve kolem roku 1234 
a již v té době se začala ohraničovat městskou 
zdí. Pravidelné náměstí v hradbách města mě-
ly nejprve Budějovice a Plzeň. Naopak urbani-
stické pravidelnosti se vyhýbala města Kutná 
Hora a Tábor. Starší Kutná Hora byla labyrin-
tem plácků a uliček, které vznikly z havířských 
osad, později obehnaných hradbou. Starý Tábor 
byl vybudován z vojenského tábora a k vojen-
ské obraně byly přizpůsobeny i ulice.

Na náměstích – ryncích se konaly pravidelné 
týdenní a výroční trhy. Začátek týdenního trhu 
se označoval znamením na tyči, kterým byl čas-
to praporec nebo ruka s mečem. Tento symbol 
přikazoval, aby se nikdo na trhu nepral a vyva-
roval se následujícího přísného trestu. Zahájení 
trhu stejně jako jeho ukončení se také oznamo-
valo zvoncem z radnice. Pokud znamení stálo, 
měli občané právo nakupovat. Překupníci směli 
nakupovat teprve po stažení znamení, protože 
byli obviňováni ze zdražování zboží. Na trhu se 
prodávalo obvykle podle sazebníku stanovené-

ho a vyvěšeného městským úřadem. Trhovci se 
mezi sebou pravidelně hádali, přeli se o místo 
na trhu, takže hodně práce míval v období trhu 
rychtář.

Často se na trhu prodávalo falšované zboží. 
Například na pražském trhu bylo v roce 1525 
objeveno máslo falšované lojem, tlučený pepř 
promíchaný s chlebovou kůrkou, vosk smícha-
ný s hrachem a sůl s vápnem. V roce 1479 pro-
dal na trhu venkovan zajíce, ale dodatečně se 
zjistilo, že ze zajíce byla jen hlava, kůže a nohy, 
maso však bylo z lišky. Některým prodavačům 
bylo neradno říci, že nemají dobré zboží. Zvláš-
tě řezníci nebyli ochotni přijímat jakoukoliv 
kritiku. V roce 1578 na trhu v Praze řekla služ-

ka řezníkovi, že prodávaná játra jsou nekvalitní, 
že je nesmí své paní domů přinést. To mistra
rozzlobilo tak, že játra po ní hodil a ještě za 
ustrašeným děvčetem volal: „Ty kůže psí, táhni 
od mého krámu.“ Ten mistr se paradoxně jme-
noval Matěj Dobrý a nepatřil prý ještě mezi nej-
horší.

Největším městským trhem býval výroč-
ní jarmark. Královská města mívala s králov-
ským souhlasem trhy dva, jeden na jaře a druhý 
na podzim. Říkalo se jim jarmark teplý a jar-
mark studený. Zvláště král Jan Lucemburský, 
vždy potřebný peněz, rád uděloval právo k jar-
markům. Výroční trhy bývaly velkou místní 
slavností. Farním kněžím, učitelům ve škole, 

městským úředníkům a chudým žákům býval 
vyplácen „jarmareční příplatek“. Výroční jar-
marky trvaly někde celý týden, nezřídka i čtr-
náct dní. Již několik dní před zahájením stavěli 
tesaři na rynku z prken a latí různé stolice a bou-
dy. Zavčas byli najímáni žoldnéři, kteří se spolu 
s vybranými tovaryši starali o pořádek na trhu. 
Den dva před zahájením jarmarku se k městu 
sjížděly povozy naložené zbožím k prodeji. Na 
vozech bývalo velmi hlučno, zejména na těch, 
které opanovaly ženy prodávající mosazné a ji-
né drobotiny, kterým se říkalo šmejd (z němec-
kého Geschmeide). Silnice se před jarmarkem 
zaplňovaly velkým i drobným dobytkem, který 
byl hnán k městu. Všichni kramáři a obchodníci 
mířili k hospodám, kde bývali vřele přivítáni. Po 
otevření tržiště se lidé hrnuli do uliček naplně-
ných boudami. Měšťané i venkované prohlíželi, 
zkoušeli, smlouvali a kupovali. Každou chvíli si 
razil cestou uličky kůň, kráva či býček, kterého 
jeden prodal a druhý koupil. Cíl cesty byla hos-
poda, kde se pilo na litkup, a bylo téměř jisté, že 
se aktéři od litkupu nehnou dříve, než se opijí. 
V jarmarečním shonu se vyskytovali i zloději 
„měšořezci“, kteří uřezávali zejména paním váč-
ky s penězi. Chytil-li ho rychtář, bylo mu lépe, 
ale po skončení jarmarku se dostal zpravidla na 
šibenici. Konec trhu byl opět odzvoněn a ozna-
čen odstraněním praporců z rynku a z věží. Tr-
hovci se rozjeli, tesaři odklidili a odvezli prkna 
a rynk na sebe vzal opět všední podobu.

V začátcích městského života, kdy králov-
ský rychtář byl v obci první osobou, scházeli 
se radní v bytě některého konšela. Radní dům 
byl ještě ve 14. století vzácností. Na Starém 
Městě pražském si koupili konšelé první dům 
až v roce 1338.  V 15. století již stál radní dům 
ve všech větších městech. Konšelé se střídali po 
měsíci ve funkci „purkmistra“. Za toto obdo-
bí byl purkmistrovi vyplácen plat a také různé 
naturálie. Není bez zajímavosti, že konšelé si 
při svých zasedáních zpestřovali svoji činnost 
častými hostinami, kterým se v té době říkalo 
„hodokvas“.

Měšťané mívali k dispozici pro utužení zdra-
ví lázně, kde se myli teplou vodou. Používali 
také parní lázeň, o kterou se staral lazebník po-
mocí rozpálených želez nebo horkých kamenů 
namáčených do vody. Řemeslníci mívali ve 
svých statutech povinnost nejméně jednou za 
14 dní lázně navštívit a důkladně se umýt. 

 Josef Radoš

Vznik měst jako předpoklad 
rozvoje řemesel

Lovis Corinnth, 1893

V počátečním období městského života ří-
dili rychtář a konšelé řemeslníky sami. Vydá-
vali jim přitom nařízení týkající se práce a tr-
hu. Ke konci 13. století se začali řemeslníci 
příbuzných řemesel sdružovat v náboženská 
či humanitární bratrstva. Členové bratrstev 
měli zpravidla zajištěnou určitou stavovskou 
podporu a úhradu pohřbu. Tyto organizace do-
sti brzy přibraly ke svým úkolům povinnost 
hájit vlastní zájem řemesla. Touto rozšířenou 
činností došlo k přetvoření bratrstev v cechy. 
Ty pak převzaly na sebe a své členy oprávně-
ní k práci, dále k nákupu surovin a k prode-
ji hotových výrobků. Z toho vyplývalo, že kdo 
nebyl členem cechu, nesměl nic z uvedených 
činností provozovat. Pokud někdo tato pra-
vidla porušil, byl potrestán a nazván „stolí-
řem“, později „fušerem“, snad proto, že pra-
coval pokoutně při cizím stole. Výraz cech 
vznikl z německého „Zeichen“ zejména proto,
že Němci v té době vládli na většině radnic.
Dalšími názvy pro cech byly: „pospolnost“, 
„pořádek“, latinsky „societas“. Přerovští 
řezníci si říkali „universitas“. Statusy ce-
chům udělovali v jejich počátcích zpravidla 
konšelé, později král.

Přesný letopočet vzniku cechů řezníků je ob-
tížné určit, protože se jednalo o dosti dlouhodobý
a nerovnoměrný proces v jednotlivých regio-
nech. Je však známo, že pražští řezníci měli v ro-
ce 1283 jít v královském průvodu, a to v čele 
všech řemesel, hned za městkou radou. V 16. sto-
letí již byla téměř všechna řemesla organizová-
na v ceších. Výjimku tvořili knihtiskaři, lékární-

ci a švadlenky, kteří tvořili „řemeslo svobodné“, 
podléhající ve všem konšelům, a to nebylo v té 
době žádnou předností. Naproti tomu řemeslníci, 
kteří byli členy cechů, si spravovali své věci sa-
mi, což bylo jejich chloubou.

Velkou ránu utrpěla cechovní samospráva po 
stavovské bouři v roce 1547, kdy Ferdinand I. 
cechům na čas odňal hlavní práva samosprávy, 

které jim později vrátil, ale přitom si je zavázal 
k poslušnosti.

V čele cechů byli cechmistři čili starší, oby-
čejně dva, kteří opatrovali cechovní pokladnici. 
Ta měla své uctívané jméno „Matka pokladni-
ce“. Konšelé postoupili cechmistrům soudní pra-
vomoc nad členy cechů, ovšem jen ve věcech ře-
mesla. Cechmistrům byl dále přiznán dohled nad 

kvalitou práce, ale zároveň také udělena povin-
nost dohlížet na morálku mistrů ve smyslu čest-
ného obchodu tak, aby obyvatelstvo nebylo ši-
zeno. Cechmistři předsedali valným hromadám, 
v nichž se mistři usnášeli ke všem věcem, kte-
ré se týkaly řemesla. Při jednání valných hro-
mad docházelo podle potřeby i k soudnímu ří-
zení. Pokud byla při schůzi otevřena Matka po-
kladnice, musel se každý účastník chovat slušně.

Přístup do cechu všem, kteří se stali měšťa-
ny, byl nejprve dosti snadný. Platilo se jen mírné 
vstupné. Když pak počet mistrů vzrostl, vstupné 
se zvýšilo. V roce 1357 ve snaze, aby se do ce-
chu nedostávali nedouci a nedělali řemeslu han-
bu, bylo uloženo kandidátům předložit „mistrov-
ský kus“, tedy typ určité zkoušky.

Cechy dbaly vedle znalosti řemesla také na 
morální kvalitu svých členů, a proto musel kaž-
dý kandidát předložit list o poctivosti svého ro-
du. Od vzniku cechů platila zásada, že řemes-
lo by mělo živit všechny mistry stejně. V pra-
vidlech cechu bylo ustanovení, že vstupoval-li 
do cechu mistrův syn, má po otci půl práva nebo 
právo celé. To znamená, že jiný kandidát musí 
splnit všechny podmínky přístupu a mistrův syn 
jen jejich polovinu. Tedy, bylo-li v 15. století po-
vinné do některého cechu složit 30 grošů přístup-
ného a dvě libry vosku a zhotovit čtyři výrobky 
svého řemesla, mistrův syn platil při „půl právu“ 
pouze 15 grošů, jednu libru vosku a zhotovil jen 
dva kusy. Při „plném právu“ neplatil a nedělal 
nic. Ostatní běžní kandidáti brali tuto zásadu ja-
ko nespravedlnost, zvláště když se dostal do ce-
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chu synek, který toho mnoho neuměl. Také dce-
ra mistra měla v cechu výhody, které přenášela 
na ženicha, pokud pocházel z řemesla. Vdova po 
mistrovi pak směla dál provozovat řemeslo. Dů-
sledně využívali těchto výhod řezníci, kteří byli 
považováni obecně ze všech řemesel za nejlako-
mější a bránili se jakékoliv úpravě zásad.

Velká pozornost byla věnována otázkám sta-
vovské cti. Existovaly dokonce „listy o cti“, ve 
kterých kandidát na mistra např. dokazoval, že 
žije v řádném manželství, případně že není pod-
daný. Některé podmínky se z dnešního pohledu 
zdají absurdní. Nepřijetí do cechu nebo k vypu-
zení z cechu již přijatého kandidáta stačilo zabít 
psa, dotknout se „umrlého“ zvířete nebo zvířete 
vzteklého, dotknout se šibenice apod.

Na vysoké úrovni byla v období začátků cechů 
snaha o tzv. „pojištěný výdělek“. Cechy omezo-
valy činnost čilejším a pokrokovým členům tím, 
že jim určovaly, kolik kusů výrobků smí mistr 
vyrobit a realizovat na trhu. Bylo také určeno, 
kolik tovaryšů a učňů smí mistr mít. Některá ře-
mesla nakupovala společně suroviny, např. ků-
že, které pak rozdělovala s cílem, aby si jednot-
livý mistr nenakoupil větší množství surovin pro 
svoji výrobu. K sociální rovnosti však tyto zá-
sady nevedly. Měl-li mistr majetek, měl-li dům 
nebo pozemky, nakoupil bez obtíží všechno, 
co potřeboval pro výrobu, kdežto chudý mistr
neměl často zač nakoupit, a tak mu nezbývalo 
než zpracovávat surovinu přinesenou zákazníky, 
nebo dokonce nepracovat, čemuž se v té době ří-
kalo „světit“. Tzv. „zlaté dno“ řemesla však pře-
stalo platit zhruba v 16. století.

Tehdejší dělnický stav – tovaryši, přicházeli 
vandrem do měst a vstupovali do práce k mistrům. 
Tovaryš musel mít list dokazující, že je vyučen, 
a také nějaký nástroj řemesla. U řezníka to byly 
zpravidla nože a sekyra. Bez listu a nástroje by byl 
pokládán za tuláka. V 16. století měli již tovary-
ši své spolky a hospody. Přišel-li vandrující tova-
ryš do takové hospody, poptal se hospodského ne-
bo hospodské, který mistr by potřeboval tovaryše. 
Po prověření, zda má tovaryš příslušný list a ná-
stroj, poslal hospodský pro starší tovaryše, kteří 
po obřadném přivítání a přípitku dovedli vandrují-
cího k mistrovi. Přijal-li mistr tovaryše do zaměst-
nání, stal se prakticky členem rodiny. To byla nej-
srdečnější stránka tehdejšího řemesla. Mistr sedal 
u oběda a večeře se svými tovaryši u jednoho stolu 
a pracoval s nimi ve stejné dílně. Často se nechal 
mistr se svými tovaryši vyobrazit. Na těchto ob-
rázcích z 16. století vynikají na tvářích mistra i to-
varyšů ohromné kníry, kterým se říkalo „frňousy“.

Zaměstnání u mistra se sjednávalo zpravidla 
na několik neděl s týdenní výpovědí. Před svátky 
a jarmarky však byla výpovědní lhůta třítýdenní. 
Velmi zřídka docházelo k uzavření dohody na celý

rok. Tovaryš byl povinen podle dohody praco-
vat v létě od východu slunce do západu 17 hodin, 
v zimě pak 14 hodin. Zimní práce začínala v říjnu 
a pro zlepšení nálady podávala mistrová tovary-
šům ten večer hovězí pečeni při svíčkách – svíč-
kovou. Od té doby se nejkvalitnější část hovězího 
masa nazývá svíčková. Trochu úlevy mívali tova-
ryši o četných svátcích. Kromě toho se obvykle 
nepracovalo v pondělí odpoledne. U nás se tomu-
to pracovnímu volnu říkalo „modrý pondělek“. 
Mistrům nebýval tento zvyk moc po chuti. Leno-
chům hrozil pravidelně peněžitý trest, vězení ne-
bo bití od mistra, a to v případě, byl-li mistr sil-
nější než tovaryš. Podle tehdy platného řádu směl 
mistr tovaryše bít. Utekl-li tovaryš ze zaměstná-
ní bez výpovědi, napsal o tom mistr svým kole-
gům a od té doby se zběh nazýval psancem. To-
ho pak nikdo, kdo byl o případu informován, do 
zaměstnání nepřijal. Odcházel-li tovaryš po dob-
rém, ostatní tovaryšové ho z města obřadně vy-
provázeli.

Řemeslníci v té době používali celou řadu sta-
vovských zvyklostí. Tak např. hospodský nebo 
hospodská oslovovali tovaryše „pane synu“. To-
varyš pak musel říkat hospodskému „pane otče“ 
nebo hospodské „paní matko“. Hovorová řeč ře-
meslníků bývala okořeněna celou řadou hesel 
a přísloví. Velmi pečlivě se dbalo na dodržování 
slova, ať již při práci nebo při uzavírání obcho-
dů. Všechny obchodní nebo společenské událos-
ti se důkladně zapíjely.

Na počátku 15. století nebyli tovaryši spokoje-
ni s úrovní svých mezd a také s tím, že jim nebylo
umožňováno stát se mistry. Předpokládali, že 
jsou odsouzeni k stálé službě svým pánům. 

Srdečný poměr mezi mistry a tovaryši se začal 
rozpadat. Rostl také počet ženatých tovaryšů, kte-
ří již měli rodiny. Říkalo se jím „kárníci“, proto-
že vandrovali s ženami a svůj skromný majetek
a děti vozili na káře. Začínal se objevovat jakýsi
stav řemeslných proletářů, které mistři jen vel-
mi neochotně přijímali do svých služeb. Zároveň 
rostl počet nepořádných dělníků – „fušařů“, kteří 
pracovali pokoutně zejména na vsích, a tím řád-
ným mistrům škodili. Ti byli také proletáři své 
doby.

Tovaryši, kteří pracovali u mistrů, sdružova-
li se ještě za husitských válek (od roku 1432) ve 
spolky pro zprostředkování práce a péči o ne-
mocné. Takovým spolkům se říkalo „menší po-
řádky“. K jednání si vždy zvolili určitou hospodu.
Mistři jen neochotně povolovali hospodu tova-
ryšům k jejich jednání. A skutečně, tovaryši se 
ve spolcích domlouvali o spolupráci proti mis-
trům a organizovali stávky. První stávku, ještě 
před zřízením spolků, uspořádali pražští provaz-
níci v roce 1410. Mistři tyto stávky nazývali „ši-
balstvím“. Od dob Ferdinanda I. byly stávky řid-
ší, zejména proto, že vůdcům stávek šlo o hrdlo, 
nebo alespoň o zmrzačení. V roce 1601, po bouři 
pekařských tovaryšů, byly vůdcům stávky v Pra-
ze katem uťaty prsty.

Ne nejnižším stupni cechovních sdružení by-
li učedníci. Za učedníky byli přijímáni statnější 
chlapci, často ve věku již od pěti let. Mistr ne-
směl přijmout učedníka soukromě, ale jen před 
mistry a podle vžitého ceremoniálu. Musel ta-
ké složit určitou sazbu v penězích a vosku. Doba 
učení nebyla pevně určena, což se zdůvodňova-
lo tím, že každá práce není stejně náročná. Když 

však otec mistrovi zaplatil určitou sazbu, mohl 
zkrátit svému synovi učební dobu až o polovi-
nu. Chudý chlapec se naproti tomu mohl učit až 
osm let. Poslední léta, když učeň již něco uměl, 
nahrazoval svojí prací vynaložené náklady na 
stravu a ošacení. Že učeň z učení neuteče, mu-
sel někdo zaručit určitým obnosem. Učeň mu-
sel poslouchat mistra i mistrovou „bez všeho od-
breptávání“. Co se doma odehraje, nesměl vyná-
šet ven. Mistr měl k učni též otcovské právo, to 
znamená, že ho směl trestat bitím, nejvíce však 
do dvaceti ran.

Když se učedník doučil, mistr oznámil ce-
chu, že poctivě svůj čas vyplnil a že mu dává 
za vyučenou, což bylo zapsáno do příslušné kni-
hy. Přitom byli ostatní mistři cechu dotazováni, 
zda o učni nevědí nic negativního. Potom k ně-
mu promluvil cechmistr tzv. „řečí napomínací“, 
jak se má chovat, stane-li se tovaryšem. Nesmí 
být pyšný, má uctivě smekat klobouk, nemá být 
u mistra vybíravý v jídle, nesmí ho pomlouvat, 
co není jeho, má nechat ležet apod. Když učeň 
vše slíbil, byli dotázáni tovaryši, zda ho mezi se-
be přijímají. Potom obdržel tovaryšské jméno, 
které nemuselo být totožné se jménem otce. Ro-
ku 1567 měl slavný pražský zvonař Brikcí tova-
ryše Marka, jemuž dali tovaryšské jméno Neřád. 
(Dílna zvonaře stála v místech, kde byl později 
vybudován věhlasný uzenářský závod pana An-
tonína Chmela, známý jako Zvonařka.) Od své-
ho mistra obdržel nový tovaryš nějaký groš, ale 
musel za to dát mistrovi svačinu. Potom ho ostat-
ní tovaryši vzali do hospody a tam z něho sníma-
li hrubé učednické mravy. Nakonec ho napome-
nuli, aby se pokládal za vyšší stav a neměl nic 
s učedníky. Svěřili mu hesla, pozdravy a průpo-
vídky, které musí používat na vandru, aby byl 
ve svém řemesle všude přátelsky přijímán. Závě-
rem si mohl nový tovaryš zaplatit „list na vyuče-
nou“ a převzít ho hned, nebo po čase.

ČEŠTÍ ŘEZNÍCI 
PO USTAVENÍ CECHŮ 

Ve 13. století byla řemesla vesměs závislá 
na městských radách. Jen řezníci z královských 
měst, dříve než jiná řemesla, přebírali svá práva 
z rukou krále. Jednalo se zejména o právo mo-
nopolního prodeje masa, které souviselo s krámy 
postavenými na půdě krále. Podle Václavova pri-
vilegia z roku 1417 byla stvrzena pražským staro-
městským řezníkům všechna stará práva. Přitom
bylo nařízeno, že každý řezník musí do královy 
komory platit ročně hřivnu grošů (56). Aby platba
plynula do královy komory bezpečně, nedovolo-
val král žádné jiné skupině podnikatelů působit 
na svobodném trhu, s výjimkou trhu sobotního. 
V duchu této hospodářské vazby byli mimo jiné 
řezníci povinni zásobovat hrad a královo hlavní 
město. Za to se jim dostávalo ochrany přímo od 
krále a také některé další výhody, z nichž nejdů-
ležitější byl obchodní monopol.

Řezníci měli mezi potravináři výsadní po-
stavení. Byli vzhledem k populaci, v porovnání 
k ostatním řemeslům, průměrně početní. V ně-
kterých menších městech bylo však řezníků ješ-
tě v 16. století nedostatek. Jako příklad lze uvést 
Brandýs nad Labem, který měl v té době jedi-
ného řezníka. Výjimkou byly Trhové Sviny, kde 
bylo tolik řezníků, že v roce 1520 zorganizova-
li velkou společnost. V Rakovníku bylo v roce 
1436 16 řeznických krámů, v Táboře 31 a v Li-
toměřicích koncem století 50. Je však třeba vzít 
v úvahu, že v některých městech bylo více řez-
níků než krámů. Řezníci, kteří neměli svůj krám, 
prodávali doma. Stávali se z nich tzv. čekatelé. 
„Pardubický řád“ z roku 1484 přímo stanovil, že 
nový řezník (čekatel) smí krám získat až po smr-
ti řezníka – majitele krámu. V Litoměřicích se 
zase v roce 1528 usnesli, aby nové krámy nebyly 
stavěny a aby krám připadl dědičně na syna mi-
stra. V případě, že zemřelý řezník syna neměl, 
měl být krám postoupen nejstaršímu řezníkovi. 
Proti takovým zásadám bylo tzv. „Ustanovení 
Chrudimské“ z roku 1455, které povolovalo řez-
níkovi až dva krámy.

