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Maso a reklama
Často si kladu otázku, zda má reklama 

v našem oboru odpovídající úroveň a hlavně 
potřebnou účinnost. Zatím se mi nepodařilo 
rozptýlit obavy z toho, že tomu tak vždy není. 
Příčinu vidím v nízkém stupni odbornosti od-
povědných pracovníků, kteří reklamu zadáva-
jí a určují její obsah.

Věnujme se čisté reklamě jako součásti ko-
merčních komunikací. Nejprve však bude vhod-
né připomenout některé pojmy, které se tématu 
úzce dotýkají.

Propagace je nadřazený pojem pro jednotlivé 
části komerčních komunikací.

Podpora prodeje je marketingová technika, 
která má za cíl zvýšit prodej výrobků. Jde o řadu 
nástrojů, které vedou odběratele nebo zákazníka 
k uskutečnění nákupu. Jedná se o širokou šká-
lu akcí, jako např. rabat, různé prémie, vzor-
ky, výstavy, soutěže, hry, akce na místě prodeje  
apod.

Práce s veřejností je marketingová technika, 
s jejíž pomocí jsou předávány informace o vý-
robcích a službách. Jejím cílem je vytvoření pří-
znivého klimatu a podpory veřejnosti pro dosa-
žení marketingových záměrů.

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

Přímý marketing je technika, která využí-
vá komunikační média k dosažení poptávky či 
prodeje. Jedná se o oslovení diferencovaných 
skupin zákazníků.

Reklama je tvorba a distribuce informa-
cí dodavatelů zboží nebo služeb, nabízených 
s komerčním cílem. Patří sem inzerce, televiz-
ní a rozhlasová reklama, reklama v kinech, au-
diovizuální snímky a nejrůznější vnější rekla- 
ma. 

Při zadávání reklamy je nutné především 
identifikovat stávající a potenciální odběrate-
le, jejich potřeby a požadavky, dále lidi, kteří 
rozhodují o nákupech, a potřebné komunikační 
kanály. 

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém 
řemeslném arzenálu mnoho příkladů, co dobrého 
může reklama pro společnost udělat. Kromě ší-
ření informací o produktech a službách se jedná 
např. o zvyšování kvality zboží a šíři výběru. 
Rádi poukazují na prosperující světové výrobce, 
u kterých je reklama ve všech možných formách 
co nejvíce rozšířená. Tito producenti reklamy 
umí velmi dobře vyvracet argumenty brojící pro-
ti reklamě, jako např. že reklama je vyhazování 
peněz, které ve svém důsledku zaplatí spotřebi-
tel, nebo že reklama je manipulace s lidmi apod. 
Při jednání s těmito odborníky na reklamu je na-
místě určitá obezřetnost.

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

Při výběru prostředků reklamy je nutné si 
uvědomit zákony smyslové paměti. Zapama-
tování si obrázku je mnohem snazší než zapa-
matovat si slovní sdělení. Co vidíme, tomu ví-
ce věříme. Nejúčinnějším prostředkem je však 
kombinace obrázku a slova. U slov však mu-
síme dbát na srozumitelnost a správný výběr. 
Platí zde zásada používat krátká, obrazná slo-
va a krátké věty. Často se v reklamě setkává-
me se snahou o předání komplexní informace 
v jedné větě, a tak vzniká, po řeznicku řečená, 
„tasemnice větná“. Důležitá je také volba pís-
ma. Mnoho druhů písma způsobuje roztěkanost 
čtenáře. Psací písmo je hůře čitelné než písmo 
tištěné. Velmi důležité jsou barvy. Např. modrá 

se v reklamě používá pro vyjádření krásy a čis-
toty. Z pohledu našeho masného oboru patří 
veterinářům. Bílá barva vyjadřuje také čistotu, 
zelená svěžest, přírodu a chlad. Pro nás řezníky 
a uzenáře bude vždy základní barvou červená, 
která symbolizuje sílu, život, dynamiku a vzru-
šení. Je také nápadná a přitahuje pozornost. Pří-
kladem je historický stavovský znak – bílý lev 
v červeném poli. Chceme-li zdůraznit vztah na-
šeho oboru k zemědělství či obecně k přírodě, 
je možné kombinovat oborové barvy se zele- 
nou.