Venkovské řeznické krámy platily v polovině 
15. století za živnost ročně po pěti až deseti ko-
pách, později mnohem více. Ještě v roce 1452 
bylo možné koupit novoměstský krám po deseti 
kopách. V roce 1420 zbyly v Praze po Němcích 
krámy, kterých se ujala obec a prodávala je čes-
kým mistrům. Někteří mistři kupovali jen polo-
vinu, nebo dokonce čtvrtinu obchodního objektu, 
zpravidla po pěti kopách pražských. Německé 
názvy krámů se neměnily. V Praze byli také 
řezníci, kteří měli krámů více. Např. „měšťka“ 
Dorota Poláčková zanechala svému muži v ro-
ce 1451 sedm masných krámů a Pavel Henrych, 
novoměstský řezník, odkázal v roce 1520 čtrnáct 
a čtvrt krámu. Rozumí se, že tito vlastníci objekty 
pronajímali jiným řezníkům.
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O měšťanství Starého Města pražského se 

od roku 1420 do roku 1523 přihlásilo 73 mis-
trů. V tomto množství byli jen tři Němci. Me-
zi konšely ve Starém Městě bylo 16 řezníků (je-
den se jmenoval Hladomře), v Novém městě 26 
(mezi nimi byl Jan Vodička, po kterém je po-
jmenována známá pražská třída) a na Malé Stra-
ně 17. Ve spojené Praze od roku 1518 zasedali 
čtyři řezníci v městské vládě. Tato čísla dokla-
dují velkou moc, kterou v tehdejší době řez-
níci měli. Vybraný mistr měl titul „Královský 
řezník“. Roku 1477 byl královským řezníkem 
jistý Pavel, jehož titul zněl: „Královský řez-
ník a měšťan novoměstský“, po něm se hono-
sil stejným titulem Jan. Mezi pražskými řezní-
ky byli i židovští mistři, kteří měli v 15. století 
své krámy včetně porážek (šlachtat). Na ven-
kově však byli židovští mistři dosti omezováni. 
Například v Chrudimi směl žid porážet v obec-
ním zařízení (kutlofě), ale nakupovat jatečná 
zvířata musel výhradně od křesťanského řez-
níka.

V polovině 15. století se ve městech 
objevovali ve větší míře než v minulosti huntýři 
(huntéři), kteří byli řezníkům do jisté míry 
konkurencí. Mezi nimi a řezníky vznikaly 
značné třenice. Přespolní huntýři však měli 
právo účastnit se městských trhů. Konšelé 
huntýře na trhu rádi viděli. Domnívali se totiž, 
že zajišťují hojnější a bezpečnější zásobování 
a přinášejí jako konkurenti řezníků pro občany 
cenový prospěch. Časem se přespolní huntýři 
usadili ve městě, zprvu bez měšťanského práva. 
Huntýř však nebyl plnoprávný řezník, nebyl 
členem žádné organizace, neměl svůj krám 
a nebyl vyučen řemeslu. Po řadě problémů došlo 
v roce 1466 mezi řezníky a huntýři k dohodě, 
podle níž nesmějí huntýři porážet dobytek 
jindy než v pátek a prodávat maso mohou jen 
v sobotu. Dále nesmějí huntýři prodávat maso po 
hospodách. Pokud by dohodu porušovali, maso 
se jim mělo odebrat a dát do špitálu chudým. 
Tato úmluva byla po roce 1521 po řadě třenic 
obnovena. Nová generace huntýřů vydala v té 
souvislosti prohlášení, ve kterém píší: „Poznali 

jsme, že páni řezníci mají smlúvu s huntéři, před-
ky našimi. I přišli jsme jednomyslně k pánům 
řezníkům a žádali jsme jich, aby páni řezníci mě-
li k nám dobrou vůli, přízeň a lásku, že my hunté-
ři podle toho zápisu prvního chceme se zachova-
ti nyní i na časy potomní.“ A opět se opakovaly 
zásady, že huntýři budou prodávat v pražských 
městech maso jen v sobotu na vyhrazeném trhu 
u sv. Havla.

Pražské pravidlo se stalo pravidlem i pro ven-
kovská města. „Hostinští řezníci nebo hunté-
ři v den trhový mají hnáti a bíti a prodávati, to 
jim hájeno být nemá.“ Tak se usnesli Mlado-
boleslavští v roce 1494. Naproti tomu v Plzni 
se nemohli řezníci s hunýři na koexistenci do-
hodnout, a proto král v roce 1490 stanovil po-
dle pražského řádu „že lidé hostinští nebo do-
mácí huntéři mohou v sobotu frejmark volně 
prodávat.“ Obec jim na to musela postavit krá-
my za týdenní činži jednoho groše. Podle to-
hoto řádu mohl být huntýř po splnění určitých 
podmínek přijat do organizace řezníků. V ro-
ce 1494 radí Mladoboleslavští svým řezníkům 
„aby nepřijímali bezděčně, než který by byl hod-
ný, jak na to sluší“. Jak je vidět, hlavní rozdíl 
mezi řezníkem a huntýřem byl pouze ve vztahu
k živnostenskému právu. Při provozování ře-
mesla si byli oba rovní. Zvláštní, volnější po-
stavení měli huntýři tam, kde bylo řezníků má-
lo. Například v Brandýse nad Labem na počátku
16. století pan Kunrat z Krajku přímo nařídil 
„aby okolní huntéři hnali dobytek do města a ta-
ké maso dováželi dvakrát týdně“. Prodávat maso 
měli v úterý a v sobotu. Když se později místní 
řezníci poněkud rozmnožili, musela sama obec-
ní správa u vrchnosti žádat o nápravu vzniklého 
stavu. Někteří huntýři získali významný maje-
tek. Mezi lety 1420–1500 přibylo v Praze 13 do-
mů huntýřů a po roce 1517 se dostali tři huntýři 
mezi měšťany na Starém Městě.

Dobytek si chovali řezníci zpravidla ve svých 
domech. Někteří pražští si nechali chovat jateč-
ná zvířata také na venkově. Mimo to existovali 
v Praze tzv. „kraváci“, kteří také mlékařili a vy-
ráběli tvarohy a sýry.

Poprvé se vyskytuje v Praze nunvář (kastrator).
V roce 1436 to byl jistý Sigismundus „medicus
a castrator juvenum“. Na venkově prová-
děli nunvářskou práci pastuchové a rasové, 
zatímco v Praze se na tu práci dal lékař.

Mezi řeznickými specialisty se vyskytovali 
drobníci a dršťkaři, kteří patřili do cechovních 
organizací. Někteří z nich dosáhli velkého ma-
jetku. Např. drobník Michálek v roce 1499 odká-
zal peníze na opravu týnského, haštalského a ja-
kubského kostela.

V té době se v Praze vyskytovali také sádel-
níci a lojovníci. Ve starých historických prame-
nech se vyskytuje zmínka, že zcela vymizeli ar-
vinarii (uzenáři). Nelze však pochybovat o tom, 
že se maso udilo i v té době. Ve venkovských 
i pražských městech provozovali uzení masa 
řezníci. Např. v roce 1484 v Jindřichově Hrad-
ci prodávali „pálené maso“ a klatovským řez-
níkům bylo přikázáno, aby mívali maso dobře 
„udlé“. Tehdejší řezníci zpravidla prodávali také 
husy, mýdlo a svíce.

Mezi ostatní řemeslníky – potravináře, kteří 
se zabývali produkty živočišného původu, patři-
li ještě rybáři, ptáčníci (lapali ptáky na číhadlech 
a poté je prodávali) a syrníci.

Z veterinárně-hygienického hlediska jsou za-
jímavé informace o tom, že v Čechách nebylo 
zakázáno zpracovávat a konzumovat maso koň-
ské, psí a kočičí, jak tomu bylo např. ve Fran-
cii. Přesto se obecně nepovažovala tato masa za 
jedlá. Zakázáno však bylo konzumovat „maso
nemocné, nečisté, z dobytka chromého, závra-
tivého, od vlka zkousaného, zšelmitého, maso
schované u lidí malomocných, maso od kata
a konědry (rasa, konědříče)“. V roce 1423 se 
pražští řezníci řídili pravidlem, že od svátku 
sv. Ondřeje nebude zabíjen březí dobytek. Uhři-
vé maso bývalo ze zákazu vyjímáno. Bylo jen 
požadováno, aby bylo prodáváno levněji a ozna-
čeno, že je prodáváno maso uhřivé – nečisté. Po-
dle „Řádu Třeboňského“ z roku 1445 a „Řádu
Krumlovského“ z roku 1447 měl řezník na so-
botním trhu prodávat takové maso na zvlášt-
ním „štoku“ za jinými mistry, kteří prodávali 

maso prvotřídní. V ostatních dnech měl „štok“ 
postavit před „masné stany“ a pověsit na se-
be slaměný věnec, aby lidé poznali, co prodá-
vá. Také „Řád Jindřichohradecký“ z roku 1484 
požadoval, aby se uhřivé maso prodávalo před 
krámy.

Některý řezník prodával maso pouze jedno-
ho druhu, jiný prodával všechny obvyklé druhy 
mas. Bylo také dovoleno prodávat maso nasole-
né, uzené a husy. „Řád Chrudimský“ z roku 1455 
nařizoval, aby nebyly prodávány husy hubené. 
Za jaké ceny prodávat, zda od oka, kusu, či na 
váhu, bylo určováno místní samosprávou. Jehňa-
ta a kůzlata se na váhu neprodávala. Kolem ro-
ku 1500 bylo pravidlem, že libra kravského byla 
o peníz lacinější než libra volského. Maso dobře 
krmených krav a jalovic se prodávalo jako ma-
so volské, zpravidla po pěti denárech (groš měl 
14 denárů).

Řezníci poráželi dobytek také městským sou-
sedům. Pro tuto činnost bývaly ceny stanoveny 
na radnici. V Chrudimi bylo v roce 1455 stano-
veno, že za porážku vepře se má platit od pěti 
peněz do dvou grošů podle velikosti, za poráž-
ku telete tři peníze, od dvou peněz za skopce, 
kůzle, jehně a za skot pak dva groše. Řád v Čes-
ké Kamenici z roku 1480 zakazoval, aby řezní-
ci zvyšovali sazby. Měli se držet mzdy, jaká se 
platí v Šluknově, Rumburku, Děčíně a Benešo-
vě nad Ploučnicí. Řezníci při porážkách vyrábě-
li také vařené výrobky, jako např. jelita, klobá-
sy a dršťky. 

Někteří řezníci chovali velice kvalitní jatečná 
zvířata. Staroměstský řezník Matěj Pelicián od-
kázal po své smrti dědicům dva voly, býka, krá-
vu, 45 skopců, dvě ovce a cent sádla. Cena sádla 
činila v té době 4 míšeňské kopy, cena loje pak 
2 až 3 kopy. Lůj dodávali řezníci hlavně mydlá-
řům, kteří vyráběli převážně cejchovaná mýdla, 
libru téměř za dva groše. Část loje byla dodávána 
také „svícníkům“ a „voštinářům“, kteří některé 
své výrobky pozlacovali a malovali. Cena vosku 
byla v té době 3 kopy míšeňské za libru.

Josef Radoš 

Městští řezníci a obchodníci s dobytkem 
chodili nebo jezdili nakupovat hovězí doby-
tek, vepře a telata na venkov, často až do 
okruhu 40 km. Nejprve se dobytek nakou-
pil a za několik dní svedl nebo svezl. Nákup
prováděl většinou mistr osobně, ve výjimeč-
ných případech jeho zkušený tovaryš. Každý
z nich byl vybaven řeznickou holí, nejčastěji
rákosovou, a doprovázel ho zpravidla řeznický 
pes, který na povel štěkal a tím oznamoval,
že je ve vsi řezník. Řezník hlasitě vyvolával
své heslo, nejčastěji „hej co je na prodej“. 
Vyvolávání se praktikovalo až do konce prv-
ní republiky. Řezníci měli na venkově své do-
hazovače, na které se obraceli, aby získali
potřebné informace. Například zda hospo-
dář prodává nabízený dobytek „na váhu“, 
nebo „od oka“, jak je dobytek kvalitní ne-
bo jak je krmen. Dohazovač dostal většinou 
za své informace kousek uzenářského vý-
robku a řezník za něj zaplatil útratu v hos-
podě.

Řezník nebo zkušený tovaryš musel být dob-
rým odborníkem, především odhadcem váhy. 
U hovězího dobytka musel mimo kvalitu masa 
odhadnout váhu v živém s maximální tolerancí 
v mase do 10 kg. U nákupu vepřů směla být to-
lerance do 4 kg. Pokud někdo odhadoval váhu 
v kg v lichých číslech, byl ostatními kolegy hod-
nocen jako neodborník. Někdy byla dohoda me-
zi hospodářem a řezníkem jednoduchá a krátká, 
jindy se smlouvalo. Dohodnuto bylo, zda se na-
koupí „od oka“ nebo „na váhu“, za kolik, kdy se 
prodané zvíře odebere, a určil se čas posledního 
krmení zvířete, zejména při prodeji „na váhu“. 
Nakonec se stanovilo „ocasné“ pro hospodyni 
nebo služebnou (u hovězího dobytka to bývalo 
zpravidla deset korun, u vepře pět korun).V ně-
kterých oblastech bývalo zvykem zaplatit ješ-
tě ošetřovateli zvířete, pasákovi, tzv. „parožné“. 
Dohoda o nákupu byla stvrzena plácnutím ruky 
kupujícího a prodávajícího. Řezník vyplatil pro-
dávajícímu zálohu ve výši 20 až 100 korun. Po-

kud se dobytče, vepř nebo tele ve stanovený den 
neodebralo, dohoda o prodeji padla a záloha se 
nevracela.

Na svážení vepřů nebo telat měl řezník spe-
ciální vůz, tzv. bryčku, která bývala vybavena 
odnímatelnou klecí nebo sítí. V letních měsí-
cích se vepři a telata sváželi v noci, protože let-
ní vedra měla nepříznivý vliv na jejich zdravotní 
stav. Řezník musel mít u sebe řeznický nůž, aby 
v případě potřeby mohl vepře nebo tele vykrvit 
a otevřít. Hovězí dobytek se převážně přepra-
voval „po noze“. Přepravu prováděl tovaryš ne-
bo učeň. Dva až tři kusy byly často při přepravě 
připoutané k sobě. Velcí obchodníci s dobytkem 
nakupující voly vodívali také až šest kusů přivá-
zaných k sobě ve dvou řadách po třech. Na po-
bízení dobytčete se někdy používal řeznický pes, 
který na povel štěkal a dorážel na dobytče, a tím 
ho nutil k chůzi. 

Velmi důležitý byl akt přebírání hovězího, 
vepřů nebo telat zakoupených „na váhu“. Zvířa-

ta nesměla být před přebíráním krmena. Aby měl 
řezník jistotu, že hospodář zvířata před vážením 
nenakrmil, vyčkával, až se hospodář vrátí z pole 
nebo jiné práce. Při příchodu hospodáře se vepři 
i dobytek hlásili o krmení kvikotem a bučením. 
Řezník tak měl jistotu, že zvířata jsou hladová, 
a to byla ta správná doba pro vážení. K vážení 
vepřů se používaly klece vyrobené z latí s po-
suvnými čely, k vážení telat pak obvykle čelo 
z vozu zemědělce. Obojí se vyvážilo částí cihly 
či kamenem. Pro vyvážení se používalo též zá-
važí z decimální váhy. Šikovný řezník se k váze
postavil tak, aby viděl na závaží a přitom nepo-
zorovaně špicí boty pozvedával klec nebo če-
lo z vozu. Touto činností si upravil váhu i o pět 
kg při každém vážení. Hovězí dobytek se naku-
poval hlavně „od oka“, kdyby byl totiž dobytek 
před vážením napojen a nakrmen, mohl váhový 
rozdíl činit 15 až 20 kg. Při nákupu volů „na vá-
hu“ bylo někdy součástí dohody, že tovaryš ne-
bo učeň smí hlídat ve stáji celou noc, a kontrolo-

vat tak, zda nedošlo před vážením k napájení ne-
bo krmení zvířat.

Na venkově býval chován obecní býk – ple-
meník. Býval ustájený u některého sedláka. Ten 
ho ošetřoval, krmil a připouštěl. Plemeník byl 
statný kus, často dosahoval až 1200 kg živé vá-
hy. Po určité době byl plemeník nahrazen býkem 
mladým a stávající byl prodán někdy i dvěma 
uzenářům, protože takové množství masa by je-
den uzenář nemohl v krátké době zpracovat. Ma-
so z takového býka bylo tmavé, hrubovláknité. 
Proto nebylo vhodné pro výsek. Plemeník míval 
již od mládí nasazen do nosu kovový kruh, po-
mocí kterého se lépe ovládal. Když byla na jatky
kratší vzdálenost, býk se vedl. Na delší vzdá-
lenost se přepravoval upraveným vozem s koň-
ským potahem. Při transportu byl býk spoután 
tzv. podtrhovanou, sestávající ze tří provazových 
součástí s kroužky: „lanem, basou a punčoškou“. 
Takto přepravovaný býk měl ve vsi mnoho divá-
ků, kteří čekali, jak vše dopadne. Každý mistr,
tovaryš nebo silný učeň byl pyšný na to, že se ta-
kové akce mohl zúčastnit. Po dopravě na jatky 
a uklidnění byl plemeník poražen. Při porážení ho 
spoutaného přivázali k pevně zabetonovanému 
kruhu. Nejdůležitější bylo jeho omráčení, pro-
tože čelní kost měl vysokou a tvrdou, pokrytou 
silnou kůží. Řezník, který na první nebo druhou
ránu takového býka srazil, byl velmi uznáván 
ostatními řezníky. Někde docházelo i k použití 
jiné techniky. Býk byl pevně připoután ke kruhu 
zabetonovanému do stěny a ostrým kruhovým 
hrotem zvláštního nástroje, tzv. srážečky, mu 
byla přetnuta mícha za týlní kostí. Hovězí čtvrť 
z takového býka vážila 150 až 170 kg a tuto čtvrť 
přenášel jeden pracovník. Maso býka muselo být 
při uzenářské výrobě kompenzováno tzv. vybíle-
ním vepřovým tučným masem. Proto obecní bý-
ky nakupovali hlavně větší uzenáři.

S koňmi obchodovali pouze obchodníci, kteří 
se již nezabývali jinými zvířaty. Jednalo se o koně 
užitkové a koně na maso. Často s nimi obchodovali
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Cikáni. Kdo se z nezkušenosti dostal mezi ně, 
nejednou se mu stalo, že neměl koně ani pení-
ze. Když prodávali koně na užitek, tak ho těsně 
před prodejem připravili tak, aby měl výhradně
dobré vlastnosti. Zpravidla ho omámili alkoho-
lem, aby byl po určitou dobu klidný a dobře ta-
hal. Koně před prodejem také dobře vykartáčo-
vali. Nový majitel teprve po několika dnech po-
znal, že kůň má špatné vlastnosti, ale kup byl 
uskutečněn a prodávající již dávno za horami. 
Koně, kteří byli staří nebo měli vážnou vadu, 
vykupovali koňští řezníci. Ti koně poráželi na 
obecních nebo vlastních jatkách. Ostatní řezníci 
si často ze svých koňských kolegů dělali legra-
ci. Koňský řezník se spolehlivě rozčílil, když byl 
osloven přízviskem „kopejtko“. Výrobky z koň-
ského a hříběcího masa byly vyráběny zpravidla
ve větších městech. Specialitou mezi koňský-
mi výrobky byla koňská sekaná. Dalšími vý-
robky byly koňský salám, koňský salám točený, 
koňské vuřty a párky. Výrobky se prodávaly 
zpravidla na poutích nebo jarmarcích, ohřívané 
v kotlíku s dřevěným uhlím. Po těchto výrobcích 
byla vždy poptávka, protože byly levné a měly 
svoji typickou chuť. Do koňských výrobků se 
přidávalo více soli a nového koření, které zastře-
lo mírně nasládlou chuť koňského masa. Proto-
že výrobky byly levné, kupovaly je hlavně více-
členné rodiny, vesnická chudina a lidé s nízkými 
příjmy. Mezi řezníky a uzenáři se koňské řez-
nictví považovalo za podřadné. Přesto existova-
la řada koňských provozoven, které si vydobyly 
svojí odbornou prací a vynikající jakostí svých 
výrobků všeobecné uznání a úctu. Za všechny 
lze jmenovat koňské řeznictví pana Karabce na
Petrském náměstí v Praze a pana Čadila v Tá-
boře.

Po roce 1923 se začal rozšiřovat sortiment 
masných výrobků a upřesňovat pojem, co je vý-
sekové maso.  V té době již bylo nepsaným záko-
nem, že hovězí výsekové maso musí být ze zdra-
vého kusu, ve stáří od dvou a půl roku do sedmi 
let. Znak dobré jakosti určoval povrchový tuk, 
bylo požadováno maso prokvetlé tukem. Žádou-
cí bylo maso jasně červené barvy. V témže obdo-
bí se začali dovážet do měst z Maďarska a jižní-
ho Slovenska mladí vykrmení voli, zvaní junci, 
o váze 500 až 600 kg. Hmotnost jatečných vepřů 
byla v mrtvé váze 50 až 80 kg. Těžší vepři, svi-
ně, kanci a řezanci byli používáni na výrobu tr-
vanlivých salámů.

Sortiment uzenářských výrobků byl v českých 
zemích dosti jednotný. Vyráběly se různé druhy 
párků a klobás, vuřty, špekáčky, poláky, kabanos, 
pražský salám, tyrolský salám, šunkový salám, 
reklamní salám, imitace uherského salámu, něko-
lik druhů šunek a různé krajové výrobky. Z vaře-
ných výrobků pak játrový salám, tlačenka světlá
a tmavá, jaternice, jelita, taliány a zabijačková 
polévka. Na Moravě se v některých případech 
pro obdobné výrobky používaly jiné názvy, např. 
cveky, knaky, auspurger apod. Oblíbená byla se-
kaná pečeně prodávaná v teplém stavu. Základ-
ní běžný sortiment ve větších městech byl 6 až
8 druhů denně. Malí řezníci na venkově vyrábě-
li užší sortiment jednou až dvakrát týdně. Aby 
udrželi krok s většími uzenáři, zbytek sortimentu
nakupovali u uzenářů, kteří vyráběli více výrob-
ků, a prodávali potom tyto nakoupené výrobky 
jako vlastní. V sezoně vyráběli tito řezníci také 
jaternice, jelita a tlačenku.

Způsob organizace práce byl odlišný u měst-
ského řezníka a uzenáře a venkovského řezní-
ka. Venkovský řezník často nakupoval živá ja-
tečná zvířata, která porazil na vlastních jatkách, 
část si ponechal pro vlastní prodej v drobném 
a zbytek zavezl na trh, který se konal pravidelně
v určený den na větších jatkách. Druhou mož-
ností bylo nakoupený dobytek zavést na trh v ži-
vém. Dovoz vepřů a telat na trh se pak prováděl
po celý týden mimo sobotu. Řezník a uzenář ve 
velkých městech si nakoupil na trhu maso na 
celý týden, část si uložil do pronajaté chlaze-
né kobky na jatkách a určité množství si odvezl
do své dílny. Měl také možnost koupit hovězí 
kus v živém a nechat si ho porazit včetně zpraco-
vání drštěk a střev. Doprava masa se kolem ro-
ku 1925 prováděla koňským potahem a jen vý-
jimečně autem. Malí řezníci přepravovali psím 
potahem maso na vozících, které byly pro tento 
účel zvlášť upraveny. Velmi často bylo na vozíku 
naloženo 400 až 500 kg masa. U takto vysokého 
nákladu byli zapřaženi dva psi.

Provozovatelem velkých jatek byla až na vý-
jimky města. Řízení provozu na velkých jatkách 
vykonávali veterináři. Na těchto jatkách měli svá 
stanoviště velkořezníci obchodující s veškerým 
dobytkem v živém. Velkořezníci nakupovali do-
bytek v tuzemsku i v zahraničí a na jatkách jej 

prodávali drobným řezníkům nebo další skupi-
ně velkořezníků, kteří dobytek nechali porazit 
a na trhu maso prodali. Hlavní slovo v cenách 
dobytka měli velkořezníci, hlavní slovo v ce-
nách masa pak velkouzenáři. Velmi proorganizo-
vaná praxe byla na pražských jatkách. Venkovští 
řezníci a velkoobchodníci s dobytkem dováželi 
maso na trh svým komisionářům, kteří prováděli 
zprostředkování obchodu. V tržnici byly zpravi-
dla nainstalovány tři druhy vah, a to váha most-
ní, decimální a tzv. mincíř. Maso, droby a telata 
v kůži byly nakupovány na váhu.

Někdy se nakupující velkořezníci na trhu do-
hodli, že s nákupem spekulativně počkají, až 
prodávající sníží ceny. Venkovským řezníkům 
by se již nevyplatilo odvézt zboží zpět, a proto 
volili raději prodej pod cenou. Někteří venkovští 
řezníci kvůli těmto spekulacím i zkrachovali, ří-
kalo se, že dostali ránu.

Při provozu na jatkách se těžila hovězí, vep-
řová a skopová střeva. Těmito produkty se na 
větších jatkách zabývaly specializované střevař-
ské fi rmy, jejichž pracovníci střeva opracovávali, 
kalibrovali a solili a výjimečně také sušili. Tak-
to upravená střeva prodávali uzenářům, kteří vy-
ráběli masné výrobky. Kůže vyprodukované na 
jatkách vykupovaly rovněž specializované fi rmy, 
zpravidla družstva. Kůže byly při přebírání do-
čištěny, upraveny, zváženy, nasoleny a roztříděny
podle váhových skupin a pohlaví. Po dohodě 
s koželužnami se převážely k dalšímu zpracová-
ní.

Těsně po první světové válce se začalo na vel-
kých jatkách chladit čpavkovými kompresory. 
Obecně se však ve městech i na venkově chla-
dilo pomocí lednic. Lednice fungovaly na tom-
to principu: v zimě, když byl na rybnících sil-
ný led, řezník a jeho pomocníci nasekali led na 
různé tvary. Kusy ledu se uložily na prostorný 
vůz nebo sáně s koňským potahem a převážely 
k řezníkovi. Jedna fůra vážila 22 až 26 metric-
kých centů. U řezníka se led shodil do tzv. ledov-
ky, tam se dřevěnou palicí rozbil, aby se spojil 
v jednolitý celek. Do ledovky se vešlo zpravidla 
30 až 50 fůr ledu. Vedle ledovky byla místnost 
s ní spojená otvorem, která se od ledu vychladila 
na 4–6 °C. Zde se chladilo všechno maso, včet-
ně masa pro výrobu. Později se začaly budovat 
tzv. americké lednice. Jednalo se o různé varian-
ty místností s důmyslným systémem odtokových 
lamel, kdy led byl uložen po stranách a někdy 
i nad stropem vlastní chladírny. Teprve po roce 
1925 si řezníci pořizovali chladírny elektrické. 
Někteří řezníci však měli klasické lednice až do 
50. let minulého století.

Dokonalejší strojní vybavení se rozšiřova-
lo rovněž až po roce 1925. Byly to především 
řezačky, prátovky, míchačky, dokonalejší kolí-
bací nože a později kutry a špekovky. Chlaze-
ní se převádělo na chlazení chlormethylem ne-
bo čpavkem.

Po první světové válce začali řezníci a uze-
náři věnovat větší pozornost organizovanosti 
ve svých společenstvech. Zvlášť důkladně byl 
propracován systém tzv. učební doby dorostu 
ve městech i na venkově. Rodiče učně museli 
v prvé řadě uzavřít písemnou smlouvu o učení. 
Ve smlouvě byla uvedena doba učení. Dalším 
bodem ve smlouvě bylo, že rodiče poskytnou 
synovi veškeré oblečení a pracovní pomůcky, 

jako byly nože, ocílka – tzv. řemeslo. Obleče-
ní se skládalo z kožených a gumových bot, pra-
covních kalhot, janklu, který byl pro zimu teplý 
a pro léto lehký, čtyř zástěr plátěných a jedné zá-
stěry impregnované, čtyř kapesníků, pokrývky 
hlavy a dvou párů onuček. Učeň musel mít čis-
ticí potřeby na boty a šaty. Tyto věci se ukládaly 
do dřevěného vojenského kufru. Součástí smlou-
vy byla také bezmezná poslušnost a fi nanční 
částka, kterou rodiče učně platili za povinné so-
ciální pojištění v nejnižší sazbě, a to 280 korun 
ročně. Doba učení bývala obvykle tři roky. Mi-
str se zavázal, že bude učně dobře vychovávat, 
vyučí ho řemeslu, poskytne ubytování a stravo-
vání. Učeň byl povinen vykonávat u mistra veš-
keré jemu přikázané práce, ať se týkaly řemes-
la nebo ne.

Těžší bývalo učení na venkově. Tam míval 
učební pán pole a hospodářství včetně hospo-
dářských zvířat. Měl svůj obchod, dílny, sklád-
ku uhlí a dřeva. Všechno musel udržovat v pro-
vozu a pořádku učeň. Často měl mistr požada-
vek vyčistit celé rodině boty, vyleštit mosazné 
mísy na váze v obchodě, denně umývat podlahu 
v obchodě apod. Pracovní doba byla od čtyř ho-
din ráno do osmé až deváté hodiny večer. V ne-
děli byl hlavní obchod týdne, proto se na něj mu-
sel připravit a také se ho zúčastnit. Učeň navště-
voval první dva roky pokračovací školu, a to 
v neděli od osmi do dvanácti hodin od prvního 
října do třicátého dubna. Pokračovací škola byla 
pro učně povinná. Stravování měl učeň zajiště-
no celodenní a bezplatné. Řeznická kuchyně po-
užívala zpravidla neprodané zbytky z obchodu. 
Jen mimořádně se stávalo, že mistr dal k vaření 
běžné maso. Svačiny dávala obvykle sama paní. 
Ta čerpala převážně z odřezků levných salámů 
z obchodu. Při výrobě uzenin se na svačinu dá-
valy polámané salámy. Takové bylo stravování 
učně, tovaryše, služebné, případně kočího u ven-
kovského řezníka. Ve městě byla pracovní doba

i stravování přijatelnější. U větších uzenářů si 
mohl učeň nebo tovaryš vybrat na svačinu 
výrobek podle vlastního uvážení.

     V některých případech mohlo společenstvo 
povolit mistrovi více učňů. Učeň si měl během 
učební doby osvojit všechny práce, které patři-
ly k řemeslu, jako je odhad váhy zvířete v živém 
i v mase, porážení mimo rozseknutí, úprava ma-
sa pro výsek i pro výrobu a konečně prodej ma-
sa a masných výrobků. Po skončení učební doby 
se v rámci společenstva utvořila zkušební komi-
se, před kterou skládal učeň nebo více učňů to-
varyšskou zkoušku. Příprava a průběh zkoušky 
byl vždy napínavý, ale jen zřídka učeň zkoušku 
neudělal. Když učeň zkoušku neudělal, musel ji 
do čtvrt roku opakovat. Během učení používal 
učební pán i tělesných trestů.

Tovaryš byla osoba již vyučená s tím, že se 
rozeznával tovaryš po vyučení a tovaryš starší 
s určitými zkušenostmi. V některém období bylo 
těžké zajistit učební místo pro učně, neboť k to-
mu dávalo souhlas společenstvo, které si uvědo-
movalo, že učební mistr tak získá levnou pracov-
ní sílu. Společenstvo vědělo, že čím víc učňů, 
tím víc tovaryšů a tím víc nezaměstnaných. Sna-
hou mladého tovaryše bylo, aby si opatřil mís-
to, a tak se zdokonaloval v chabé univerzálnosti, 
kterou získal v učení. Nezaměstnanost v řezni-
čině přímo souvisela s kupní sílou obyvatelstva, 
která měla zásadní vliv na tržby za maso a uzeni-
ny. Bylo těžké si za první republiky najít pracov-
ní místo, a ještě těžší se v něm udržet. Tovaryš, 
který pracoval, se musel absolutně podřídit sta-
novenému režimu mistra. Pracovní doba již byla 
v těchto letech zákonem stanovená jako osmiho-
dinová, ale kdo ji vyžadoval, nebyl vítán. Sku-
tečná pracovní doba byla na venkově dvanáct až 
čtrnáct hodin, ve městě deset až čtrnáct hodin.

Mzdy byly u tovaryšů s ohledem na zajištěné 
stravování a ubytování poměrně nízké. Pohybo-
valy se na venkově od čtyřiceti do osmdesáti ko-
run týdně, ve výjimečných případech sto korun 
týdně. Ve velkých městech se mzdy pohybova-
ly od padesáti do sto dvaceti korun týdně. U vy-
sekávačů, míchačů, udírenských a sklepáků od 
sto dvaceti do dvě stě dvaceti korun. Míst s ta-
kovými výdělky, které byly u velkouzenářů a ve 
velkých výsecích, však bylo velmi málo. Kvůli 
nezaměstnanosti se jen málokterý tovaryš oženil 
a měl rodinu. V ojedinělých případech tovaryš 
po docílení určitých znalostí a zručnosti sehnal 
základní kapitál a osamostatnil se. Bylo i dost 
případů, že mu obchod z různých příčin nešel, 
potom přišel o peníze, které do obchodu vložil, 
a byl nucen si opět hledat místo tovaryše. Ně-
kterým novoživnostníkům se poštěstilo obchod 
zvelebit a stali se zabezpečenými podnikate-
li. Tovaryši-specialisté nacházeli své uplatnění 
nejčastěji ve městech všude tam, kde byli větší 
uzenáři. Zpravidla se jednalo o pracovníky, kte-
ří byli na vandru v zahraničí a tam získali od-
borné zkušenosti. Tyto specialisty zaměstnávali 
velkouzenáři při výrobě různých specialit, jako 
byly čajovky, vykládané salámy, speciální dru-
hy trvanlivých výrobků, konzervy apod.  Speci-
alisté byli velmi dobře honorováni a také si své 
znalosti pečlivě chránili. Jejich týdenní plat byl 
zpravidla 250 korun. U zaměstnavatele vykoná-
vali jen svou speciální práci. Velkouzenáři jimi 
vyrobené speciality potřebovali pro vylepšování 
výkladních skříní, hlavně pak jako konkurenč-
ní zboží.

Pokračování ze strany 7

 

Neurážej! já nejsem žádná holka, já jsem slušná svině!

Rozvinutí nového praporu v Táboře – 1929



 
I u řezníků a uzenářů již v té době existova-

la tzv. dělnická aristokracie. Byli to zaměstnan-
ci větších fi rem, kteří vykonávali funkci před-
ních dělníků. Dílovedoucí podával mj. také
informace o zaměstnancích šéfovi, např. 
informace o pracovním výkonu, zručnosti a také
o ochotě jednotlivých zaměstnanců. Za tyto 
informace byl přední dělník honorován ještě
navíc ke svému platu. Dílovedoucí měl receptu-
ry výrobků v hlavě nebo ve vestě. Proto se o re-
ceptuře výrobku nikdo nedozvěděl, ani pan to-
várník. Z té doby se traduje řada příhod, kte-
ré dokládají pracovní taktiku těchto specialistů. 
Tak např. před zamícháním díla řekl speciali-
sta pomocníkovi: „Jdi se najíst, pak to zamí-
cháme.“ Po přestávce, když se pomocník vrá-
til do dílny, měl již specialista dva tři druhy 
zamíchané. Na dotaz, proč nepočkal, se doč-
kal odpovědi: „To nevadí, pomůžeš mi to na-
razit do střev.“ V druhém případě specialista 
klamal při uzení tím, že z kapsičky vesty vy-
jmul malý sáček s bílým práškem a nasypal ho 
na oheň udírny. Oheň se zbarvil do modra. Ve 
skutečnosti to bylo trochu sanytru, který neměl 
na proces uzení žádný vliv. Dalším klamavým 
trikem bylo zjišťování, zda již je výrobek do-
uzen. Po otevření dveří udírny poklepal specia-
lista dvěma prsty na výrobek, poté přiložil prsty 
k uchu a jakoby poslouchal. Velké znalosti, kte-
ré odborník měl, si dokázal uchránit a považo-
val je za své duševní vlastnictví.

Ceny masa, sádla a uzenářských výrobků ne-
byly v období první republiky ani rámcově ří-
zeny a vyvíjely se až do okupace živelně. Pře-
devším u výsekového masa se často měnily, tře-
ba i dvakrát týdně. Řezník také zjišťoval pomocí 
členů rodiny úroveň cen u konkurence. Při sní-
žení cen, např. bůčku z  osmi korun na sedm ne-
bo i šest padesát, bylo snížení ve výkladní skříni 
uvedeno velkými písmeny. Ceny byly řízeny vý-
hradně pomocí nabídky a poptávky. 

Výseková masa byla vždy krásně upravena, 
uzenářské výrobky byly dávány do obchodu na-
leštěné tukem. Pro získání zákazníka byla rozho-
dující i vůně výrobků, a proto část výrobků byla 
do prodejny dodávána v teplém stavu.

Jak pro řezníka, tak i uzenáře platily zejmé-
na tyto zásady:

1) dobrý a levný nákup suroviny,
2) racionální zpracování,
3) úprava výsekového masa,
4) kvalitní ošetření suroviny pro výrobu,
5) pečlivá a kvalitní výroba
6) dobré zpeněžení.

Mimo vlastní prodej měli někteří řezníci 
a uzenáři fi liálky „na účet“, dále pak odběratele 
jako hostinské, hoteliéry, prodejny potravin a la-
hůdek, obchodní domy a další. Uzeniny rozvá-
želi většinou tovaryši a učňové různými druhy 
dopravních prostředků, např. na kole, psím ne-
bo koňským potahem, jen výjimečně autem. Me-
zi 17. a 19. hodinou navštěvoval personál odbě-
ratele, aby od nich přinesl objednávku na příští 
dny. Dialog mezi tovaryšem a odběratelem vy-
padal zpravidla takto: „Milostpaní, pan šéf se 
nechá po roučet a nechá se ptát, co si budete na 
zítřek přát.“ Milostpaní obvykle řekla, že zatím 
nemá čas. Později přinesla objednávku napsanou 
na účtovacím bločku.

Velcí uzenáři měli i své obchodní zástupce, 
kteří měli za úkol styk s odběrateli. Pokud došlo 
k výkyvu v jakosti dodávaných výrobků, odbě-
ratel okamžitě přestal výrobky objednávat. Dalo 
potom mnoho práce, ba až podlézání, aby znovu 
začal výrobky odebírat. Když obchodní zástup-
ce nepřinesl žádnou objednávku a sdělil důvo-
dy proč, byl u dodavatele „velký vítr“. Na obrat 
prodejny měla velký vliv vzorná obsluha zákaz-
níka, cena a prvotřídní a standardní jakost. Když 
si zákazník koupil 10 dkg nakrájeného určitého 
druhu salámu, byl symetricky naskládán do tva-
ru např. růže a vzorně zabalen.

Dodávky masa a uzenin armádě pro určitou 
posádku byly uskutečňovány na základě ofertní-
ho řízení, které bylo posádkou vyhlášeno. O ně 
se ucházeli místní řezníci a uzenáři. V ofertě by-
ly podmínky, za nichž uzavře posádka s dodava-
telem smlouvu, kterou musí dodavatel důsledně 
dodržovat. Posádka ve městě odebírala denně 
větší množství masa a na večeři i masné výrobky.
Smlouvy na dodávky byly uzavřeny zpravi-
dla na delší období, často na rok. Získat do-
dávky výrobků pro armádu bylo velkou výho-
dou pro výrobce, neboť měl zaručen denní od-
běr. Z uzenářských výrobků byly z praktického 
hlediska dodávány převážně špekáčky. Jejich 
vázání se provádělo ručně a celková váha mu-
sela souhlasit s počtem kusů. Často se při vý-
robě stávalo, že po odvážení jedné hůlky a pře-
počítání špekáčků došlo k nesouladu, a pro-
to se musel zavázaný výrobek rozvázat a vázat 
znovu.

Jakost výrobků nebyla v té době určová-
na žádnou normou. Veřejná kontrola byla za-
měřena u masných výrobků zejména na obsah 
mouky. Směla se přidávat v omezeném množ-
ství jen do tzv. reklamních výrobků, do ostatních 
výrobků bylo zakázáno mouku přidávat. Mou-
ka sloužila k lepší pojivosti a konzistenci vý-
robků.

Při výrobě uzenářských výrobků byl v někte-
rých oblastech používán „teplý prát“. K výrobě 
teplého prátu bylo používáno maso z lehčích býč-
ků, jen zřídka bylo použito maso z krávy. Tep-
lých prátů bylo známo několik druhů, např. prát 
tuhý, normální a klečovaný. Při jejich výrobě
bylo nejdůležitější dostat čtvrtě z jatek k vykos-
tění rychle. Čtvrtě, převážně přední, se strhávaly 
na tzv. harfy, s výjimkou plece ve visu. Někteří 
uzenáři používali i práty studené, které byly na-
míchávány méně. Obsah přidané vody nebyl ur-
čen žádným předpisem a byl do jisté míry tajem-
stvím výrobce. Byly známy i případy, že velký 
výrobce teplého prátu prodával tento polotovar 
i menším uzenářům.

Řezničtí tovaryši se v minulosti účastnili řady 
společenských a kulturních událostí pořádaných 
o sobotách a nedělích. Vystupovali vždy solidár-
ně a v případě nějakého nedorozumění byli jako 
jeden muž. Proto si nikdo na řeznické tovaryše 
nic nedovolil. Z řeznických tovaryšů se také čas-
to rekrutovali boxeři, zápasníci, vzpěrači, veslaři 
a další sportovci.

Mechanizace u řezníků a uzenářů šla ve
30. letech jen malými krůčky dopředu. Poma-
lu přibývalo řezaček, kutrů, prátovek, kolíba-
cích nožů, špekovek a narážek. Podstatně se roz-
šiřovala náhrada za lednice strojním chlazením. 
Koňské a psí potahy byly nahrazovány automo-
bily. Jestliže se ve dvacátých letech chlubili ně-
kteří uzenáři, že pro výrobu používají elektric-

ký proud, tak ve 30. letech to bylo již samozřej-
mostí.

V letech 1933–1937 nastává celostátně ve 
výrobě a obchodě stagnace, krize z nadvýroby, 
a tím velká nezaměstnanost. V té době byly v re-
publice až tři miliony nezaměstnaných. Nastala 
zvýšená vzájemná konkurence, ve které nejlépe 
obstáli střední a velcí řezníci a uzenáři. Malí řez-
níci často krachovali.

Po příchodu Němců v roce 1939 byly zave-
deny v rámci tzv. vázaného hospodářství potra-
vinové (stravovací) lístky. Kolik který podnika-
tel odevzdal nalepených potravinových lístků, 
takový měl příděl masa pro další měsíc. Jeden 
kg masa se rozuměl jako maso s kostí. U uze-
nin byl přepočet 1 : 1, u jater 1 : 1, droby by-
ly hodnoceny 50% lístkovým krytím stejně ja-
ko jaternice a jelita, morkové kosti pak 25% 
krytím.

Maso bez kosti bylo posuzováno následovně:

–   hovězí – 1 kg masa s kostí nebo 0,75 kg bez 
kosti, přepočtový koefi cient 1,33,

–   vepřové – 1 kg masa s kostí nebo 0,80 kg bez 
kosti, přepočtový koefi cient 1,25,

–   telecí – 1 kg masa s kostí nebo 0,70 kg bez 
kosti, přepočtový koefi cient 1,425.

Zavedením lístkového systému spotřeba ma-
sa na jednoho obyvatele podstatně klesla. Ze-
mědělci na venkově dostali rozepsané povinné 
dodávky masa v živém, které museli v druzích 
a časových termínech plnit. Výkonným orgá-
nem u těchto dodávek byly obecní úřady, ří-
zené a kontrolované Němci. Obecní úřady ta-
ké vydávaly potravinové lístky a ostatní potře-
by, které byly na příděl. U potravin včetně masa 
a masných výrobků byly stanoveny pevné ce-
ny, kterými muselo být zboží viditelně označe-
no a které nesměly být překračovány. Pevným 
rozpětím měli tedy řezníci a uzenáři zajištěný 
zisk bez jakékoliv konkurence. Tento stav vedl
k tomu, že se postupně zužoval sortiment pře-
devším u uzenin. Skupina měkkých výrob-
ků zahrnovala tři až čtyři druhy, vařených ta-
ké tři až čtyři druhy a trvanlivé výrobky se ne-
vyráběly vůbec. Konzervy byly vyráběny jen 
pro wehrmacht, a to především maso ve vlastní 
šťávě.

Potravinové lístky, především lístky na maso, 
se stávaly předmětem spekulací. Byly vyráběny 
i lístky falešné. Při zjištění viníka následoval kon-
centrák. Tam se lidé dostávali nejen za politické 
delikty, ale i za delikty hospodářské. Na venkově
byly prováděny tzv. černé zabijačky. Tyto zabi-
jačky již měly dopředu zajištěné kupce a maso
z nich bylo ihned rozprodáno. Na černém trhu stál 
1 kg masa 200 až 300 korun, 1 kg sádla 1000 až
1200 korun. Nejvíce se praktikoval výměnný ob-
chod. Nejhůře bylo těm, kteří neměli nic na vý-
měnu. Na jedné straně byli lidé, kteří hladověli, 
na druhé straně někteří během protektorátu zbo-
hatli.