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

Já jsem se s tvorbou loga seznámil při uvá-
dění Masokombinátu Planá nad Lužnicí do 
zkušebního provozu. Ve snaze zajistit novému 
závodu krásné logo jsem se obrátil na odborní-
ka a vysvětlil mu svoji představu. Ta však byla 
v rozporu se všemi zásadami, které se snažím 
v tomto článku uplatnit. Protože jsem byl vel-
kým patriotem města Tábora a nechtěl poško-
dit ani město, tenkrát ještě městys Planá nad 
Lužnicí, požadoval jsem, aby v návrhu byl ve 
zkratce zobrazen táborský hrad Kotnov, a Planá, 
která je charakterizovaná řekou Lužnicí, měla 
být připomenuta modrou vlnovkou znázorňu-
jící řeku. Samozřejmě, že jsem nezapomněl ani 
na řeznického lva. Také se mi v té době líbily 
červenobílé pruhy, a tak jsem je chtěl v logu 
nového závodu také mít. Zkušený grafik se mi 
samozřejmě vysmál a princip zákonitosti loga 
mi vysvětlil. Po vzájemné dohodě jsme zvolili 
lva, jehož zrcadlová podoba vyjadřovala slovní 
zkratku masokombinátu.

Dalším fenoménem, který má emocionální 
charakter, je značka, která se skládá ze dvou prv-
ků, a sice symbolismu a významu značky. Do 
symbolismu zařazujeme logo, jméno, styl nápisu 
a barvu. Do významu pak patří způsob chápání 
značky odběrateli nebo spotřebiteli.

Výklad klasické úlohy reklamy je velmi 
jednoduchý. Jedná se vlastně o informace, 
přesvědčování a prodávání. Současná moder-
ní reklama má být postavena na předpokladu 
pravdy, legálnosti, slušnosti a společenské zod-
povědnosti. Moje osobní zkušenosti s reklamou 
masných organizací jsou však dosti negativní. 
Již jsem se zmínil o široké škále tiskových pe-
riodik, komerčních rozhlasech a televizí, které 
vlastně vznikly z prostředků na reklamu. Náplň 
jejich činnosti je však vždy poplatná zadavateli 
reklamy, což se projevuje formou tzv. informač-
ního mixu, směřujícímu často k bulvárnímu po-
jetí předávaných zpráv. Toto povrchní, bulvární 
pojetí se pak zpětně dostává do reklamy, což je 
v rozporu s budováním věrohodného a seriózní-

ho jména konkrétního výrobce. Domnívám se, 
že na odběratele či konečného spotřebitele mas-
ných výrobků zapůsobí více zdvořilá reklama, 
vycházející z pravdivé informace, opírající se 
o dlouhodobě pěstovaný charakter organizace. 
Pro naplnění cíle reklamy a soustavné upevňo-
vání věrohodnosti značky je však nutná také 
odpovídající jakost výrobků, což je v současné 
době velký problém zejména u výrobců, kteří 
větší část produkce dodávají velkým obchod-
ním řetězcům. A tak se stává, že systému vaz-
by seriózní reklamy na solidní jakost výrob-
ků odpovídají převážně menší a středně velké, 
zpravidla rodinné podniky, které si váží historie 
a již vybudovaného jména své organizace. Ja-
ko příklad protikladu jakosti výroby a reklamy 
lze uvést některé výrobce skupiny masových 
konzerv, kteří úroveň své výroby dovedli do 
stavu, který lze charakterizovat téměř jako fal-
šování potravin, a to bez ohledu na to, že jsou 
schopni do svého reklamního arzenálu zapojit 
kohokoliv, třeba i Boleslava Polívku. Z kate-
gorie uzenářských výrobků může posloužit ja-
ko negativní příklad šunkový salám, vyráběný 
některými podniky pro velké obchodní řetězce. 
Tento druh degradovaný nesmyslným cenovým 
požadavkem odběratele postrádá jakoukoliv 
souvislost s tradičním českým výrobkem. Jed-
ná se zpravidla o spojku s minimem bílkovi-
ny masa, impregnovanou patřičnými aditivní-
mi látkami, v níž se vyskytuje malé množství 
špatně vytříděné vepřové vložky, nedosahující 
často ani 10 % obsahu. Takový výrobek značku 
samozřejmě neupevňuje, naopak působí nepří-
znivě na konečného spotřebitele a ve svém dů-
sledku výrobce poškozuje.