Vzhledem k tomu, že i pohonné hmoty byly na 
příděl, a později dokonce nebyly žádné, necha-
li si řezníci přestavět auta na dřevoplyn. Zvlášť 
naštípané dříví na kostky o rozměrech 4 x 4 cm 
se staly médiem pro vytváření dřevoplynu, a tím 
i pohonnou hmotou. Pohon vozidel na dřevo-

plyn byl nespolehlivý, a tak si jejich majitelé při-
šli na své. V některých případech jezdila na dře-
voplyn i osobní auta. Němci pro pohon náklad-
ních a osobních vozidel používali dále benzin 
nebo naftu.

Domácí zabijačky na venkově povoloval sta-
rosta obce, a to za předpokladu, že měl zemědě-
lec splněny všechny stanovené dodávky. U vepře,
který měl být poražen formou domácí zabijačky, 
byla odhadnuta jeho váha a podle této váhy by-
ly na určitou dobu, až na tři čtvrtě roku, odebrány 
celé rodině masové a tukové lístky. Podle váhy 
vepře se odevzdávalo do centrálního fondu škva-
řené sádlo. Dávka pro odevzdání činila od dvou 
do dvanácti kg. Vyškvařené sádlo se odevzdáva-
lo do sběren. Ze sběren sádlo odvážely oblastní 
škvařírny, které je přetavovaly. Homogenizova-
né sádlo bylo stáčeno do dřevěných bedýnek po 
25 kg čisté váhy. Takto upravené skladované sád-
lo bylo přidělováno řezníkům k prodeji, do tuko-
vých závodů a ostatním odběratelům. Syrový ne-
bo tavený lůj nebyl prodejní potravinou, lojové 
škvarky byly používány na výrobu jaternic a je-
lit.

Na větších jatkách bylo během okupace za-
vedeno kruponování vepřů. V té době se kru-
ponovalo 50–60 % vepřů. Po roce 1945 a hlav-
ně po roce 1950, po znárodnění, se kruponování 
zvýšilo až k devadesáti procentům. V padesá-
tých letech bylo vyhláškou ministerstva uloženo 
kruponování i u domácích porážek a krupony se 
měly povinně odevzdávat do sběren. Odevzdá-
ní kruponu musel mít samozásobitel potvr-
zeno.

Od roku 1940 byla na velkých jatkách zave-
dena výroba krevní plazmy. Hovězí a vepřová 
krev byla odchytávána a na mléčných odstře-
divkách odstřeďována. Výtěžnost plazmy z krve
činila 50–60 %. O plazmu měli zájem větší uze-
náři, kteří ji přidávali do uzenářských výrobků 
v množství 5–6 % k váze suroviny. Plazma byla 
dále dodávána cukrářům, kteří částí plazmy na-
hrazovali bílky z vajec. Vytěžené krvinky při od-
střeďování byly pak dodávány řezníkům na vý-
robu vařených krevních výrobků.

Za války operovala v oblasti zpracování masa 
a. s. Prispol, která také obhospodařovávala záso-
by masa. Po válce se pak zabývala také dovozem 
konzerv. Prispol měl u vybraných větších řezní-
ků uskladněné maso. Vepři pro tento účel byli již 
zaživa vytříděni a odděleně poraženi. Vybourané
a vychlazené maso bylo nasoleno a skladováno 
při konstantní teplotě 0 °C. Skladovací doba to-
hoto masa byla i 12 měsíců a poté bylo přidělová-
no řezníkům a uzenářům k dalšímu zpracování.
Tuto činnost prováděl Prispol i po roce 1945 až 
do doby znárodnění. Prispol v letech 1945 až do 
skončení své činnosti v roce 1950 také uzavíral 
smlouvy se zemědělci o dodávkách smluvních 
vepřů za přidělená krmiva.

     Dlouhé období druhé světové války by-
lo pro náš masný obor a celé národní hospodář-
ství velmi dramatické. Nutno však dodat, že již 
v prvních poválečných letech docházelo postup-
ně k zlepšenému zásobování obyvatelstva vý-
robky z masa. Také jakost masných výrobků se 
zvyšovala. Předválečné úrovně však nebylo do-
saženo ani do současnosti.

Z historických pramenů 
a osobních poznatků, 

Josef Radoš
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Ohlédnutí za naplněným životem MVDr. Františka Schaumanna
Svoji životní cestu ukončil v 76 letech dlou-

holetý pracovník Masného průmyslu MVDr. 
František Schaumann, který skonal 17. září 
2020. Celý svůj život zasvětil řeznicko-uze-
nářskému řemeslu. Po vyučení si zvýšil svoji 
odbornost studiem na Střední průmyslové ško-
le technologie masa v Praze. Po absolvování 
maturitní zkoušky nastoupil do pracovního po-
měru v Severomoravském průmyslu masném, 
závodě Masokombinát Martinov. Ve funkci 
mistra střediska jatek prokázal tvůrčí a or-
ganizační schopnosti a ve velmi krátké době 
se vypracoval na pozici vedoucího jatečního 
provozu.

V roce 1975 byl jako expert na zpracová-
ní masa a výrobu masných výrobků vyslán do 
Etiopie, kde v hlavním městě Addis Abebě pře-

vzal vedení uzenářské výroby, kde se vyrábě-
ly uzenářské výrobky podle českých zvyklostí. 
Po odstranění etiopského císaře Haile Selasie 
vojenskou juntou musel v tomto náročném re-
volučním období řešit řadu obtížných úkolů, 
hlavně se zajištěním bezpečnosti své rodiny. 
Po ukončení expertní činnosti, která se pro-
táhla ze dvou na tři a půl roku, nastoupil opět 
do Masokombinátu Martinov na své původní 
místo v jatečním provozu. Po krátkém časovém 
období byl pověřen funkcí ředitele Rybného 
závodu v Novém Bohumíně. Po té byl gene-
rálním ředitelem Masného průmyslu navržen 
a následně jmenován ředitelem Masného zá-
vodu v České Lípě. Přes velké pracovní vytí-
žení se přihlásil k distančnímu studiu Vysoké 
školy veterinární v Brně, kde po pěti letech 

úspěšného studia získal titul MVDr. V roce 
1990 se vrátil zpět do Ostravy a v Masokom-
binátu Martinov pracoval dále jako výrobní 
ředitel. Od roku 2002 působil ve stejné funk-
ci v Masokombinátu Olomouc, kde po dvou 
letech pracovní činnosti požádal o uvolnění 
v souvislosti s odchodem do starobního dů-
chodu.

 Příkladná sounáležitost Františka Schau-
manna k řeznicko-uzenářskému řemeslu, na 
které byl velmi hrdý, a také jeho odborná pro-
fesionalita ho řadí mezi významné pracovní-
ky oboru. Za jeho celoživotní práci mu náleží 
uznání a poděkování. Odešel do nenávratna, 
vzpomínky však nám na našeho spolupracov-
níka a kamaráda zůstávají.

Zdeněk Galíček
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Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 114 103 tun,
meziročně o 1,6 % více. Z toho bylo vyrobeno 
17 525 tun (+0,6 %) hovězího, 52 762 tun (+2,3 %) 
vepřového a 43 777 tun (+1,2 %) drůbežího. Ce-
ny jatečného skotu klesly meziročně o 4,9 %, 
ceny jatečných prasat se propadly o 13,9 %. 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
Ve 3. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

56,9 tis. ks skotu (meziročně −1,5 %), z toho bylo 
23,6 tis. býků (+0,9 %), 25,4 tis. krav (−3,9 %) 
a 5,9 tis. jalovic (+0,9 %). Na nepatrně vyšší pro-
dukci hovězího masa (17 525 tun; +0,6 %) při 
nižším počtu poražených zvířat se projevila vyš-
ší průměrná porážková hmotnost (576,6 kg/ks; 
+2,1 %) způsobená prodloužením doby výkrmu 
(viz níže – stavy skotu).

Porážky prasat se ve 3. čtvrtletí meziročně sní-
žily na 568,2 tis. ks (−1,1 %). Vepřového masa se 
vyrobilo 52 762 tun (+2,3 %), a to díky vyšší prů-
měrné porážkové hmotnosti vykrmovaných prasat 
(118,4 kg/ks; +3,4 %) jako doznívajícímu důsledku 
pozastavených porážek v měsících dubnu a květnu.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo ve 3. čtvrtletí na jatkách poraženo
67 382 tun drůbeže, což představuje 43 777 tun 
(+1,2 %) drůbežího masa.

STAVY SKOTU, PRASAT
Na začátku 3. čtvrtletí bylo v České republice 

chováno 1406,9 tis. ks skotu, meziročně o 1,1 % 
méně. Mírný meziroční pokles (−1,9 %) byl za-
znamenán v kategorii krav. Rovněž poklesly sta-
vy býků ve výkrmu ve věku 1 až 2 roky (−5,9 %). 
V kategoriích, které jsou určeny k bezprostřední 
porážce, tj. býci a nezapuštěné jalovice ve vě-
ku nad 2 roky a jatečné jalovice, byly zjištěny 
meziročně vyšší stavy (celkem +22,4 %) jako 
důsledek omezení činnosti jatek a vývozu zvířat 
k porážce v jarních měsících.

Podle statistického zjišťování v chovu pra-
sat čítaly jejich stavy 1521,1 tis. ks (meziročně 
+0,7 %). Poklesly stavy prasnic (−0,9 %), ale po-
čet zapuštěných prasniček se zvýšil o 11,2 %. Ta-
ké u prasat se zvýšily stavy ve výkrmu těsně před 
porážkou, tj. v hmotnostní kategorii nad 110 kg
(+18,9 %).

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH 
VÝROBCŮ JATEČNÉHO SKOTU, 

PRASAT A KUŘAT
Třetí čtvrtletí 2020 se vyznačovalo meziroč-

ním poklesem cen všech sledovaných živočiš-
ných produktů. 

Ceny výrobců jatečného skotu meziročně 
klesly o 4,9 %, z toho ve významných katego-
riích nejvíce ceny jatečných krav (−7,4 %) a ja-
lovic (−6,8 %). Ceny jatečných býků se snížily 
o 1,6 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za 
průměrnou cenu 45,07 Kč/kg v živém nebo 82,02 
Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat spadly o 13,9 % ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku 
a dosáhly průměrné hodnoty 29,46 Kč za kg živé 
hmotnosti nebo 38,30 Kč za kg jatečné hmotnos-
ti. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali ze-
mědělci v průměru o 5,79 Kč za kg v mase méně 
než ve čtvrtletí předcházejícím. 

Jen mírný meziroční pokles byl ve 3. čtvrtle-
tí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−1,0 %). 
Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,84 Kč za kg v živém.

POHYB ZBOŽÍ PŘES HRANICE1 

– ŽIVÁ ZVÍŘATA A MASO
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 

zboží přes hranice v období od června do srpna 
2020 se obchodovalo meziročně méně s živým 
skotem a živou drůbeží v důsledku nižšího vý-
vozu; naopak obrat obchodu s živými prasaty byl 
větší díky zvýšenému dovozu.

Živého skotu se vyvezlo 47,5 tis. ks (−9,1 %), 
z toho bylo 15,0 tis. ks (−1,7 %) určeno k po-
rážce a 32,6 tis. ks (−12,2 %) skotu k další-
mu chovu, včetně plemenných zvířat. Pokra-
čoval růst dovozu jatečných zvířat (1,9 tis., 
+21,1 %). Živý skot se dovážel hlavně ze Slo-
venska; vyvážel se do Rakouska, Německa, 
o více než polovinu klesl vývoz mimo EU, a to 
tím, že podstatná část zástavového skotu ur-
čená dříve do Turecka zamířila do Bulharska.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata vykázal meziročně nižší přebytek způsobený 
zvýšeným dovozem (25,4 tis. ks; +4,5 %) při téměř 
totožném vývozu (101,3 tis. ks; −0,8 %). V po-
rovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy 
se nedovážela prasata k porážce, se jejich dovoz 
obnovil na 1,0 tis. ks. Zvýšil se také jejich vývoz 
(na 61,0 tis. ks; +12,4 %), kdežto vývoz mladých 
prasat v průměrné hmotnosti 27,4 kg se snížil (na 
38,9 tis. ks, −16,8 %). Živá prasata se dováže-
la z Německa, Slovenska a Dánska, vyvážela se 
hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se 
u komodity živá drůbež meziročně propadl vývoz 
kuřat a slepic určených k porážce o 24,1 % na 
4608 t. živé hmotnosti. Přebytek obchodu s jedno-
denními mláďaty zůstal na obvyklé úrovni. Bylo 
vyvezeno 22,9 mil. kuřat a 2,2 mil. kachňat; dove-
zeno 1,4 mil. kuřat, 97 tis. kachňat (meziročně 3x 
více) a 75 tis. krůťat (meziročně polovina). Hlav-
ními partnery pro dovoz živé drůbeže byly Ma-
ďarsko, Slovensko a Německo; vývozy směřovaly 
na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice 
pro komoditu maso se zlepšila u hovězího (na 
−6015 tun), nepatrně se prohloubila u vepřového 
(−60 345 tun) a meziročně výraznější schodek 
byl zaznamenán u drůbežího (−23 158 tun).

Hovězího masa bylo dovezeno 9475 tun 
(−11,8 %) a vývoz se zvýšil na 3460 tun 
(+10,2 %). Dovozy hovězího masa pocházely nej-
více z Nizozemska, Polska a Německa. Vývozy 
směřovaly především na Slovensko a do Polska.

Dovoz vepřového masa se mírně zvýšil na 
68 853 tun (+2,3 %), rovněž i vývoz (8508 tun; 
+17,5 %), takže schodek pohybu zboží se mezi-
ročně nepatrně zvýšil. Vepřové se dováželo tradič-
ně z Německa, Španělska, Polska a Belgie; většina 
byla vyvezena na Slovensko. U drůbežího ma-
sa, podobně jako v minulém čtvrtletí, pokračoval 
odlišný vývoj. Zvýšeným dovozem (26 953 tun; 
+7,2 %) a nižším vývozem (3 794 tun; −12,5 %) se 
schodek obchodu s drůbežím masem meziročně 
prohloubil. Více než polovina se ho dovezla z Pol-
ska, mírně se navýšil dovoz z Maďarska. Vývoz 
směřoval na Slovensko, do Německa, Rakouska 
a Maďarska. Český statistický úřad

1)  Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU 
(Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazo-
vaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravo-
dajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí 
pod prahem 12 mil. Kč.

Výroba masa se zvýšila, ceny jatečných zvířat klesly
3 .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0
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Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

3/2019 4/2019 1/2020 2/2020 3/2020

Výroba masa 
celkem

tuny 
jat. hm. 112 320 115 766 110 866 111 488 114 103

%1) 102,7 98,7 102,0 97,8 101,6
z toho:

hovězí a telecí
tuny 

jat. hm. 17 422 19 226 18 392 17 247 17 525
%1) 101,1 96,9 99,7 97,0 100,6

vepřové
tuny 

jat. hm. 51 586 53 914 52 040 51 421 52 762
%1) 101,6 97,9 103,1 95,9 102,3

skopové a kozí
tuny 

jat. hm. 50 56 32 52 37
%1) 92,7 77,5 99,2 61,6 72,9

drůbeží
tuny 

jat. hm. 43 258 42 566 40 399 42 765 43 777
%1) 104,8 100,5 101,8 100,5 101,2

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ
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Praha – Dalších se-
dmnáct výrobků se mů-
že pyšnit značkou KLASA. 
S modro-červeným logem 
se spotřebitelé nově se-
tkají například na vyzrá-
lých hovězích steacích, 
pečené sedlácké klobá-
se nebo müsli tyčinkách 

a ovesných vločkách. Aktuálně je značkou 
KLASA oceněno celkem 965 produktů 
od 245 českých a moravských výrobců. 

Logo KLASA pomáhá spotřebitelům ve 
snadnější orientaci na trhu s potravinami a upo-
zorňuje na kvalitu produktů. O tom, že vybra-
né výrobky mají na obalu značku KLASA,
rozhoduje hodnotitelská komise složená z od-
borníků v oblasti potravinářství. Udělení znač-
ky znamená ale pro výrobce závazek. Po ce-
lou dobu platnosti certifi kátu musí totiž jejich 
výrobky splňovat kritéria, díky kterým jim 
komise značku udělila. To kontroluje Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce a Státní 
veterinární správa. 

NOVĚ OCENĚNÝMI VÝROBKY 
JSOU:

K ypřící prášek do pečiva
VÝROBCE: Amylon, a. s. 

Některé české podniky patří ve svém oboru 
k nejstarším v Evropě. K těmto podnikům se řa-
dí i ryze český potravinářský a škrobárenský vý-
robce – fi rma Amylon, a. s. Jeho tradice sahá až 
do roku 1891, nicméně samotný vznik fi rmy se 
datuje k roku 1912. Široký sortiment produktů 
zahrnuje například pudingy, dezerty, moučníky, 
škroby, bramborové a moučné směsi a také pří-
pravky na pečení a vaření, jako je právě oceněný 
Kypřicí prášek do pečiva. Celý proces výroby 

i prodeje je řízen podle norem mezinárodního 
systému kontroly jakosti HACCP a IFS, díky 
čemuž je zaručena kvalita všech výrobků.

Pečená sedlácká klobása
VÝROBCE: Beskydské uzeniny, a. s.

Oceněná klobása s vysokým podílem vybra-
ných částí vepřové kýty má příjemnou chuť po 
pepři a zapečení. Je vhodná jak pro teplou, tak 
studenou kuchyni. Společnost z Beskyd s více 
než 100letou tradicí se zabývá výrobou tradič-
ních uzenářských výrobků i originálních spe-
cialit. Prioritou společnosti je vyrábět kvalitní 
výrobky z kvalitních surovin.

Lehké & Křehké vločky 
Ovesné vločky jemné 

Ovesné vločky jemné s vlákninou
VÝROBCE: Emco spol. s r. o.

Vločky se vyrábí z nejkvalitnějšího ovsa a v po-
krmech vynikají výbornou nasákavostí a lahod-
nou chutí. Skvěle se hodí na přípravu ovesných 
kaší. Společnost Emco založil Zdeněk Jahoda 
v roce 1990. Tato česká rodinná fi rma se spe-
cializuje na výrobu kvalitních potravinářských 
výrobků odpovídajících zdravému životnímu 
stylu. Mezi nejoblíbenější výrobky společnosti 
se řadí müsli, vločky, kaše, sušenky a tyčinky. 
Dnes je Emco lídrem na tuzemském trhu a vyvá-
ží své výrobky do více než 50 zemí světa.

Fontana – pramenitá voda
VÝROBCE: 

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.

Tato kvalitní přírodní pramenitá voda pochází 
z chráněné přírodní rezervace Kokořínsko, kte-

rá je uchráněna od zemědělské a průmyslové 
výroby. Díky pH 7,4 pomáhá vyvažovat ky-
selost v lidském těle a k zákazníkům se dostá-
vá bez jakýchkoliv úprav, přesně v tom stavu, 
v jakém ji příroda připravila. Společnost Fonta-
na Watercoolers je český výrobce a distributor 
pramenité vody v barelech, poskytuje kvalitní 
výdejníky, kávovary i fi ltry k vodovodnímu řa-
du. Na trhu je již 22 let. Má 11 poboček po ce-
lém území ČR a jednu pobočku na Slovensku. 

Steak z vysokého roštěnce Angus 
Steak z nízkého roštěnce Angus 
Steak z květové špičky Angus 

Flank steak Angus 
Hovězí vysoký roštěnec 
Hovězí nízký roštěnec 
Hovězí květová špička 
Hovězí maso z pupku

VÝROBCE: 
MASO UZENINY POLIČKA, a. s.

Společnost je největší ryze český producent 
hovězího masa s dlouhodobě stabilní pozicí na 
trhu nejen v oblasti hovězího masa, ale také 
vepřového masa, masných výrobků a specialit 
v podobě hovězích vyzrálých steaků. Speciali-
zuje se na hovězí vyzrálé maso, ze kterého do-
dává nejen na český trh jednotlivé druhy steaků 
v podobě vakuově balených porcí. 

Selské kuře
VÝROBCE: 

RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Oceněné Selské kuře vyniká delikátní chu-
tí a pevnější strukturou. Jedná se o speciální 
plemeno pomalu rostoucích kuřat, která jsou 
chována na větším prostoru. Jejich výkrm trvá 

déle než 55 dní. Díky tomu dosahuje také o ně-
co větší hmotnosti než běžně dostupná kuřata 
na trhu. Společnost byla založena v roce 1991 
a orientovala se na zpracování králičího masa. 
Postupem času z malé fi rmy vyrostl zeměděl-
sko-potravinářský celek, který využívá nejmo-
dernější technologie v celém řetězci výroby 
a zpracování. Společnost klade důraz na sledo-
vání celého procesu výroby, od rostlinné prvo-
výroby přes výrobu krmných směsí, chov zví-
řat až po fi nální zpracování masa. Mezi fi nální 
výrobky patří především kuřecí maso, králičí 
maso, vepřové maso a vejce. Výrobky je mož-
né zakoupit v síti maloobchodních prodejen.

Müsli tyčinky naslano 
RAJČE A BAZALKA 

bez lepku 
Müsli tyčinky naslano SÝROVÉ 

bez lepku
VÝROBCE: 

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Zapékané Müsli tyčinky naslano jsou vyrobené 
z bezlepkových ovesných vloček a klíčené čer-
vené čočky. Jsou křupavé, mají vysoký obsah 
vlákniny a jsou šikovným snackem do práce, 
na výlet, do auta, k pivu či vínu. Česká fi rma 
SEMIX PLUSO vyrábí pekařské směsi a cere-
álie již 25 let. Klade důraz na kvalitní surovi-
ny, dynamický vývoj, inovace. Jako poděko-
vání přírodě buduje mokřadní biotopy a pečuje 
o biodiverzitu. 

Další informace 
a kompletní seznam všech 

oceněných produktů najdete 
na stránkách www.eklasa.cz

Odbor administrace podpory
kvalitních potravin

Ocenění Klasa získává nově sedmnáct výrobků
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Praha – Coca-Cola HBC v rámci pomoci 
s COVID-19 rozjela nebývale širokou podpo-
ru v různých oblastech. Letos už nemocnice, 
pracovníky v prvních liniích a dobrovolnické 
spolky podpořila 2 100 000 lahvemi nápojů 
v celkové hodnotě 26,2 milionu korun. Fir-
ma v počátku pandemie zároveň využila své 
know-how a vyrobila přes 65 tisíc prázdných 
lahví na dezinfekci pro městské úřady, hasiče
nebo Letiště Praha. Dále také transformovala
své nápojové automaty ve vybraných obchod-
ních centrech na tzv. „Rouškomaty“. Plný vý-
těžek z prodeje jde dodavateli roušek, Charitě
Kralupy nad Vltavou. V rámci podpory segmen-
tu HORECA se společnost zapojila i do řady
gastro iniciativ, které v průběhu pandemie 
vznikly.