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

Někdy na přelomu padesátých a šedesátých 
let minulého století byl v řeznických prodejnách 
vyvěšován stylizovaný obrázek kulatého pra-
sátka, doplněný textem: V tomto týdnu vydá-
váme … % vepřového masa. Vedle textu bylo 
vystřižené okénko, do kterého se jednoduchým 
způsobem pomocí mechanického kolečka zasou-
valo dvouciferné číslo, které udávalo stanovený 
procentuální podíl vepřového výsekového masa. 
Jednalo se o období, kdy trh byl sanován převáž-
ně hovězím a telecím masem. Vepřového se vy-
sekávalo asi 20 až 30 %, s výjimkou vánočních 
a novoročních svátků, kdy se podíl vepřového 
vyšplhal na zhruba 60 %. V tomto případě se 
jednalo jen o jakousi pseudoreklamu.

Rád vzpomínám na průkopníka a tvůrce kva-
litní a účinné reklamy, který vyrostl v řeznic-
kém prostředí. Jeho profesní jméno je Solar, 
občanské Slabý. Byl jedním z členů táborské 
rodiny Slabých. Jeho dva bratry, řezníky, zavál 
osud na dlouhou dobu do Paříže, odkud se po 
válce vrátili zpět do Tábora. Měl jsem tu čest, že 
jsem po vyučení a krátké praxi v průmyslovém 
závodě mohl pracovat ve větší řeznické a uze-
nářské prodejně, která patřila jednomu z nich, 
panu Antonínovi Slabému. Rád přiznávám, že 
mě můj šéf při práci v obchodě cílevědomě spo-
lečensky kultivoval, za což jsem mu do dneška  
vděčný.

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

„Buďme hrdi na to, že jsme obchodníky! Už 
dávno není pravda, že je obchod něco nedů-
stojného, nečestného. Už dávno není pravda, 
že obchod není fair, že je to švindl. Dnešní ob-
chod, moderní obchod, vybudovaný na myšlence 

služby zákazníkovi a dobré vůle (good will), je 
mravnější, čistší a lidštější než politika, je právě 
tak čistý jako věda, umění a znamená pro civi-
lisaci a kulturu, pro mravní povznesení člově-
ka a jeho zdravotní a duševní vývin hodnotný 
přínos. Bohužel, mnoho našich spoluobčanů 
se dosud dívá na obchod brýlemi předsudků, 
vzniklých před více než dvěma tisíci lety. Tehdy 
staří Řekové měli pro obchod a zlodějství jedno-
ho boha – Herma. A staří Římané měli příslo-
ví „Caveat emptor“. (Ať se má na pozoru ten, 
kdo kupuje, aby nebyl ošizen.) Bývaly doby, kdy 
mrav a náboženství zakazoval obchod jako něco 
nečestného. Jistě je mnoho našich spoluobčanů 
ještě dnes hodně pod vlivem známého výjevu, 
o němž mluví evangelista Lukáš v 19. kapito-
le: „A všed do krámu počal vymýtati prodavače 
a kupce z něho, řka: Psáno jest – Dům můj, dům 
modlitby jest, vy jste jej pak učinili peleší lot-
rovnou. A peleš lotrovská tj. chuť po zisku a ne 
po službě.“ To bylo v povědomí mnoha mozků 
Kainovo znamení hříchu a hanby, vypálené na 
čele obchodu. A tak se nemůžeme nijak divit, že 
ve středověku čeští obchodníci (zvaní tehdy kra-
máři), kráčeli za svou zelenou korouhví s červe-
nými vahami při procesích, a když se šlo naproti 
novému králi, teprve třináctí, zcela na konci, 
zatím co řezníci šli první, zlatníci druzí, platnéři 
(kovořemeslníci) třetí, kožišníci, jirchám a ko-
žebarvíři čtvrtí, krejčíři pátí, ševci šestí, nožíři 
sedmí, sladovníci osmí, pekaři a mlynáři devátí, 
bečváři desátí, soukeníci jedenáctí a lazebníci 
alespoň dvanáctí. Stejně z kopce pohlíželi na 
obchod i sami Arménové, ti znamenití obchod-
níci, kteří mají přísloví: „S přítelem obědvej, 
ale neobchoduj!“ Proč však choditi tak dale-
ko. Naše přední Akademie československá má 
mezi svými absolventy po pěti letech jen 1,68 
% samostatně výdělečně činných, po deseti le-
tech 7,44 %, po patnácti letech 10,28 %. Ostatní 
proud absolventů pohltí hlavně peněžní ústavy! 
Velkou vinu na tom všem nesou naši rodiče – mít 
syna „pánem“. Obchodník jim není „pán“, není 
dost „nóbl“. Úkolem naší obchodní generace je 
ospravedlnit a očistit obchod v očích naší veřej-
nosti. Jak? Tím, že my obchodníci budeme lepší, 
inteligentnější a sebevědomější.