Coca-Cola HBC se zavázala k podpoře svých 
zaměstnanců, spotřebitelů, zákazníků a komunit 
hned v počátku pandemie COVID-19. Proto již 
od jara pomáhá tam, kde je potřeba. Všechny ad-
ministrativní pozice včetně call centra převedla 
do režimu práce z domova a přijala maximální 
možná bezpečnostní opatření pro kontinuitu vý-
roby, servis zákazníků i zásobování. Zaměstnanci 
se také sami zapojili do dobrovolnických aktivit. 
Jednou z nich je trasování rizikových kontaktů 
v rámci projektu Chytré karantény Ministerstva 
zdravotnictví, kde nyní pomáhá 19 dobrovolní-
ků zastupujících různá oddělení a pozice, včetně 
středního a vyššího managementu. 

„Naprostou prioritou je udělat maximum pro 
bezpečí zaměstnanců, zůstat na blízku našim zá-
kazníkům a pomoci komunitám. Kolegům, kteří 
v první vlně nemohli vykonávat svou práci, jsme 
vypláceli 80 % mzdy místo zákonných 60 %.
Zároveň se po celou dobu snažíme podporovat 
i naše zákazníky – hotely, restaurace, kavárny. 
Zapojili jsme se do řady jejich projektů a nabí-
zeli společně třeba obědové menu zdarma pro 
zdravotníky a záchranné složky, podpořili pro-
jekty Vaříme nepostradatelným, Nekašleme na 
vás nebo Jedlo zdravotníkom, v rámci kterých 
jsme rozdali téměř 130 tisíc nápojů v hodnotě 
840 tisíc korun. Hygienickým stanicím pak 

už několik týdnů pomáháme s kolegy v bezpe-
čí našich domovů trasovat rizikové kontak-
ty napříč celou republikou. Na tomto projektu 
se plánujeme podílet až do konce roku,“ uvá-
dí Patricie Šedivá, manažerka externí komu-
nikace a vnějších vztahů v Coca-Cola HBC 
CZ/SK.

Její slova doplňuje Jan Václav Kašpar, ma-
nažer společenské odpovědnosti a komunit Co-
ca-Cola HBC CZ/SK: „Neustále monitorujeme, 
kde je naše podpora potřebná, a snažíme se rea-
govat co nejrychleji. Nápoje pro první linie jsme 
aktuálně poskytli zdravotníkům v nemocnicích 
napříč celou zemí: v Praze Motol, na Homol-

ce, Královské Vinohrady, dále v nemocnicích 
v Plzni, Mariánských Lázních, Chebu, České 
Lípě, Kolíně, Jihlavě, sv. Anny v Brně, ve Zlí-
ně, Karviné, Českých Budějovicích nebo zá-
chranné službě Královéhradeckého kraje, kam 
spadá Broumovský region, kde máme závod 
Natura,“ vypočítává a dodává, že na Sloven-
sku fi rma podpořila například nemocnici Košice 
nebo Miestny podnik verejnoprospešných slu-
žieb Petržalka, kam poskytla stany pro testování 
koronaviru. 

Větší část podpory na Slovensku jde přes Čer-
vený kříž. Ten podporuje za systém Coca-Cola 
ve spolupráci s Coca-Cola Company ČR a SR 
– letos ten slovenský získal přes 200 tisíc eur, 
český pak 6,3 milionu korun. Český červený kříž 
použil většinu těchto peněz na podporu výroby 
plicních ventilátorů CoroVent vyvinutých tý-
mem odborníků z ČVUT spolu s dobrovolníky 
z platformy COVID19CZ. Slovenský červený 
kříž za tyto prostředky zajistil nákup zdravot-
nických stanů, které se využívají pro působení 
dobrovolníků v areálech nemocnic. Coca-Cola 
Company ČR a SR také oznámila další podporu 
Červeného kříže, a to v rámci letošní vánoční 
kampaně s hlavní výzvou #DarujmeSe. Firma 
nechala vyrobit 3 miliony etiket s QR kódem 
pro pomoc organizaci v Česku i na Slovensku. 
Princip je jednoduchý, v chytrém telefonu sta-
čí otevřít mobilní bankovnictví a kamerou na-
skenovat QR kód umístěný na etiketách nápojů 
Coca-Cola. Ten přivede darujícího přímo na ban-
kovní platbu Červenému kříži. Každý tak bude 
moci přispět jakoukoli částkou těm, pro které 
letošní Vánoce nebudou úplně tradičním časem 
pohody.

Bison & Rose 

Coca-Cola HBC podpořila frontové linie v koronakrizi 
nápoji za 26,2 milionu korun, zaměstnanci se dobrovolnicky 

zapojili do trasování v Chytré karanténě

V porovnání s předchozími roky máme ko-
nečně dobrou úrodu. Na tom se shodují ana-
lytici i odborníci z českého argotech startupu
Agdata, lídra v oblasti digitalizace zeměděl-
ství. Brambor se podle dat Agdata sklidilo 
o zhruba 10 % více, farmáři se přesto potý-
kají s problémy při sklízení. Obilovin se skli-
dilo více o zhruba 5 %. I díky poklesu odbytu
v gastronomickém sektoru by se spotře-
bitelské ceny potravin na podzim neměly 
zvedat.

Letošní zemědělská sezona byla jako na hou-
pačce. Jarní problémy s nedostatkem pracovních 
sil a suchem vystřídaly netypicky vlhké letní mě-
síce, které přispěly k tomu, že se podařilo zlepšit 
úrodu oproti předchozím sezonám. „Musíme však 
brát v potaz fakt, že roky 2015 až 2019 byly kvůli 
pětisetletému suchu vyloženě slabé. Vedle nich le-
tošní úroda působí velmi pozitivně. Na fi nální čísla 
si ještě nějakou chvíli musíme počkat, ale podle 
našich dat již nyní můžeme tvrdit, že rok 2020 až 
na výjimky jako chmel byl pozitivní,“ uvádí Lu-

káš Musil, akreditovaný konzultant ministerstva 
zemědělství a zároveň obchodní ředitel startupu 
Agdata.

Letošní sklizeň se kvůli zářijovým a říjnovým 
dešťům poněkud protáhla. Dalším rysem letošní 
sezony je fakt, že se kvůli dešťům muselo pou-

žít velké množství ochranných přípravků, které 
chrání rostliny před plísněmi či jinými škůdci. 
Vytrvalé deště měly za následek, že se příprav-
ky jednoduše smývaly. Deště pocítili především 
bramboráři, kteří zaznamenali zhruba 10% ná-
růst úrody oproti předchozím letům. „Brambo-
rářská sklizeň byla letos kvůli dešťům složitější. 
Od našich klientů máme informace, že zhruba 
desetina produkce musela zůstat nesklizená na 
poli, protože se k ní v rozbahněném terénu ne-
dostala žádná mechanizace. Přesto jsou letošní 
data ze sklizně pozitivní. Snížený odbyt do gas-
tronomického sektoru kvůli epidemii COVID-19 
by měl mít za následek to, že ceny zůstanou stej-
né, někde možná i zlevní,“ dodává Musil. 

Letošní úroda se nevydařila jen u několika 
plodin, mezi kterými vévodí chmel. Podle údajů 
Agdata bude letošní úroda slabší zhruba o pěti-
nu: „Od našich pěstitelů chmele máme zprávy, že 
kvalita chmele je letos nadprůměrná, avšak letní 
výkyvy v počasí měly za následek to, že se ho uro-
dilo méně než v loňském roce, který byl naopak 
vysoce nadprůměrný,“ vysvětluje Lukáš Musil 
a dodává: „Navzdory koronavirové epidemii 
a celkovým problémům s pracovními silami mů-
žeme letošní sezonu hodnotit jako vydařenou.”

F YI Prague

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat, 
tvrdí odborníci z českého zemědělského startupu

V rámci Českého sdru-
žení pro značkové vý-
robky (ČSZV) byla zříze-
na platforma „potravin 
na rostlinném základě 
– plant based.“ Tvoří ji 
přední české potravinář-
ské společnosti, jejichž 

výrobky společně tvoří dominantní podíl na 
v této kategorii potravin prudce rostoucím tr-
hu v ČR: Unilever, Nestlé, Danone, Coca-Co-
la, Emco, Dr. Oetker či Orkla Foods Česko 
a Slovensko. 

„Naše sdružení jsme založili proto, že segment 
potravin založených na rostlinném základě má 

všude v Evropě včetně České republiky obrov-
skou perspektivu a vznikla potřeba, aby spolu 
fi rmy mohly otevřeně komunikovat a řešit dosud 
otevřené otázky – od chybějících parametrů té-
to kategorie v české i evropské legislativě přes 
reformulace a inovace založené na vědeckých 
poznatcích o moderních zásadách zdravého ži-
votního stylu až po edukaci a férové informová-
ní spotřebitelů. Výrobky založené na rostlinném 
základě, ať již jde o potraviny nebo o nápoje, 
mají totiž obrovské benefi ty z hlediska sociál-
ní i environmentální udržitelnosti. Zdraví naší 
planety je zásadní i pro zdraví celého lidstva, 
a platí to i obráceně,“ vysvětluje Jan Levora, 
výkonný ředitel ČSZV. „Stojíme o dialog se vše-
mi. Naše platforma se hlásí k zásadám tzv. fl exi-

tariánské stravy, jejíž fi lozofi e nejlépe odpovídá 
nejnovějším výživovým doporučením směřujícím 
k co nejvyváženějšímu jídelníčku. Nevymezujeme 
se negativně vůči jiným segmentům v potravi-
nářství. Výrobky na rostlinném základě vnímáme 
jako doplnění a zpestření současného jídelníčku, 
jako rozšíření možností,“ doplňuje Jan Levora. 

Platforma Plant Based se mj. shodla na zá-
kladních principech výroby, distribuce a mar-
ketingu potravin na rostlinném základě – 
plant based – v České republice. Angažované 
společnosti budou společně prosazovat mj. 
tyto hodnoty: 
–  sociální a environmentální odpovědnost a dů-

raz na udržitelnost ve výživě, 

–  prosazování zásad pestré vyvážené stravy 
v souladu s aktuálními poznatky vědy a poža-
davky zdravého aktivního životního stylu, 

– fl exitariánství, 
–  systematická podpora biodiverzity a regenera-

tivního zemědělství, 
–  otevřenost k připojení dalších firem a ote-

vřenost ke spolupráci s dalšími segmenty 
potravinářství a také ke komunikaci s veřej-
nými institucemi a odbornou i širokou veřej-
ností, 

–  systematické inovace a reformulace a podpora 
vědeckého výzkumu. 

České sdružení 
pro značkové výrobky

Výrobci Plant based potravin v České republice založili vlastní platformu
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Přejeme 
všem svým obchodním partnerům a zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021.

37 000 hektarů  2,6 milionu tun řepy
300 000 tun cukru 550 000 hl pitného lihu
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–  Průměrná útrata se zvyšuje, klesá frekvence 
nákupů – lidé se chovají zodpovědně

–  Spotřebitelská důvěra se výrazně propadla, 
lidé se obávají budoucnosti a šetří

–  Obchodní řetězce dosud investovaly do proti-
koronavirových opatření 4,8 miliardy korun

Praha – Pandemie koronaviru změnila
nákupní chování zákazníků. To, zda půjde 
o změny trvalé, anebo se vše vrátí do pů-
vodního stavu, ukážou další měsíce. Dobrá 
zpráva je, že jak zákazníci, tak i český retail
se současné situaci navzdory chaotičnosti
řízení krize ze strany státu dokázali při-
způsobit. 

„Navzdory tomu, že první vlna byla co do po-
čtu nakažených ve srovnání se současnou situa-
cí marginální, i přesto měla obrovský vliv na 
proměnu rychloobrátkového trhu. A to navíc 
v enormně krátké době několika málo týdnů. 
Zatímco dříve spotřebitelé hledali především ino-
vace a unikátnost, od začátku pandemie začali 
klást mnohem větší důraz na zdraví a zabezpeče-
ní základního domácího provozu. Ve druhé vlně
už sledujeme uklidnění, zákazníci si na novou si-
tuaci zvykli, přesvědčili se, že potraviny nedojdou, 

a nepodléhají panice. Pomohla tomu i opakova-
ně potvrzená skutečnost, že obchody nejsou ri-
zikovým místem, kde by se lidé mohli nakazit,“ 
přiblížil hlavní změnu v chování zákazníků Tomáš 
Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ru-
chu ČR a viceprezident Hospodářské komory.

Podle výsledků maloobchodního auditu spo-
lečnosti Nielsen došlo po období jarní vlny, kte-
rou provázely fáze panických nákupů a karanté-
ny, k ustálení na letním novém normálu. Tržby 
sice opět rostly tempem 3–4 %, ale tento růst měl 
úplně jiné příčiny než před pandemií. Zatímco 
průměrná útrata se zvýšila o 12 %, snížila se fre-
kvence nákupů tak, že si lidé přibližně každou de-
sátou návštěvu obchodu odpustili. Pandemie sou-
časně přinesla silný nárůst oblasti on-line prodejů. 
Zatímco za celý rok meziročně rostly o 21 %,
v období karantény, kdy byla uzavřena většina 
obchodů, lze pozorovat meziroční nárůst o 101 %.
Po poklesu na letní nový normál +48 % pak mů-
žeme s druhou vlnou registrovat opětovný nárůst 
o 91 %.

„Trend navštěvování řady obchodů k uspo-
kojení různých potřeb sice úplně nevymizel, ale 
vidíme mnoho nakupujících, kteří nyní preferují 
velké prodejny, kde mohou vše nakoupit během 
jedné návštěvy a současně mají výraznější pocit 
bezpečí díky většímu prostoru a širším uličkám. 
S tím souvisí i rychlý růst průměrné velikosti 
nákupu, ale současně pokles frekvence nákupů. 
V předchozích letech jsme přitom mohli pozo-
rovat spíše to, že Češi dělali častější a menší 
nákupy,“ uvedl Karel Týra, Managing Director 
Nielsen CZ&SK. 

Druhá vlna již spotřebitele tolik nezaskočila. 
Zákazníci pochopili, že výpadky v zásobování 
nehrozí a obchodní řetězce jsou schopné poptáv-
ku zcela pokrýt. Zcela tak odpadla fáze panických 
nákupů, která se objevovala v prvních jarních 
týdnech. „Poslední dostupný týden, tedy 44. kon-
čící 1. listopadem 2020, ukazuje šestiprocentní 
růst tržeb při třicetiprocentním nárůstu velikosti 
nákupního koše a osmnáctiprocentním poklesu 
nakupujících. Jde tedy prakticky o totožná čísla 
jako v období jarní karantény. Opět přitom roste 
zájem o oblast prevence a péče o domácnost a je-
jí členy. Naopak nejméně se daří segmentu kos-
metiky, kde se ani v klidnějších letních měsících 
nepodařilo obnovit růst a nyní s druhou vlnou 
propad opět nabírá na síle,“ vysvětlil Karel Týra.

Chování zákazníků se změnilo i z hlediska 
ochoty dodržování bezpečnostních opatření a je-
jich disciplíny, která proti jarní vlně významně 
klesla. Český retail přitom vynaložil na minima-
lizaci nebezpečí pro zákazníky i zaměstnance 4,8 
miliardy Kč. Celkem bylo spotřebováno 291 000 
litrů dezinfekce a řada dezinfi kovaných vozíků 
by dosáhla délky 254 kilometrů. U pokladen bylo 
nainstalováno 8,3 kilometru plexiskla a u vstupu 
rozdáno 12,4 milionu rukavic. 

LIDÉ SE BOJÍ UTRÁCET. 
MAJÍ STRACH Z BUDOUCNOSTI

Pandemie se samozřejmě razantně promítla 
nejen do chování spotřebitelů, ale i do celkové 
spotřebitelské důvěry po celém světě. Vývoj in-
dexu spotřebitelské důvěry společnosti Nielsen 
poukazuje na rostoucí obavy z budoucnosti, které 

způsobily vůbec největší propad během jednoho 
kvartálu za posledních 15 let. Důvěra spotřebi-
telů se propadla o 14 procentních bodů během 
jediného čtvrtletí. V České republice byl pokles 
ve druhém kvartálu letošního roku tažen zejmé-
na obavami ze ztráty zaměstnání, a to i v situaci, 
kdy prozatím nezaměstnanost nijak dramaticky 
nevzrostla. Současně se snížila i důvěra v osobní 
fi nance a Češi jsou nyní méně ochotni utrácet, 
než tomu bylo v minulosti.

„Zatímco spotřeba klesla mezikvartálně 
o 4,4 %, míra úspor se dostala na rekordních 
18,5 %. Lidé se začali bát budoucnosti, a proto 
šetří na běžných výdajích a odkládají dlouhodo-
bější investice. Pokud ale chceme co nejrychleji 
oživit naši ekonomiku, musíme co nejdříve obno-
vit důvěru lidí v budoucnost a ve schopnost stá-
tu zvládat krizové situace. Klíčové je, aby vláda 
konečně nastavila předvídatelná opatření a dala 
fi rmám i lidem jistotu, jak bude postupovat dál. 
Podpůrné programy musí pomoci nejen formálně 
zavřeným fi rmám, ale i jejich těžce postiženým 
dodavatelům. A lidé musí vědět, že máme šanci 
se ze současného ekonomického propadu rychle 
vzpamatovat,“ uzavřel T. Prouza. 

SOCR

Koronavirus přinesl nové trendy v chování spotřebitelů

Každé dva roky Česká společnost pro ja-
kost pořádá konferenci zaměřenou na kvali-
tu a bezpečnost v potravinářství a příbuzných 
oborech. V letošním roce se vzhledem k sou-
vislostem týkajícím se pandemie onemocně-
ní COVID-19 přesunula do online prostředí. Ži-
vě jste vysílání ze Studia ČSJ v Praze mohli 
sledovat 10. listopadu. Odborným garantem 
a spoluorganizátorem se stal již tradičně Svaz 
obchodu a cestovního ruchu ČR. Konference 
se konala za finanční podpory Rady kvality 
České republiky.

Potravinářství, obchod, kvalita a bezpečnost 
potravin, to vše jsou témata, která nejen českou 
společností velmi silně rezonují. A zájem o kon-
ferenci i ohlasy, které letošní ročník u odborné 
veřejnosti vzbudil, to jen dosvědčují. Konferen-
ce ve velké míře akcentovala novinky a trendy 
v oblasti kvality celého potravinářského řetěz-
ce, včetně strategie From Farm To Fork, odpo-
vědného chování obchodních řetězců, možnosti 
digitalizace a robotizace v zemědělství a potra-
vinářství. S dotazy na jednotlivé přednášející se 
mohli účastníci obracet v průběhu celé konferen-
ce online v aplikaci „sli.do“. 

PLÁN EUROPEAN GREEN DEAL
Konferenci zahájil svým příspěvkem Tomáš 

Prouza, prezident SOCR ČR, na téma Kdy se 
trvale udržitelná produkce potravin stane rea-
litou i u nás? Posluchače seznámil s hlavními 
body plánu European Green Deal (Zelená do-
hoda pro Evropu), který si klade za cíl zajistit 
udržitelnost hospodářství EU. Součástí plánu 
je také strategie From Farm To Fork. Předsta-
vil cíle této strategie, zejména zkracování délky 
přeprav surovin i produktů, nastavení opatření 
v oblasti skladování nebo balení potravin, mini-
malizaci plýtvání, lepší informovanost spotřebi-
telů (o původu potravin, výživové hodnotě, vlivu 
na životní prostředí). Dotkl se také otázky vlivu 
pandemie onemocnění COVID-19 na implemen-
taci závazků zemí EU.  

OD ZEMĚDĚLCE 
KE SPOTŘEBITELI

Stav implementace strategie From Farm to 
Fork na úrovni České republiky přednesla Jitka 
Gotzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potra-
vin MZe ČR, v rámci svého příspěvku Strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, 
zdravé a ekologické potravinové systémy. Uved-
la přehled praktických opatření, která se budou 
muset realizovat s cílem naplnit ambiciózní cíle 
EU do roku 2030 (akční plány, právní předpisy 
a jejich revize, normy, kodexy chování, omezení 
plýtvání potravinami, nutnost výzkumu, inovací, 
technologií a investic). Na závěr nás seznámila 
s aktuálním stavem vyjednávání ČR na půdě Ra-
dy EU a zohlednění klíčových otázek ČR.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP 
ŘETĚZCŮ K OBCHODOVÁNÍ

V dalším bloku tří přednášek vystoupili zá-
stupci řetězců. Pavel Mikoška, viceprezident 
SOCR ČR a ředitel kvality Albert Česká republi-
ka, s. r. o., si připravil příspěvek Společensky od-
povědný přístup řetězců k obchodování. Zabýval 
se většinovým chápáním společensky zodpověd-
ného chování, rysy spotřební společnosti, komu-
nikací o udržitelnosti a jejími dopady a tématy, 
která nejvíce rezonují (např. klimatické změny, 
obaly a znečišťování planety odpady, zdravý ži-
vot a zdravé stravování). 

KONEC PLÝTVÁNÍ 
POTRAVINAMI V ČESKU

Dalším velkým tématem, plýtvání potravina-
mi a potravinový odpad, se ve svém příspěvku 
Žádné jídlo nazmar – prevence plýtvání s potra-
vinami zabýval Jan Kondáš, Head of Commu-
nications z Tesco Stores a. s. Představil Tesco 
strategii a cíle udržitelného podnikání ve třech 
hlavních oblastech: plýtvání potravinami, obaly, 

klimatická opatření. Ukázal také, jak vypadá roz-
ložení potravinového odpadu v potravinovém ře-
tězci a kde se vlastně nejvíce plýtvá. Maloobchod 
a velkoobchod zaujímá v pomyslném koláči takto 
znehodnocených potravin 5 %, domácnosti pak 
celých 53 %. Tento tematický blok byl uzavřen 
vystoupením Petra Baudyše, ředitele kvality Pe-
nny Market s. r. o., na téma Program udržitelnosti 
v Penny – Sustainability. Strategie je rozděle-
na do 4 oblastí: lokální zelené výrobky, energie 
a životní prostředí, lidé, sociální angažovanost. 
Penny je dlouholetým partnerem lokálních čes-
kých výrobců a razí heslo „Co je české, to je 
dobré“. Byly prezentovány hlavní přínosy Penny 
Standardu Animal Welfare, projekt video receptů 
s cílem ukázat široké spotřebitelské veřejnosti, 
jak neplýtvat potravinami.

KTERÉ ASPEKTY KONTROLOVAT 
V DOBĚ COVIDOVÉ

V dalších dvou přednáškách vystoupili zástup-
ci státní správy. Jindřich Pokora, ředitel odboru 
kontroly, laboratoří a certifi kace Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, přednesl Výsledky 
kontrolní činnosti SZPI a očekávané nové aspek-
ty kontrolní činnosti. Hlavními tématy bylo SZPI 
v době covidové, dále výsledky kontrol a dvojí 
kvalita potravin. Zbyněk Semerád, ředitel SVS, 
poskytnul aktuální informace Státní veterinární 
správy ČR, s hlavním zaměřením na COVID-19, 
ovlivnění provozů masné výroby i zaměstnanců 
SVS, způsoby komunikace, přístupy a provádění 
kontrol, zkušenosti ze zahraničí.

ÚSPĚCHY A MOŽNOSTI 
ČESKÉ CECHOVNÍ NORMY

V následující přednášce Miroslav Koberna, 
ředitel pro programování a strategii Potravinář-
ské Komory ČR, seznámil účastníky s Český-
mi cechovními normami a jejich uplatněními při 
zvyšování kvality výrobků. Byla prezentována 
pravidla a postupy, díky nimž mají výrobci po-
travin možnost své výrobky k cechovním nor-
mám přihlásit. Nebyla opomenuta ani pravidla 
pro jednotlivé skupiny potravin. Systém Českých 
cechovních norem má ambici pozvednout kvalitu 
českých potravin a vrátit jim u spotřebitelů důvě-
ru a historické renomé. Systém se neustále rozši-
řuje, v současné době jsou již navrženy ČCN pro 
krmiva a probíhají první certifi kace jako před-
poklad pro rozšíření na prvovýrobce. Upřesňují 
se také pravidla pro vícesložkové potraviny. Na 
závěr zaznělo motto: Kupujte kvalitní české vý-
robky vyrobené podle České cechovní normy.

ÚKOL PRO KVALITU: 
DIGITALIZACE A ROBOTIZACE 

V ZEMĚDĚLSTVÍ I POTRAVINÁŘSTVÍ
Poslední blok přednášek se týkal možnostmi 

uplatnění digitalizace a robotizace v zemědělství 
a potravinářství. Jak uvedli přednášející, význam 

využití moderních technologií se znásobil při stá-
vající covidové době, kdy nedostatek pracovníků 
v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu, 
omezení pohybu lidí a osobních kontaktů může 
mít zásadní vliv na schopnost produkovat základ-
ní potravinářské suroviny a výrobky. Přednášku 
na téma Robotizace a digitalizace v zeměděl-
ském podniku prezentovala Monika Nebeská, 
předsedkyně představenstva ZD Všestary. Před-
stavila nejen možnosti a vize budoucnosti (např. 
použití dronů), ale také reálný stav robotizace 
a digitalizace v ZD Všestary a plány rozšiřování. 
Ve svém příspěvku vyvrátila domněnku, že je 
oblast zemědělství nejvíce vzdálená a nejméně 
ovlivněná moderními technologiemi a automa-
tizací. Vývoj směřuje k plně automatizovaným 
autonomním zemědělským strojům. 

Další příspěvek od Martina Josífka, ze společ-
nosti Radalytica a. s., nám dal odpověď na otázku, 
zda může moderní rentgen pomoci s pěstováním 
plodin a zpracováním potravin.  V přednášce byly 
představeny možnosti využití nových typů citlivých 
rentgenů, které mají své místo například také ve 
vesmíru a NASA je využívá na mezinárodní stani-
ci ISS. Svou roli mají při autentifi kaci uměleckých 
děl, ale uplatňují se rovněž v zemědělství a v potra-
vinářství pro detekci různých druhů cizích předmě-
tů (plasty, kov, dřevo, sklo, kosti). Názorné snímky 
a vizualizace jen dokládaly jejich význam pro praxi 
produkce potravin a surovin. 

Posledním příspěvkem konference byla před-
náška od Konstantina Novikova z CIE Con-
sulting s. r. o., na téma Využití digitalizace při 
výrobě potravinových doplňků, pracoviště ve vir-
tuální realitě. Byly předvedeny praktické ukázky 
možností projektovat pracoviště ve virtuální rea-
litě, včetně řešení ergonomie. 

 Velké poděkování patří všem přednášejícím, 
kteří se zapojili (ať osobně ve studiu nebo online). 
Prezentace budou také využity (nejen) studenty 
z Jihočeské univerzity jako studijní materiál. 

Leona Petrová

Online konference FROM FARM TO FORK 2020
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 Až 27 000 tun jídla se ročně vy-
hodí v oblasti závodních jídelen 
a rychlého občerstvení v České re-
publice. Vyplynulo to z výzkumné-
ho projektu Redukce plýtvání po-
travinami ve veřejném stravování 
(RedPot), na kterém spolupracovalo 
Technologické centrum AV ČR, spo-
lečnost Median, Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací a spolek Za-
chraň jídlo. Vůbec první takový vý-
zkum v českém prostředí trval dva 
roky a poznatky z něj shrnuje nová 
brožura a motivační plakát pro jídel-
ny a restaurace. Obsahují rady a ti-
py, jak plýtvání jídlem snížit.

V českých jídelnách a rych-
lých občerstveních se denně vyho-
dí až 45 kg hotového jídla a zbytků,
což za rok činí zhruba 27 000 tun. Ty-
to a další údaje obsahuje nově vydaná 
příručka a plakát Jak šetřit jídlem? shr-
nující výsledky výzkumného projektu 
RedPot, který podpořila Technologická 
agentura ČR v rámci programu ÉTA. 
„V České republice doposud neexis-
tovala souhrnná data o tom, kolik po-
travin se vyhodí v provozech veřejné-
ho stravování. Během dvou let se nám 
podařilo shromáždit jak reálná čísla 
z terénního měření, tak i příčiny plýt-
vání a doporučení, jak snížit množství 
znehodnocených potravin,“ říká Len-
ka Hebáková z Technologického cent-
ra AV ČR. Vzniklé materiály mají po-
moct podnikatelům z oblasti veřejného 
stravování, státní správě a nezisko-
vým a jiným organizacím, které chtějí 
z ekologických nebo ekonomických 

důvodů snížit své potravinové ztráty 
a odpad. 

Výzkum zjistil, že 56 % jídla se 
vyhodí v kuchyni, 30 % zbývá na ta-
lířích po zákaznících a 14 % tvoří ho-
tové, nevydané jídlo. „Důvodů, proč se 
v provozech plýtvá, je mnoho. Vliv má 
kvalita surovin, personál, velikost por-
cí, hygienické požadavky i poptávka 
strávníků,“ komentuje zjištění Barbora 
Kebová, vedoucí výzkumu v Zachraň 
jídlo. Specifi ka se liší podle druhu pro-
vozu. Redukce plýtvání v gastro pro-
vozech má však významný ekonomic-
ký potenciál pro všechny. Jídelny by 
mohly ušetřit díky objednávkovému 
systému a úpravě velikosti porcí. Fast 
foody by měly revidovat přísné fi remní 
standardy pro kvalitu jídla (např. hra-
nolky v jednom z fast foodů, kde vý-
zkum probíhal, musely být zákazníkovi 
servírovány do 7 minut od usmažení. 
Pokud se do té doby nestihly vydat, 

putovaly do koše). Speciálně pro re-
staurace s rychlou obsluhou vznikl mo-
tivační plakát, který uvádí 12 způsobů, 
jak snížit plýtvání a ušetřit.

Jedním z témat, kterému se věnuje 
příručka, je možnost darování nevy-
daných pokrmů potřebným. „Přebytky 
vznikají především ve výdeji a v malém 
procentu v kuchyni. Jde většinou o ho-
tové pokrmy, které podléhají přísným 
hygienickým normám. Ty mohou hrát 
v jejich dalším využití klíčovou roli, ne-
boť pro řadu provozů může být jejich 
splnění velmi obtížné. Výzkum ukázal, 
že množství těchto pokrmů se značně 
liší dle charakteru provozovny, namě-
řeno bylo 1,8 až 24,9 kg odpadu na 
provozovnu denně,“ popisuje situaci 
Kebová. Spolek Zachraň jídlo se bude 
dále věnovat odstraňování bariér pro 
darování potravin.

Projekt RedPot se zaměřil na re-
staurace s rychlou obsluhou, tedy na 

jídelny, menzy, kantýny a tzv. fast fo-
ody. Po úvodní fázi projektu, která se 
věnovala měření, proběhla debata se 
zapojenými řetězci o příčinách vzniku 
potravinového odpadu a ztrát a kon-
krétních možnostech, jak plýtvání po-
travinami redukovat. Uskutečnily se 
workshopy s dalšími klíčovými aktéry 
z oblasti veřejného stravování, státní 
správy, hygieny apod. Z těchto setká-
ní vznikla konkrétní doporučení, která 
jsou nyní ke stažení v příručce a pla-
kátu.

Webová stránka projektu:
https://zachranjidlo.cz/redpot

https://redpot.strast.cz/cs

Příručka ke stažení:
https://zachranjidlo.cz/wp-content/

uploads/RedPot_prirucka.pdf

Public Relations

Kolik jídla se vyhodí v jídelnách a restauracích rychlého občerstvení 
a jak lze plýtvání redukovat? Poradí příručka a plakát

V roce 2008 
byl 18. lis-
topad vyhlášen 
v EU za Evrop-
ský antibiotic-
ký den. Má být 
připomínkou 

kampaně za rozumné používání an-
tibiotik. Veterinární lékaři s těmito 
snahami souhlasí, jak již mnohokrát 
deklarovali, a to především kvůli
vzrůstající rezistenci bakteriálních 

původců nákaz vůči antibiotikům. 
Nicméně je smutným paradoxem, že 
již delší dobu a opakovaně nejsou 
k dispozici některá potřebná vete-
rinární antibiotika. Co je příčinou?

Právě na příkladu z posledních týd-
nů Komora veterinárních lékařů upo-
zorňuje na rizika výroby antibiotik 
a dalších léčiv v jedné, popřípadě ně-
kolika vzdálených asijských zemích. 
Navrhovaná evropská legislativa 

a očekávané rozšíření centrální regist-
race léčiv těmto problémům nezabrání, 
spíš je znásobí. Která česká či evrop-
ská fi rma si bude moci dovolit zaplatit 
za centrální celoevropskou registraci 
nového léčebného přípravku násobky 
současného poplatku národní regist-
rační autoritě a ještě očekávat tvrdé 
regulace a indikační omezení? Přesun 
výroby léků mimo Evropu, podporova-
ný i dalšími politickými regulacemi, je 
cestou do záhuby.

Komora veterinárních lékařů není 
subjektem, který by mohl zajistit na 
trhu chybějící léčiva. Její prezident-
ka Radka Vaňousová upozorňuje, že 
podle zákona o léčivech je možné při 
léčbě zvířat veterinární preparát nahra-
dit humánním ve smyslu kaskády do-
stupnosti. Ovšem je možné, že tím se 
problém s nedostatkem pouze odsune 
a rozšíří. 

Nicméně při příležitosti Evropského 
antibiotického dne je dobré zopakovat 

apel: Antibiotika používat zodpovědně, 
dodržovat předepsané dávkování i do-
bu léčby, nevysazovat léky, jakmile 
dojde ke zdánlivému zlepšení zdravot-
ního stavu zvířete i člověka. A hlavně 
antibiotika používat jen na bakteriál-
ní infekce, nikoliv na virové, jako je 
například chřipka, na ty antibiotika 
opravdu nezabírají!

Josef Duben,
PR KVL

Evropský antibiotický den bez antibiotik se asi protáhne

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
CO BUDE POTOM

Velké děti si vážnost situace negativně ne-
připouštějí. Nesledují televizní zpravodajství, 
a tak nemají nic, co by je děsilo.

L. Hanousek, dětský lékař (MFDnes)

 Nikdy nebudu hlasovat pro experimen-
ty typu záporných sazeb, které odrazují od 
úspor, anebo pro devalvaci koruny.

Aleš Michl, člen bankovní rady ČNB

Kurzarbeit (to je ale ošklivé slovo, brr…) 
v lidech pěstuje veskrze socialistické, chybné, 
až zločinné představy, že mají nárok na něco 
za nic. V tomto případě za to, že zůstanou do-
ma a nebudou pracovat. Stát lidi, kteří sedí 
doma, zaplatí z peněz, které sebral těm, co 
pracují.  M. Šichtařová

Donalde, klid! 
 (vzkazuje Greta 

 ... a má za to víc lajků než Trump)

Biden je stará struktura. 
 Václav Klaus

Jak řekl kdysi prezident Klaus, s každým 
novým zákonem se zmenšuje naše svoboda. 
Ani on však asi nepředpokládal, co se děje 
teď.

Z drastických opatření, která si vynucuje 
koronavirus, výrazně omezujících naši svo-
bodu, jistě po hlavní vlně něco zbyde. Ani se 
nebráníme, sociální kontakty na minimu, ces-
tování a obchody zavřené, občas do Německa 
a Polska nakoupit, zvykáme si. Rozsah ome-
zení svobody spojený s koronavirem překra-

čuje veškeré naše představy o omezení běž-
ného života. Kamery jsou na každém kroku, 
jsme sledováni nepřetržitě. V rozhlase nám 
radí, jak udržovat mentální rovnováhu. Je to 
těžké…

A není na tom dost: vláda jedná o vý-
ši minimální mzdy, poslanci navrhují zákaz 
slevových a akčních prodejů, zase se mluví 
o procentech domácích potravin v obchodech, 
o zavřených obchodech o nedělích. Koruna 
klesla i na 28 Kč/€ (naši bankéři ji předtím umě-
le udržovali podhodnocenou), příjmy klesají 
díky infl aci, státní dluh stoupá mimo veškeré 
meze. 

V různých zemích EU chtějí omezovat vý-
robu mléka, ve Francii i jinde stoupají dotace 
na mléko, aby vyrovnaly pokles cen vzhledem 
k poklesu spotřeby. A co bude dál?

Koronavirus se stane běžným onemocně-
ním díky očkování a ekonomika se pomalu 
bude zotavovat. Výroba mléka se vrátí na 
předkrizovou úroveň, ceny budou jako dřív 
oscilovat. Spotřeba trochu klesne a tlak na 
dotace všeho druhu se zvýší. My to zaplatíme 
v daních a v státních dluzích. 

Už to ale nebude jako dřív. Nejistota zůsta-
ne stejně jako řada dosud nouzových omezení. 
Nad dlouhodobými soukromými investicemi 
visí otazník. Nová neomarxistická generace 
si asi zvykne.

A nás (70 plus) musí spálit, protože se 
(s COVID) nesmí pohřbívat do země. Asi po-
hodit na stavbě.

Všichni víme, jak podstatnou roli hraje 
víra v lepší dny. Neskládejme ruce do klí-
na.

Minimálně v době nouzového sta-
vu je rozumné, aby základní ko-
modity byly v českých obchodech 
plošně za přijatelné akční ceny.
A letákové akce výrazně omezeny 
nebo zrušeny. Podle zástupců vel-
kých řetězců by ale zrušení letáků
znamenalo automaticky zdražení 
zboží – tedy návrat k běžným ce-
nám. Zahraniční obchodní sítě se 
tak nechtějí vzdát obrovských marží 
a vyjít vstříc spotřebitelům. Ti by si 
mohli nakoupit veškeré zboží v ob-
chodě za rozumnou cenu a nepřejíž-
dět kvůli manipulativním obrovským 
slevám mezi různými obchody. Více
v komentáři přibližuje předseda 
Družstva CBA Roman Mazák.

V českém prostředí lze dlouhodobě 
pozorovat, že o slevové akce mají nej-
vyšší zájem senioři. Často to znamená 
objet hned několik obchodů a pořídit 
si v něm zboží s velkou slevou. Prak-
ticky nic se na tom nemění ani v době 
druhé vlny pandemie koronaviru, kdy 
ale nejen tato nejohroženější skupina 
riskuje možnost nákazy. Zastáváme 
proto názor, že letákové akce by 
měly být v období nouzového stavu 
výrazně omezené, nebo přímo zaká-
zané. Když jsme toto stanovisko for-
mulovali, zástupci velkých obchod-
ních řetězců namítali, že by kvůli 
zrušení letáků museli zdražit zboží. 
Tedy vrátit ho na jeho původní cenu 
s obrovskou marží, se kterou běžně 
pracují.

Je zarážející, že vůbec nikdo nepři-
pustil i druhou variantu. Tedy alespoň 
základní komodity ponechat za akční
cenu a obětovat část své obrovské 
marže. K žádnému zdražování by ne-

došlo, sítě řetězců by naopak šly na-
proti samotným spotřebitelům. Ti by 
nebyli vystaveni tak velkému riziku 
nákazy pendlováním mezi různými 

obchody. Zároveň by ocenili rozumné 
ceny v době, kdy se řada z nich 
kvůli protiepidemickým opatřením 
obává výpadku příjmů. Realita je 
nicméně taková, že po skončení akce 
řetězce zboží opravdu opět zdražují. 
A zneužívají tak situace v nouzovém 
stavu, kdy jsou lidé nuceni oproti nor-
málu nakupovat jídlo daleko více právě 
v obchodech než v restauracích.

Zahraniční obchodní sítě díky 
tomuto přístupu vydělávají neskutečné 
peníze. A to na úkor uzavření drob-
ných podniků. Dobře to lze odvodit 
z procentuální výše slev uváděných 
v letácích. Když má zboží najednou 
o polovinu nižší cenu než běžně, jde 
vidět, že obchod má na zboží stabilně 
obrovskou marži. Netýká se to přitom 
pouze jedné konkrétní položky, ale ko-
modit napříč celým sortimentem. Jde 
o začarovaný kruh, kdy lidé pouze če-
kají, až bude zboží ve slevě. Pak buď 
přejížděním mezi obchody riskují rizi-

ko nákazy, nebo zvolí jednu prodejnu, 
ovšem u zboží za běžnou cenu zapla-
tí násobně více. Jak je možné, že při 
velkých nárůstech pozitivních případů 
jsou v den vyhlášení akce plná parkovi-
ště a lidé v prodejně přes sebe pomalu 
přepadávají?

V CBA se proto snažíme jít příkla-
dem. Nepracujeme na rozdíl od vel-
kých řetězců s přemrštěnou marží. 
Základní komodity navíc dlouhodobě 
prodáváme za akční ceny řetězců a na 
této úrovni je držíme i po celou dobu 
nouzového stavu. Výrazně jsme také 
omezili letákové akce, abychom pře-
dešli tomu, co se jinak děje na zbytku 
trhu. Tedy, že lidé kvůli slevám objíž-
dí hned několik obchodů a riskují ná-
kazu. Pokud by se podobně jako naše 
síť zachoval i zbytek trhu, byl by to 
mimořádně pozitivní krok směrem ke 
spotřebitelům.

Roman Mazák, 
 předseda Družstva CBA CZ

Řetězce nemusí zrušením letáků zboží zdražovat. 
Díky obrovským maržím ho mohou ponechat za akční cenu
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Vážení obchodní 
partneři, chtěli bychom 
Vám poděkovatza přízeň 
a důvěru, kterou jste
nám projevili v roce 

2020.

Přejeme Vám i Vašim
blízkým do nového 
roku 2021 hodně 

štěstí, zdraví, lásky
a osobních i pracovních 

úspěchů.

Vodňanská drůbež, a. s.

1
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Praha – Pokračující uzavírka hos-
pod a restaurací a s tím související 
propad prodeje čepovaného piva po-
važuje za v současnosti největší 
problém 96 % pivovarů a sladoven. 
V důsledku toho očekávají pivovary
letos propad tržeb v řádu desítek 
procent, až třetina z nich pak zva-
žuje v současné situaci propouš-
tění. Vyplývá to z průzkumu, který
si koncem října udělal Český svaz 
pivovarů sladoven. Zúčastnilo se ho
na 90 respondentů zastupujících
sladovny a pivovary všech velikostí
– od minipivovarů až po velké pivo-
varnické skupiny.  

Zatímco uzavřené restaurace trápí 
pivovary všech velikostí, pokles pro-
dejů souvisejících s exportem piva 
vnímají jako problém častěji střední 
a velké pivovary. Většina firem má 
zvýšené náklady na hygienická a dal-
ší opatření, ta pro ně ale neznamena-
jí zásadní problém. S aktuální situa-
cí se pivovary nejčastěji vyrovnávají 
tak, že rozpouštějí vytvořené rezervy 
(74 %) a ruší nebo odkládají plánova-
né investice (77 %). Více než polovi-
na fi rem provádí organizačně pracov-
ní změny, jako např. podpora práce 
z domova, závodní dovolené, v kraj-
ním případě pak i propouštění. Menší 
pivovary, které jsou často závislé na 
prodeji čepovaného piva, pak oteví-
rají nové prodejní kanály jako inter-
netový prodej, rozvoz nebo výdejní 
okénka. 

Ještě v létě vypadala situace poměr-
ně optimisticky, aktuálně ale očekávají 
pivovary celoroční propady tržeb v řá-
du desítek procent. U středních a vět-
ších pivovarů se propad tržeb bude 
pohybovat v rozmezí 20–40 %, menší 
pivovary a minipivovary letos přijdou 

Pivovary nejvíc trápí uzavřené hospody, 
jejich tržby se letos 

propadnou až o desítky procent

„Při první vlně COVID-19, kdy byly 
restaurace uzavřené deset týdnů, po-
kryly pivovary veškeré ztráty z vlast-
ního, a to při zachování plné zaměst-
nanosti,“ říká Martina Ferencová, 
výkonná ředitelka Českého svazu 
pivovarů a sladoven. „V aktuální si-
tuaci, kdy se gastronomické podniky 
opět na několik týdnů uzavřely a tím 
se prakticky zastavil prodej čepované-
ho piva, už náhrady od státu požado-
vat budeme. Jednáme s ministerstvem 
zemědělství o kompenzacích vzniklých 
ztrát, ale současné podmínky jsou na-
stavené tak, že na ně velká část pivo-
varů nedosáhne,“ dodává Ferencová.  

Oslovené pivovary nejčastěji volají 
po brzkém rozvolnění opatření a ale-
spoň částečném otevření restaurací 
a hospod. V nejisté atmosféře posled-
ních týdnů by členské fi rmy ocenily 
jasný plán na kompenzace jednotlivým 
sektorům, chybí jim smysluplné termí-
ny zavádění opatření, ale i jasná a uce-
lená komunikace za strany státu. Uví-
taly by i celkové zjednodušení přístupu 
ke kompenzacím, zrychlení odpisů 
a vyplácení prostředků z podpůrných 

programů, a opakuje se i požadavek na 
snížení odvodů za zaměstnance. 