 V období administrativně-direktivního říze-
ní národního hospodářství bylo místo reklamy 
z obchodního systému zcela upozaděno. Vý-
robky z masa byly po velkou část tohoto ob-
dobí distribuovány podle předem stanovených 
odbytových kvót, do přesně definovaných ob-
lastí. Jednalo se o produkt plánovaného hos-
podářství. Jednotlivé národní podniky a jejich 
závody se snažily téměř výhradně budovat dob-
ré jméno pomocí svých značek a log. Klasická 
reklama byla nahrazena jakousi unifikací, vy-
jádřenou tzv. sektorovými barvami, mezi kte-
ré patřila v případě masného průmyslu červená  
a bílá.

Vzpomínám si na událost spojenou s pořizo-
váním sektorové barvy na vozidla pro svoz ja-
tečných zvířat na jatky. Po převzetí organizace 
nákupu v osmdesátých letech od Zemědělského 
zásobování a nákupu převzal Masný průmysl 
i vozový park. Auta však měla zelenou barvu. 
Generální ředitelství masného průmyslu naří-
dilo barvu vozů změnit na vínovou, která lépe 
odpovídala představám o sektorových barvách, 
a zároveň na ní nebyly tak vidět produkty vy-
měšování zvířat. Někteří méně poslušní vedoucí 
pracovníci na úrovni podniků, kterým se nechtě-
lo zajistit nařízenou změnu barvy, přišli s origi-
nálním argumentem. Podle nich měla červená 
barva dráždit býky a být příčinou pracovních 
úrazů, což byl samozřejmě nesmysl.

Poměrně velká pozornost byla v té době vě-
nována etiketám na konzervy a prstencovým 
etiketám nebo přívěskům na trvanlivé salámy. 
V některých případech byla používána výtvarně 
velmi kvalitně zpracovaná litografie. Tak např. 
pro „kolébku konzervárenského průmyslu“ zá-
vod Studená připravil obchodní útvar podniku 
Jihočeský průmysl masný návrh potisku, který 
spočíval v úzkých pruzích bílé a stříbrné bar-
vy, doplněné logem a nápisy v barvě výrazně 
červené. Stříbrná barva byla vlastně pocíno-
vaným povrchem plechu, takže k potisku sta-
čily barvy dvě. Snahou podniku byla v tomto 
případě dobrá rozpoznatelnost vystavovaných 
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Výroba masa klesla

Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách vyro-
beno 114 124 tun masa. Produkce hovězího 
masa meziročně klesla o 4,0 %, vepřového 
o 0,6 %, kdežto produkce drůbežího masa se 
zvýšila o 2,0 %. 

V roce 2017 došlo k poklesu ve výrobě ho-
vězího masa (−5,9 %). Pokračovala také sni-
žující se výroba vepřového (−4,2 %). Ve výrobě 
drůbežího se podařilo zachovat trend rostoucí 
(+1,5 %). Ceny zemědělských výrobců jateč-
ných zvířat se vyvíjely opačně, u skotu byly 
vyšší o 2,3 %, u prasat o 11,1 %, kdežto 
u kuřat o 1,0 % nižší než v roce 2016. 

Porážky a výroba masa
Ve 4. čtvrtletí 2017 bylo na jatkách poraženo 

60,8 tis. ks skotu, což je meziročně o 5,1 % mé-
ně, z toho bylo 24,5 tis. býků (−5,7 %), 26,6 tis. 
krav (−5,6 %) a 7,1 tis. jalovic (+3,3 %). Cel-
ková produkce hovězího masa činila 18 183 tun 
(−4,0 %). Snižování výroby hovězího masa se 
zpomalilo, vzhledem k sezonně nižší produkci 
ve třetím čtvrtletí byla výroba hovězího dokonce 
o 14,4 % vyšší.