Pivovary se nechtějí více zadlužo-
vat, o čemž svědčí i fakt, že aktuálně 
uvažuje o využití úvěrového programu 
COVID III pouze každý desátý, a to 
zejména mezi malými pivovary. Nej-
častěji, ve více než dvou třetinách pří-
padů, chtějí pivovarské společnosti vy-
užít program Antivirus  na pokrytí části 
mzdových nákladů. Odložení úhrad 
DPH, záloh na daň z příjmů a silniční 
daň do konce roku 2020 se pak chystá 
využít 42,5 % respondentů. Ošetřovné 
pro zaměstnance využije více než tře-
tina fi rem, zejména pak z řad větších 
pivovarů.  

Liberalizační balíčky, jako je od-
puštění pokut za opožděná daňo-
vá přiznání, zrušení vybraných zá-
loh na daň či pozastavení EET do 
konce roku, využije necelá třetina 
všech dotázaných (31,0 %). Kaž-
dý sedmý pivovar o pomoc nežádá, 
s tím, že se na něj nevztahuje nebo 
na ni za stávajících podmínek nedo-
sáhne.

FleishmanHillard

Provedli jsme organizačně-pracovní změny (home offi  ce, závodní dovolená, propouštění)
Rozpouštěli jsme rezervy

Zpozdili jsme (některé) platby (státu, dodavatelům, pronajímatelům atd.)

Usilovali jsme o úpravu splatnosti faktur, resp. o změnu splátkového kalendáře 
(u státu, dodavatelů, bank, pronajímatelů atd.)

Seškrtali jsme benefi ty (stravenky, sick days, cafeteria, odměny atd.)
Snížili jsme mzdy

Požádali jsme o (další) úvěry
Otevřeli jsme nové prodejní kanály (např. internetový prodej, individuální rozvážka, výdejní okna)

Zrušili jsme nebo odložili plánované projekty a investice
Jiná…
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Která opatření realizovaná v průběhu první vlny pandemie 

měla pro vaši společnost největší přínos?
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Jakou pomoc ze strany státu využíváte, 

nebo se chystáte využít?

Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme

Vám i Vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí

a spokojenosti.

Děkujeme Vám z

PF  2021
za spolupráci v letošním roce a přejeme

zkým klidné prožití vánočních svátků

pevné zdraví, mnoho štěstí

práza spolup

Tržby neklesnou           Klesnou v rozmezí 0–10 %            Klesnou v rozmezí 10–20 %            Klesnou v rozmezí 20–30 %

Klesnou v rozmezí 30–40 %            Klesnou v rozmezí 40–50 %             Klesnou o více než 50 %

2,3 %
5,7 %

10,3 %

24,1 %

29,9 %

13,8 % 

13,8 % 

Odhadněte prosím pokles tržeb, které vaše fi rma 
očekává za letošní rok (v porovnání s rokem 2019): 

nejčastěji o 30–50 %, každý šestý mi-
nipivovar pak očekává propad o více 
než 50 %. Z toho důvodu zvažuje až 
třetina fi rem propouštění, častěji pak 

hrozí u větších pivovarů, které v první 
vlně pandemie i navzdory obtížné si-
tuaci udržely prakticky plnou zaměst-
nanost. 

Program Antivirus na kompenzaci mzdových nákladů zaměstnavatelů

Program COVID nájemné

Odložení úhrad DPH, záloh na daň z příjmů a silniční daň do konce roku 2020

Záruční program COVID III – ručení za provozní úvěry
Ošetřovné pro zaměstnance

Balíček opatření na podporu exportérů (EGAP)

Liberizační balíčky – odpuštění pokut za opožděná daňová přiznání, zrušení vybraných záloh na daň, 
pozastavení EET do konce roku
Jiná…
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Přestože 11. listopad patří his-
toricky spíše vínu, letos slaví hlav-
ně pivaři. Hanušovickému Pivovaru 
Holba nadělil medaile hned ze dvou 
prestižních mezinárodních soutěží 
piv. Holba Šerák a Holba Premium 
získaly stříbrné medaile na Inter-
national Beer Challenge 2020, Hol-
ba Premium přidala navíc i bronz ze 
soutěže European Beer Star 2020.

Letošní pivní soutěže neprobíha-
jí s ohledem na pandemickou situaci 
standardním způsobem. Ztíženo je ne-

jen samotné hodnocení degustátorů, 
ale i zajišťování soutěžních vzorků. 
Soutěže propojené s pivními festivaly 
a veletrhy musely být zrušeny, změny 
se dotkly i degustací a vyhlašování ví-
tězů se přesunulo na online platformy, 
avšak úroveň soutěží a jejich prestiž se 
stále drží špičkové úrovně, byť bez ve-
řejnosti. Přesto se podařilo celou řadu 
soutěží uspořádat tradičně na špičkové 
odborné úrovni a konkurence v nich 
byla opět velmi silná. 

„Holba Šerák i Holba Premium pa-
tří nejen k našim nejoblíbenějším pi-
vům, ale také k nejúspěšnějším pivům 
na pivních soutěžích. Každé podobné 
ocenění je pro nás velkým povzbuze-
ním v situaci, kdy jsou restaurace za-
vřené, a naši zákazníci tak mají ke své-
mu oblíbenému pivu náročnější cestu. 
Radost z medailí rovnou ze dvou takto 
významných zahraničních soutěží je 
tedy obrovská,“ komentoval úspěchy 

Ing. Vladimír Zíka, ředitel Pivovaru 
Holba Hanušovice. 

INTERNATIONAL BEER 
CHALLENGE 2020 

Stříbrné me-
daile ze soutě-
že International 
Beer Challenge 
2020, které zís-
kaly Holba Šerák 
a Holba Premium 

v kategorii Lagers, jsou i s ohledem na 
velkou konkurenci významným úspě-
chem. Své soutěžní vzorky zaslalo do 
81 vypsaných kategorií odrážejících 
rozmanitost vaření piva přes 40 zemí 
světa. Každý z více než 70 z odborných 
porotců skládajících se z maloobchod-
níků, dovozců, sládků i analytiků, ob-
držel vzorky pouze v očíslovaných 
nádobkách, aby byla zaručena nestran-
nost a mohli se soustředit čistě na cel-

kový vzhled, aroma, a zejména chuť 
piva.

EUROPEAN BEER STAR 2020

Další významný přírůstek do sbírky 
ocenění si připsala Holba Premium, kte-
rá na soutěži European Beer Star 2020, 
probíhající v první polovině října v Ně-
mecku, zanechala skvělý dojem. Holba 
Premium v kategorii Bohemian-Style 
pale lager skončila na bronzovém stu-
pínku, a po nedávném bronzu ze sou-
těže World Beer Awards 2020 si tak 
v krátkém čase připsala již druhé oceně-
ní z věhlasných mezinárodních soutěží. 

Holba Premium a Holba Šerák si odvezly další drahé kovy
ze zahraničních soutěží

Pivovar Holba nadělil milovníkům 
pěnivého moku s předstihem vánoč-
ní dárek – novinku v podobě za stu-
dena chmeleného piva Holba Svá-
teční horský ležák, které se svou 
výraznou hořkostí přináší divokost 
i romantiku jesenické přírody nejen 
na sváteční tabuli.

Pro neobyčejné příležitosti při-
chystal hanušovický mistr sládek ne-
obyčejný 12,5% ležák vyrobený tra-
dičními postupy, který v sobě přece 
skrývá punc odlišnosti – ryzosti hor. 
Holba Sváteční horský ležák byl na-
víc korunován studeným chmelením. 
„Studené chmelení využíváme pro 
zvýraznění chmelové vůně. Vzhle-
dem k tomu, že Holba Sváteční hor-
ský ležák má výrazně vysokou inten-
zitu hořkosti s drsnějším charakterem 

Holba Sváteční horský ležák pro mimořádné chvíle

České Budějovice – Portfolio nej-
staršího českobudějovického pi-
vovaru se rozšiřuje o světlý ležák 
s výraznějším chmelovým aroma. Je 
specifický vůní Žateckého polora-
ného červeňáku, tedy odrůdy chme-
le, která je celosvětově považová-
na za jednu z nejlepších. Již během 
léta bylo možné nachmelený ležák 
ochutnat v restauracích na čepu 
a po kladné odezvě od zákazníků je 
nyní pivo k dostání i v lahvích. No-

vé pivo by mohlo trvale doplnit stá-
vající portfolio pivovaru.

„Naši zákazníci se v poslední době 
často ptali, zda neuvažujeme o nějakém 
více chmeleném pivu, tak jsme připra-
vili novou recepturu. Není problém do-
dat pivu hořkost, ale uvařit pivo tako-
vé, aby mělo vůni, příjemnou hořkost 
a lahodný dojem po napití, to vyžaduje 
um a zkušenosti, které náš pan sládek 
využil při tvorbě receptury pro toto nové 
pivo z rodiny Samson,“ popisuje Daniel 
Dřevikovský, generální ředitel Pivovaru 
Samson. „Překvapením pro nás bylo, že 
si nový ležák velmi pochvalovaly také 
ženy,“ dodává. 

Nachmelený ležák je na stupnici 
hořkosti sice o něco výše než ostatní 

produkce, od ostatních ležáků se však 
liší především čichovými vjemy. Jeho 
barva se nijak nemění, bude typická pro 
český ležák. 

„Důvodem, proč jsme zvolili odrůdu 
Žateckého poloraného červeňáku, je 
její výrazné aroma. Nechtěli jsme pří-
liš zvyšovat hořkost, aby pivo bylo dá-
le dobře pitelné, ale spíše se zaměřit 
na vůni,“ říká vrchní sládek Pivovaru 
Samson Radim Lavička.

Jedná se o plnosladový prémiový le-
žák s dokonalým řízem. Je vařený tradič-
ním způsobem na 2 rmuty z vody z 274 
metrů hluboké artézské studny. „Osobně 
věřím, že toto pivo si díky jedinečné chu-
ti najde mnoho obdivovatelů mezi všemi 
milovníky piva,“ dodává Lavička.

EMC a. s.

Výrazná vůně chmele, ale příjemná hořkost: 
Pivovar Samson rozšiřuje svou nabídku o nachmelený ležák

Na le tošním 
14. ročníku me-
zinárodní soutě-
že vín Terravino 
v Izraeli moravští 
vinaři opět zazáři-

li. Nejenže si odvážejí celkem 10 me-
dailí, ale také dva tituly šampiona za 

nejlepší vína soutěže. Účast našich 
vín organizačně zajistilo Národní vi-
nařské centrum za fi nanční podpory 
Vinařského fondu.

Nejúspěšnějším se stalo vinařství 
Štěpán Maňák, které si vysloužilo za 
Sauvignon 2019, pozdní sběr, titul 
šampiona mezi víny cenové katego-
rie 11–16,99 dolarů a velkou zlatou 
medaili. K tomu přidalo ještě další 
dvě zlaté medaile za vína Grand Re-
serva 2018 a Alibernet 2017, pozdní 
sběr. Druhý titul šampiona, tentokrát 
v cenové kategorii 7,01–10,99 dolarů 

a zlatou medaili, získalo za svou Pá-
lavu 2019, výběr z hroznů, B\V vinař-
ství z Ratíškovic, kterému se letos na 
mezinárodní úrovni velice daří. 

Velkou zlatou medaili si z Izraele 
veze také Vinařství Dvořáček LTM za 
Cuvée Aubere Rezerva 2015, pozdní 
sběr. Třemi zlatými medailemi oceni-
la porota vína vinařství Znovín Znoj-
mo a po jedné zlaté medaili míří do 
Vinných sklepů Lechovice a Rodin-
ného vinařství Gréger. Celkem si tak 
naši vinaři odvezli 2 šampiony, 2 vel-
ké zlaté a 8 zlatých medailí.

„Jako většina soutěží byla i ta v Iz-
raeli silně postižena koronavirem. 
Každoroční počet kolem 1000 vzorků 
letos spadl na 474 z pouhých 14 zemí 
světa. To ale nijak nesnižuje úspěch 
moravských vinařů, kterým se na této 
soutěži tradičně daří a pravidelně vo-
zí nejenom medaile, ale hlavně šampi-
ony. Každá medaile se počítá,“ sdělil 
JUDr. Luboš Bárta, šéfredaktor časo-
pisu SOMMELIER/Revue pro Hotel, 
Restaurant a Cestování.

Soutěž se letos konala od 22. do 
26. listopadu v nových prostorách 

Wine Culture Center na pomezí Jaffy 
a Tel Avivu. I když stát Izrael již vy-
kročil z úplného lockdownu, ovlivnila 
průběh hodnocení přísná bezpečnost-
ní a hygienická opatření. Byl minima-
lizován počet hodnotitelů a před kaž-
dým porotcem byl na stole umístěn 
rozměrný štít z plexiskla, který chrá-
nil ostatní kolegy. 

Více o vínech na 
www.vinazmoravyvinazcech.cz

a www.terravino.org

Omnimedia, s. r. o.

Moravská vína si přivážejí dva šampiony z Izraele

a dlouhým dozníváním, je studené 
chmelení prvkem, který doplní chme-
lové aroma a zjemní celkový dojem,“ 
osvětluje tuto neobvyklou metodu 
Luděk Reichl, mistr sládek Pivovaru 
Holba.

VYDATNĚ CHMELENÝ LEŽÁK
S JISKROU

Sváteční horský ležák s 5,1 % alko-
holu se vyznačuje oku lahodící janta-
rovou barvou, sněhově bílou hustou 
pěnou připomíná zasněžené hřebeny 
hor a drsný charakter horské příro-
dy se ozývá v jeho výrazné hořkosti 
(40 EBU), kterou však zjemňuje lehký 
ovocný nádech. Čistotu a jiskrnost mu 
dodává horská voda z období třetihor 
z vlastního hloubkového vrtu, vyhlá-
šený slad z moravských ječmenů přidá 
plnost i barvu a proslulý tršický chmel 

korunuje dílo typickou výraznou hoř-
kostí. 

Distribuce tohoto pivního speciálu 
byla zahájena již v listopadu, a to ve 
formě multipacku – balení po osmi 
půllitrových lahvích. Edice multipacků 
bude v prodeji do vyprodání zásob, kte-
ré čítají pouze na 24 000 balení. V dis-
tribuční síti prodejních řetězců se pivo 
objeví také v patnáctilitrových sudech 
a pivní fanoušci se navíc mohou těšit 
na lahve s patentním uzávěrem o ob-
jemu 0,75 litru, které budou k dostání 
výhradně ve značkové prodejně Pivo-
varu Holba a na několika málo vybra-
ných místech.

Ozdobte si sváteční tabuli a dodejte 
výjimečným okamžikům nezaměnitel-
ný ráz díky umění mistra sládka z Ha-
nušovic.

O mnimedia, s. r. o.
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Veni, vidi, vi-
ci! Zhruba tak by 
se dalo shrnout 
působení morav-
ského B\V vinař-
ství na 12. roční-
ku soutěže Hong 

Kong International Wine & Spirit Com-
petition. B\V vinařství bylo na sou-
těži jediným reprezentantem České
republiky, přesto přiváží fantastic-
ké výsledky v podobě 12 stříbrných 
a 18 bronzových medailí a ukázalo 
světu nejen svou výjimečnost a kva-
litu, ale také opět zvýšilo celkovou 
prestiž moravských a českých vín ve 
světě. Účast vín na soutěži zajistilo 
Národní vinařské centrum a finančně 
podpořil Vinařský fond.

Moravskému B\V vinařství z Ra-
tíškovic se letos na mezinárodních 
vinařských soutěžích mimořádně da-
ří. V září získalo ocenění pro nejlepší 
bílé víno soutěže na Concours Mon-
dial de Bruxelles v Brně. V říjnu pak 
přidalo také ocenění za nejlepší suché 
bílé víno na mistrovství světa bílých 
vín ve Francii, v rámci Le Mondial des 
Vins Blancs Strasbourg. Mimo to ob-
drželo ještě za svá vína 27 medailí na 
soutěži MUNDUS VINI v Německu. 

Teď přidalo dalších 30 medailí z Hong 
Kongu.

„Asijské státy představují už zave-
dený, stále náročnější, ale zajímavý 
trh. Jakýkoliv medailový zisk našich 
vín pak znamená hlavně exportní po-
tenciál. Asijské vinařské soutěže mají 
vysoké standardy a dají se směle srov-
nat s prestižními soutěžemi v Evropě,“ 
komentoval výsledek Ing. Pavel Krška, 
ředitel Národního vinařského centra. 
Hong Kong International Wine & Spi-

rit Competition je sesterskou soutěží 
londýnské IWSC a probíhá pod zá-
štitou nejvlivnějších osob z asijského 
a mezinárodního vinařského průmyslu. 
Členy odborné poroty bývají Masters 
of Wine a další odborníci z řad someli-
érů, dovozců, kritiků a novinářů.

Více o soutěži na www.hkiwsc.com
Více o moravských 
a českých vínech na 

www.vinazmoravyvinazcech.cz

Třicet medailí získalo jediné 
moravské vinařství v Hong Kongu

Nejvyšší oborová soutěž Vinař-
ství roku, vyhlašovaná Svazem vina-
řů, se navzdory epidemii bude ko-
nat i letos. Značná část 11. ročníku 
soutěže se přesunuje do online pro-
středí, a slibuje tak mnohem dyna-
mičtější a intenzivnější průběh. Re-
gistrace uchazečů bude probíhat od 
1. do 31. prosince prostřednictvím 
online přihlášky. Vinařství roku po-
řádá Svaz vinařů ČR za finanční pod-
pory Vinařského fondu.

Přihlášená vinařství budou dle obje-
mu produkce rozdělena do třech kate-

gorií – malé, střední a velké vinařství, 
z nichž následně odborná komise vybe-
re ta nejlepší jako vítěze jednotlivých 
kategorií absolutního vítěze, držitele 
titulu Vinařství roku 2020. Tento titul 
může získat pouze vinařství, které vy-
niká ve vinařském oboru a svým pod-
nikáním nadmíru pozitivně vybočuje 
z řady ostatních vinařství v České re-
publice. Na rozdíl od nespočtu tuzem-
ských i světových soutěží vín tedy 
nestačí pouze mimořádná kvalita vy-
ráběných vín.

„Na internet se přesouvá hlavně 
veřejná část soutěže včetně vyhlášení 
vítězů. Základní platformou se všemi 
informacemi se stane samozřejmě web 
soutěže s jeho rozšířeními na sociální 
sítě Facebook, Instagram a YouTube, 
kde budeme pravidelně streamovat 
videa. První naše video bude formou 
pohlednice informující, že soutěž za-
čala a jaké jsou změny,“ sdělil hlavní 
organizátor soutěže Martin Chlad ze 
Svazu vinařů ČR a dodal: „Věříme, že 
veškeré změny budou nakonec pozitiv-
ním impulsem pro budoucnost soutěže. 
Šampioni minulých ročníků a současní 

fi nalisté se na webu představí mnohem 
detailněji, budou mít možnost s lidmi 
přímo komunikovat, ale hlavně také 
prodávat víno.“ 

TŘI FÁZE SOUTĚŽE
V první fázi budou probíhat nomi-

nace jednotlivých vinařství vinařský-
mi spolky a sdruženími, nebo se mo-
hou vinařství nominovat sama, pokud 
ovšem plní veškeré povinnosti dané 
vinařským zákonem. Následně bude 
nominované hodnotit porota složená 
ze zástupců širší odborné veřejnos-
ti z řad vinohradníků a vinařů, Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce, 
odborného tisku, enologie, sommelier-
ství, marketingu, prodeje vína, archi-
tektury nebo designu. Toto hodnocení 
zúží počet nominovaných na fi nálo-
vých devět, tedy tři zástupci z každé 
kategorie – malá vinařství (do 50 000 
l/rok), střední (50 001–250 000 l/rok) 
a velké vinařství (nad 250 000 l/rok). 
V konečné třetí fázi posoudí sedmi-
členná odborná komise přímo v jed-
notlivých vinařstvích, do jaké míry 
naplňují fi nalisté stanovená soutěžní 

kritéria, a defi nitivně rozhodne o ví-
tězích.

Celý proces hodnocení bude završen 
4. února, kdy budou oceněny význam-
né osobnosti moravského a českého vi-
nařství za záslužné počiny, a především 
vítězové ve třech soutěžních kategoriích 
a absolutní vítěz Vinařství roku 2020. 
Slavnostní vyhlášení se tentokrát nebu-
de konat tradičně na brněnském výstavi-
šti, ale proběhne naživo online formou 
a opět ho bude moderovat Marek Eben.

Od prosince až do poloviny ledna, 
do okamžiku, kdy porota vybere devět 
fi nalistů aktuálního ročníku, budou na 
streamu probíhat krátké medailonky 
deseti dosavadních vítězů. Součástí bu-
dou také online degustace a rozhovory 
se zástupci těchto vinařství. Zájemci 
si tak budou moci vína koupit a sami 
ochutnat. Až budou známi fi nalisté le-
tošního ročníku, tak bude podobnou 
formou prezentováno právě těchto de-
vět vinařství.

Vítězi titulu Vinařství roku se v mi-
nulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. 
Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohe-
mia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znoj-

mo, Sonberk, Château Valtice – Vinné 
sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bze-
nec a Vican rodinné vinařství.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 
roku“ uděluje Svaz vinařů České re-
publiky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za významné 
podpory Vinařského fondu ČR a Jiho-
moravského kraje.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

  1. prosince 2020 – vyhlášení soutěže 

o titul Vinařství roku 2020 + začátek 
přihlašování


  31. prosince 2020 – ukončení mož-
nosti nominace a přihlášení


  1.–14. ledna 2021 – hlasování poroty
– výběr devíti fi nalistů


  22. – 27. ledna 2021 – hodnocení 
fi nalistů odbornou komisí


  4. února 2021 – slavnostní vyhláše-
ní vítězů – online přenos, stream TV

Více informací naleznete na 
www.vinarstviroku.cz, Facebook, 

YouTube a Instagram

Omnimedia, s. r. o.

Hledání nejlepšího Vinařství roku 2020 začíná, 
letos živěji a hlavně virtuálně

Ve dnech 24. a 25. listopadu 
hodnotily odborné komise, slože-
né z našich nejlepších degustátorů 
vín, finální kolo Salonu vín – národ-
ní soutěže vín ČR 2021 – nejvyšší 
a největší soutěže vín u nás. Šam-
pionem soutěže se na základě výbě-
ru v „superkomisi“ stal Pinot blanc 
(Rulandské bílé), pozdní sběr, 2018 
z vinařství THAYA z Hnanic. Soutěž 
pořádá Národní vinařské centrum za 
podpory Vinařského fondu a ve spo-
lupráci se Svazem vinařů ČR.

Vzhledem k plat-
n ý m  o p a t ř e n í m 
v souvislosti s pan-
demií bylo hodno-
cení pouze v úz-
k é m  o d b o r n é m 
kruhu.  Šampion 
uspěl v konkurenci 
2541 moravských 
a českých vín při-
hlášených do sou-
těže v nominač-
ních kolech, resp. 
z 1547 vzorků vín 
od 193 fi rem přihlá-
šených do prvního – 
již celostátního kola 
Salonu vín.

Víno pochází ze 
znojemské vinař-
ské podoblasti, obce 
Hnanice – viniční 

trati „U Chlupa“. „Vinice je starší 30 let.
Víno bylo vyrobeno ve 400l barikových 
sudech spontánním kvašením. Má nád-
hernou zlatožlutou barvu s tóny po pře-
zrálých hruškách. V chuti cítíme kré-
movost zrání po barikových sudech, 
pečený chléb, sušený ananas a přezrá-
lé hrušky,“ řekl Jakub Smrčka, enolog 
vinařství THAYA.

KROMĚ ABSOLUTNÍHO 
ŠAMPIONA KOMISE 

VYBRALY TAKÉ VÍTĚZE 
DALŠÍCH KATEGORIÍ:


  Šampion soutěže a vítěz kategorie A
(bílá vína suchá a polosuchá do 
12 g/l zb. cukru)

Pinot blanc (Rulandské bílé), pozdní 
sběr, 2018 – THAYA vinařství, Hna-
nice

  Vítěz kategorie B (nad 12–45 g/l 

zb. cukru)
Ryzlink vlašský, výběr z hroznů, 2017 
– Ing. Miroslav Volařík, Mikulov

  Vítěz kategorie C (nad 45 g/l zb. 

cukru)
Ryzlink vlašský, výběr z cibéb, 2017 – 
Kamil Prokeš vinařství, Velké Němčice

  Vítěz kategorie D – vína růžová 

a klarety (0–45 g/l zb. cukru)
Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr, 
2019 – Střední vinařská škola, Valtice

  Vítěz kategorie E – vína červená 

suchá (do 4 g/l zb. cukru)
Rulandské modré, výběr z hroznů, 
2015 – Šlechtitelská stanice vinařská, 
Velké Pavlovice

  Vítěz kategorie G – jakostní šu-

mivé víno stanovené oblasti (sekt)
Louis Girardot brut, jakostní šumivé 
víno, 2015 – BOHEMIA SEKT, Starý 
Plzenec

Z hodnocených vín vybere komise 
podle ustáleného klíče reprezentujícího 
moravské a české vinařství jako celek, 
jednotlivé regiony a styly výroby vína 
také 100 nejlepších vín České republi-
ky pro rok 2021. V kolekci 100 vín se 
zlatou medailí Salonu vín 2021 bude 
52 vinařů a celkem 21 odrůd vín. Se-
znam všech oceněných vín bude zve-
řejněn na začátku ledna. 

Dvacetiletá tradice, počet přihláše-
ných vín, unikátní trojkolový systém 
hodnocení, výběr proškolených degu-
státorů a profesionální chemické ana-
lýzy hodnocených vín jednoznačně 
činí ze Salonu vín – národní soutěže 
vín nejprestižnější soutěž vín v České 
republice.

„Jsme rádi, že v letošním roce, 
komplikovaném pandemií COVID-19, 
se podařilo zajistit hodnocení soutě-
že na maximální profesionální úrovni, 

a máme dokonce rekordní počet při-
hlášených vzorků. Chtěl bych poděko-
vat všem zúčastněným vinařům, degu-
státorům i zaměstnancům Národního 
vinařského centra, kteří se na hodno-
cení podíleli,“ komentuje Ing. Pavel 
Krška, ředitel Národního vinařského 
centra.

Jedná se již o 21. ročník Salonu 
vín. Soutěž se v průběhu let vyvíjela, 
až se ustálila na trojkolovém systé-
mu hodnocení. První fáze hodnocení 
probíhá obvykle od června do srpna 
(letos výjimečně vše během srpna) 
v jednotlivých moravských vinařských 
podoblastech (Znojemská, Mikulov-
ská, Velkopavlovická, Slovácká) a ve 
vinařské oblasti Čechy. Jde o nomi-
nační kola Národní soutěže vín, tedy 
prvního stupně naší největší a nejvyšší 
soutěže vín. Následovalo 1. už celo-
státní kolo Salonu vín – národní sou-

těže a celá soutěž vyvrcholila 2. fi ná-
lovým kolem a výběrem absolutních 
vítězů.

Šampion a každý držitel titulu 
Zlatá medaile Salon vín 2021 tak 
musí postupně projít třemi koly 
profesionálního hodnocení držiteli 
mezinárodních degustačních zkoušek 
dle evropských ISO norem, což 
zaručuje objektivitu a vysokou úroveň 
celé soutěže. I díky tomu je Salon vín 
– národní soutěž vín výkladní skříní 
českého a moravského vinařství a titul 
Šampiona je nejvyšší dosažitelnou 
metou pro víno v České republice. 
Prestižní ocenění zlatými a stříbrnými 
medailemi Salonu vín – národní 
soutěže vín jsou pak nezpochybnitel-
nou garancí nejvyšší možné kvality 
vín.

Kromě 100 nejlepších vín, oceně-
ných dle statutu Zlatou medailí Salonu 
vín ČR 2021, udělí komise také stří-
brné medaile (u vín, která postoupila 
do druhého kola hodnocení a získala 
min. 84 bodů). Celkový počet udě-
lených medailí je limitován na max. 
30 % z počtu vín přihlášených do prv-
ního kola.

Na vlastní soutěž navazuje od února 
následujícího roku Salon vín coby ce-
loroční degustační expozice nejlepších 
sta vín. Zde je možné prostřednictvím 
několika typů degustačních programů, 
včetně tzv. „volné degustace“, progra-
mů řízených sommelierem a individu-
ální degustace z prezentačního auto-
matu ochutnat nejlepší vína pro daný 
rok.

Více na www.salonvin.cz, 
www.narodnisoutezvin.cz 

a www.vinazmoravyvinazcech.cz

Nejlepším vínem České republiky pro rok 2021 je Pinot blanc 2018 
z vinařství THAYA z Hnanic u Znojma



28 / ze zahraničí Potravinářský zpravodaj 8 / 2020

Potravinářský zpravodaj – vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, tel.: 296 374 656, http://www.agral.cz, šéfredaktorka: Mgr. Věra Fillnerová – 296 374 652, e-mail: v.fi llnerova@agral.cz; Oddělení inzerce a administrace: tel. 296 374 657,
e-mail: p.zpravodaj@agral.cz. Objednávky vyřizuje: Abont s. r. o., Perucká 1, 120  00 Praha 2, tel.: 739  050  861. DTP a  grafická úprava: Pavel Vodička – grafické práce. Tiskárna Durabo. ISSN 1801-9110. Evidenční číslo MK ČR E 104484. 

Z A J Í M A V O S T I  Z E  S V Ě T A

SV TOVÁ
STRANA

ZNA KA
JAPON. 

AUTA

BRAZIL. 
STÁT

OTISKY PODNIK
V PRAZE

RUSKY
TYTO

ISLAND. 
HORA

OBYV. 
OLYMPU

ITAL.
SÍDLO

KÓD 
SALVAD. 

GRIMASA ZKRATKA
VTE INY

FR. 
SÍDLO

KOMÍHAT
JEDNOTKA

SÍLY
V TRU

SPZ 
OSTRAVY

ZN. 
RHENIA

ODD LENÍ
V NEMOC. 

MPZ 
SURINAMU ÍSLOVKA

D EV NÁ
TRUHLA
NA SLO-
VENSKU

HÁJ

RUSKÁ
EKA

RUSKY
TEN

LABUŽNÍK

OKOLO

ANGL. 
DUBEN

 DOVED-
NOST

VÍDE SKÝ
PARK

KLEKÁNÍ

TAKOVÉ
MNOŽSTVÍ

1.  ÁST
TAJENKY

ANGL. 
PS

ZN. 
K EMÍKU

MPZ 
KRONACH

(N M. )

OLDA

ZKRATKA
ITAL. LIRY

AKORÁT

NA ÍKAT N M. 
TAK

INICIÁLY
ELLIOTA

ALMA

SPZ
PRAHY

P ÁTELÉ
LIDÍ

ZKRATKA
POLYVINYL
CHLORIDE

KÓD 
RUMUN. 

HO
LEU

DOLEJŠEK

SLOV. 
PÁDOVÁ

OTÁZKA

CIRKA

X

TAMTA

KÓD SÝRIE

KÓD LITVY

SLOVEN. 
P EDLOŽ.

0,1M

DÁLKA
(KNIŽ. )

ARMIA
KRAJOWA

ZBYTE N

USKÉ
SÍDLO

BRÝLE ÍMSKY
506

2.  ÁST
TAJENKY

STEH ÍMSKY
1150

ESKÝ
ZP VÁK

ZKR. 
M STKÉ
POLICIE

SPZ
KOŠICE

-VENKOV

Tajenkou křížovky je nepravdivý mýtus o mléce: Mléko obsahuje … (dokončení v tajence)

BRITÁNIE SE CHYSTÁ 
ZAKÁZAT ONLINE 

REKLAMY PROPAGUJÍCÍ 
NEZDRAVÉ POTRAVINY 

Vláda Spojeného království zahájila konzulta-
ci týkající se návrhů legislativy zakazující online 
reklamy na potraviny s vysokým obsahem tuku, 
cukru a soli. Tímto krokem chce přispět k řešení 
krize obezity a zajištění zdraví a dobré kondice 
britské populace.

V prohlášení Ministerstva zdravotnictví a so-
ciální péče a Ministerstva pro digitalizaci, kultu-
ru, média a sport se uvádí, že podle výsledků prů-
zkumu jsou děti každoročně vystaveny více než 
15 miliardám online reklam na produkty s vyso-
kým obsahem tuku, cukru a soli. Vystavení tako-
véto reklamě může ovlivnit, co děti jedí a kdy to 
jedí. A to jak v krátkodobém horizontu tím, že se 
zvýší množství jídla, které děti konzumují bez-
prostředně po vystavení reklamě, tak dlouhodobě 
utvářením nezdravých potravinových preferencí 
v raném mladí.

Konzultace, která bude trvat šest týdnů, shro-
máždí názory veřejnosti a zúčastněných stran 
z oblasti potravinářství a výživy. Účelem je zjistit 
a pochopit dopad, který zavedení úplného zákazu 
online reklamy na tyto produkty bude mít. Do 
jaké míry tento zákaz pomůže lidem žít zdravěji 
a jak se projeví v boji s dětskou obezitou.

Ministr zdravotnictví a sociální péče Matt 
Hancock k problému řekl: „Jsem odhodlán po-
moci rodičům, dětem a rodinám ve Velké Británii 
se lépe rozhodovat o tom, co jedí. Víme, že rodiče 
se chtějí ujistit, že když děti tráví více času on-
line, nejsou vystaveny reklamám propagujícím 
nezdravé potraviny, která mohou ovlivnit stravo-
vací návyky na celý život. Zákaz online reklamy 
bude celosvětově významné opatření k řešení kri-
ze obezity, které nyní čelíme. Bude to zároveň 
řešit problém, který v budoucnu bude možná ještě 
výraznější.“

Chystaný krok je součástí řady opatření ve 
vládní strategii boje s obezitou a zlepšení národ-
ního zdraví. Naléhavost řešení obezity se dostala 
do popředí i v souvislosti se zvýšeným rizikem 
onemocnění COVID-19.

Pokud bude zákaz online reklamy na nezdra-
vá jídla uzákoněn, bude mít dopad na digitální 
marketing od reklam na Facebooku po výsled-
ky placeného vyhledávání na Googlu, propagaci 
textových zpráv a aktivitu na sociálních médiích 
Twitteru a Instagramu.
www.gov.uk, www.theguardian.com 

TESCO: DODÁVKY 
MALÝCH NÁKUPŮ 
DO DOMÁCNOSTÍ 
POMOCÍ DRONŮ

Britský maloobchodní řetězec Tesco uzavřel 
partnerství s irskou společností Manna, s níž chce 
zajistit dodávky nákupů potravin a spotřebitel-
ského zboží zákazníkům do jejich domácností 
pomocí dronů.

Společnost Tesco zahájila první testy dodávek 
nákupů do domácností pomocí dronů ve spolu-
práci se začínající fi rmou Manna. Ta uvádí, že se 
jedná o první leteckou platformu pro doručování 
nákupů na světě. Testování, které bude trvat ně-
kolik měsíců, proběhne v okruhu 2 km od ob-
chodu Tesco na předměstí Oranmore v hrabství 
Galway.

Projekt je vedený nově založeným Skupi-
novým inovačním týmem společnosti Tesco, 
zabývajícím se spoluprací s partnery na inova-
cích v prostředí maloobchodu. Podle manažerky 
provozovny Tesco Oranmore Catherine Swifto-
vé jsou rádi, že jejich pobočka v Oranmore je 
zapojena do této studie. Neustále hledají nové 
způsoby, jak lépe sloužit svým zákazníkům, a ta-
to zkušební verze dodávek je příležitostí podílet 
se na uspokojení poptávky po malých nákupech 
s rychlým dodáním. Inovace a nové technologie, 
jako je tato, pomáhají celé zdejší komunitě, zá-
kazníkům i místním maloobchodníkům.

Zákazníci si mohou dodávku dronem od spo-
lečnosti Tesco objednat prostřednictvím specia-
lizované webové stránky, kde bude k dispozici 
úvodní seznam asi 700 produktů. Objednávku 
přijímá a vyřizuje v provozovně Tesca její pra-
covník, dodávku potom zajišťuje supervizor dro-
nů společnosti Manna. Zákazníci mohou sledo-
vat vyřizování své objednávky v reálném čase. 
Nákup dostanou do domácnosti do 30 minut až 
jedné hodiny od objednání. Manna slibuje doru-
čení od okamžiku, kdy jsou položky naloženy do 
dronu, do tří minut. Uživatelé budou upozorněni 
na doručení, když bude dron od jejich bydliště 
vzdálený asi jednu minutu.

Manna původně plánovala otestovat svou 
technologii počátkem letošního roku spuštěním 
služby dodávky rychlého občerstvení v Dublinu 
s fi rmou Just Eat, ale tento projekt byl kvůli vy-
puknutí epidemie koronaviru pozastaven. Místo 
toho představila svou doručovací službu pomocí 
dronů, která je podle jejich mínění první na svě-
tě, přepravou léků a základních životních potřeb 
lidem nuceným izolovat se při pandemii.

Výkonný ředitel společnosti Manna uvedl, že 
doručování pomocí dronů je rychlejší, čistší, bez-
pečnější, levnější a kvalitnější alternativou k do-
ručování po silnici. Dodal, že tato technologie 
v budoucnu promění online tržiště s potravinami 
a pokrmy, maloobchod a poskytovatele stravova-
cích služeb globálně.
www.foodnavigator.com 

COCA-COLA 
PŘEDVEDLA PROTOTYP 
SVÉ PAPÍROVÉ LAHVE 

Společnost Coca-Cola představila prototyp 
své papírové láhve první generace. Je přesvěd-
čena, že v budoucnu bude hrát papírové balení 
prim.

Láhev je vyvíjena v inovační laboratoři spo-
lečnosti Coca-Cola v Bruselu. Prototyp první ge-
nerace se skládá z papírové skořápky, v níž je 
plastová vložka k udržení kapaliny a plastový 
uzávěr. Obě plastové složky jsou ze 100% re-
cyklovaného plastu. Cílem je však vytvořit obal, 
který tuto plastovou vložku nevyžaduje. 

Manažer pro inovace v oblasti výzkumu a vý-
voje obalů společnosti EMCA ve společnosti 
Coca-Cola Stijn Franssen uvedl, že vizí je vytvo-
řit papírovou láhev, kterou lze recyklovat jako ja-
kýkoli jiný typ papíru, a tento prototyp je prvním 
krokem na cestě k dosažení tohoto cíle. Papírová 
láhev otevírá zcela nový svět možností balení. Je 
přesvědčený, že papírové obaly na nápoje budou 
v budoucnu hrát významnou roli.

Papírová láhev musí vyhovovat vysokým bez-
pečnostním a kvalitativním normám stejně jako 
jakýkoli jiný typ potravinářského obalu. Pro-
chází komplexním testováním v laboratoři, aby 
se zjistilo, jak funguje v chladničce, jak je pev-
ná a jak dobře chrání nápoj uvnitř. Coca-Cola 
zvažuje rovněž, jak budou spotřebitelé na tuto 
novou láhev reagovat, kdy a kde by se mohla 
prodávat a jak ji lze recyklovat. Láhev musí být 
prozkoumána ze všech hledisek, aby se zajistilo, 
že bude zkonstruována a vyrobena nejlépe, jak 
to jde.

A kdy uvidíme papírovou láhev na regálech 
obchodů? Prototyp odhalený v listopadu je pou-
ze výsledkem první fáze vývojového procesu, 
přičemž společnost Coca-Cola v tomto okamžiku 
neupřesnila datum, kdy by se láhev mohla objevit 
v obchodech. Má plastovou vložku a plastový 
uzávěr a v současné době se testují její fyzikální 
vlastnosti a kvalita. Záměrem je vyhodnotit tuto 
technologii pro široké portfolio nápojů, a to ne-
sycených i sycených. 

Papírová láhev společnosti Coca-Cola je vy-
víjena a zkoumána v rámci komunity Paboco 
Pioneer, což je iniciativa, na níž se podílejí také 
společnosti Carlsberg, Absolut a L‘Oréal. Coca-
-Cola se k partnerství připojila v roce 2019. Čtyři 
partneři v komunitě Paboco Pioneer Communi-
ty vyvíjejí tento typ obalu pro odlišné produk-
ty a okolnosti. Zastřešující technologie je tedy 
stejná, ale jednotlivá řešení se liší a také výchozí 
body a cíle se mohou lišit. Například společnost 
Coca-Cola vyvíjí obalové řešení pro nealkoholic-
ké nápoje, Carlsberg pro pivo, Absolut pro desti-
láty a L´Óréal pro kosmetické výrobky.

Jednou z oblastí, kde komunita spolupracuje, 
je problematická plastová výstelka uvnitř láhve, 
která je v současné době stále nutná k zadržení 
kapaliny. Dalším logickým a prvořadým krokem 
je proto najít řešení, které by plastovou vložku 
nahradilo. 

Co se týká papírových lahví společností Carls-
berg a Absolut, tak Carlsberg odhalila v říjnu dva 
prototypy své lahve ze zelených vláken. V obou 
jsou použita dřevěná vlákna z udržitelných 
biologických zdrojů. Jeden prototyp používá pro 
vnitřní bariérovou vrstvu PET a druhý bio PEF.

Absolut Pernoda Ricarda začala svůj prototyp 
papírové láhve zkoušet ve Velké Británii a Švéd-
sku v listopadu. Pro testování funkčnosti lahve 
a toho, jak spotřebitelé budou na nový design 
reagovat, bylo celkem k dispozici 2000 lahví, a to 
jak destilátu Absolut Vodka (40% ABV), tak Ab-
solut Mixt (4% ABV). Druhá pilotní výroba je 
plánována na jaro 2021.

Prototyp Absolutu je vyroben z 57 % papíru 
a 43 % plastu. Používá kovový korunkový uzávěr 
s pevnou vložkou neobsahující PVC.
www.coca-cola.eu/news, www.carlsberggroup.
com/newsroom, www.beveragedaily.com

TECHNOLOGIE 
TEKNI-PLEX SNIFF 

SEAL UMOŽŇUJE CÍTIT 
VŮNI SKRZ INDUKČNĚ 

UTĚSNĚNOU UZAVÍRACÍ 
VLOŽKU

Divize společnosti Tekni-Plex, Inc. Tri-Seal
vyvinula patentovanou technologii uzavírací 
vložky Sniff Seal, která umožňuje předvést vůni/
aroma produktu, aniž by došlo k porušení těsnění 
a ohrožení obsahu. Vůni lze cítit i skrz v součas-
né době povinnou roušku.

„Existuje mnoho případů, kdy spotřebitelé, než 
výrobek vloží do nákupního košíku, chtějí vědět, 
jak voní. V současném prostředí, kde je nošení 
roušky v mnoha komunitách povinné, mohou být 
spotřebitelé náchylnější k odlupování těsnění ne-
bo odstraňování svrchního ochranného krytu, aby 
si vůni výrobku před nákupem vyzkoušeli. Když se 
takto poškozený výrobek vrátí na regál, je již ne-
prodejný. Výsledkem je, že maloobchod každoroč-
ně zaznamenává značné ztráty,“ uvedl David An-
drulonis, viceprezident a generální ředitel Tri-Seal. 
Dodal, že Sniff Seal podporuje menší kontakt 
mezi produktem a příležitostným nakupujícím.

Společnost uvedla, že z této technologie může 
těžit celá řada kategorií produktů, a to jak potra-
viny a nápoje, tak výrobky osobní péče a kos-
metiky.
www.tekni-plex.com 

VE VELKÉ BRITÁNII BYLA 
UVEDENA NA TRH NOVÁ 

NÁHRAŽKA CUKRU
Výrobek prodávaný pod názvem Zùsto je dle 

výrobce „revoluční“ náhražkou cukru, výsled-
kem společného čtrnáctiletého vývoje belgických 
univerzit v Gentu a Bruselu.

Zùsto je směs přírodní vlákniny hlavně z ku-
kuřice a čekanky, která dodává sladkou chuť 
a vzhled tradičního cukru. Je schválené k lidské 
spotřebě americkým Úřadem pro kontrolu potra-
vin a léčiv (FDA).

Je o 75 % méně energetické než cukr a má níz-
ký glykemický index (22), což znamená, že je 
vhodné jak pro diabetiky, tak pro regulaci hmot-
nosti. Tato prebiotická vláknina také obnovuje 
a zajišťuje rovnováhu a správné fungování střev-
ní mikrofl óry.

Podle belgických výrobců lze Zùsto použít jako 
částečnou nebo úplnou náhradu cukru v hmotnost-
ním poměru 1 : 1 při téměř úplném zachování pů-
vodní receptury, a to u pekařských výrobků, nápojů, 
cereálií, dezertů, cukrovinek, zmrzliny a konzervo-
vaného ovoce. Snadno karamelizuje a nezanechá-
vá v ústech zvláštní chuť ani pocit. Je nízkoenerge-
tické, vhodné pro diabetiky, neobsahuje alergeny.

Zùsto je k dispozici v 1kg balení ve více než 
800 nezávislých obchodech po celé Velké Británii 
a Irsku za doporučenou cenu 9,75 GBP. K dispo-
zici je také 25kg balení pro průmyslovou výrobu.
www.zusto.com

Mgr. Tatiana Oldřichová
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EFEKTIVNĚ VYROBENÉ,
PERFEKTNĚ NAKRÁJENÉ,
ATRAKTIVNĚ ZABALENÉ.
VŠEM OBCHODNÍM PŘÁTELŮM DĚKUJEME 
ZA SPOLUPRÁCI 
V LETOŠNÍM ROCE A DO NOVÉHO ROKU 2021
PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO 
OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.
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