Ve sledovaném čtvrtletí došlo také k mírnému 
oživení výroby vepřového masa. Celkově bylo 
poraženo 600 tis. prasat, tj. meziročně o 2,3 % 
méně, a vyrobeno 54 755 tun, tj. o 0,6 % méně, 
avšak vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí byla 
výroba vepřového masa o 7,7 % vyšší.

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziroční-
mu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 121 tun 
(+2,0 %). 

Ceny zemědělskýCh výrobCů 
jatečného skotu, Prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

se ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily u všech 
kategorií: u býků o 0,9 %, u krav o 7,9 %, u ja-
lovic o 6,9 % a u telat o 13,2 %. Průměrná cena 
jatečných býků byla 47,61 Kč za kg v živém nebo 
86,55 Kč za kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat 
meziročně klesly o 5,1 %. Zemědělci prodávali 
jatečná prasata za průměrnou cenu 30,99 Kč/kg 
živé hmotnosti nebo 40,29 Kč/kg jatečné hmot-
nosti, což je také o 4,21 Kč/kg méně než v před-
cházejícím čtvrtletí.

Ceny jatečných kuřat se držely téměř na loňské 
úrovni, byly jen o 0,7 % nižší. Výrobci prodávali 
jatečná kuřata I. třídy jakosti za průměrnou cenu 
22,92 Kč za kg v živém.

rok 2017 – výroba, Ceny 
zemědělskýCh výrobCů, 

zahraniční obChod

skot a hovězí maso
V roce 2017 bylo v ČR poraženo 227,4 tis. 

ks skotu (−5,9 %) a bylo vyrobeno 67 714 tun 
hovězího a telecího masa (−5,9 %). Na poklesu 
porážek se projevily snížené stavy býků ve výkr-
mu během roku 2016. Přestože se zvýšil dovoz 
zvířat k porážce, domácí produkce hovězího ma-
sa nedosáhla úrovně předcházejícího roku a byla 
nahrazena zvýšeným dovozem hovězího masa ze 
zahraničí. S poklesem vývozu zástavového skotu 
se stavy býků ve výkrmu během roku začaly na-
vyšovat. Od nich se bude odvíjet produkce masa 
v roce 2018.

Ceny výrobců jatečného skotu byly v roce 
2017 průměrně o 2,3 % vyšší než v roce předchá-
zejícím, z toho u jatečných býků o 1,2 %, u krav 
o 3,9 %, u jalovic o 3,7 % a u telat o 8,3 %. Prů-
měrná cena jatečných býků byla 47,48 Kč za kg 
v živém nebo 86,40 Kč za kg v jatečné hmotnosti. 
V průběhu roku se ceny příliš neměnily a pohy-

bovaly se od 85,37 Kč/kg (minimum v únoru) do 
87,44 Kč/kg (maximum v červenci).

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od prosince 2016 do listopadu 2017 
se obrat obchodu s živým skotem meziročně snížil. 
Pokles byl zaznamenán na obou stranách obchodu, 
takže bilance vyjádřená v hmotnostních jednot-
kách zůstala téměř stejná a dosáhla 78 207 tun. 
Pokles obratu byl způsoben omezením obchodu 
se zvířaty k dalšímu chovu (−10,4 tis. ks doveze-
ných a −9,6 tis. ks vyvezených). U skotu určeného 
k porážce došlo ke zvýšení dovozu (na 2 181 tun; 
+18,9 %), z toho především krav, naopak vývoz 

Prasata a vePřové maso
V roce 2017 bylo na jatkách poraženo 

2 337,8 tis. prasat (−3,7 %) a vyrobeno 211 001 tun 
vepřového masa (−4,2 %). Snížená výroba vep-
řového masa navazovala na nižší stavy prasat ve 
výkrmu během roku a vzhledem k nižšímu ob-
ratu zahraničního obchodu1) s jatečnými prasaty 
se dovoz vepřového masa opět nepatrně zvýšil.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat 
v roce 2017 byly meziročně vyšší o 11,1 %. Cho-
vatelé prodávali vykrmená prasata v průměru za 
32,52 Kč/kg živé hmotnosti nebo za 42,27 Kč/kg 
v mase. Nejvyšší cena byla v červenci (45,34 Kč/
kg) a poté až do prosince klesala na roční mini-
mum (38,86 Kč/kg).

Bilance zahraničního obchodu1) s živými pra-
saty v období od prosince 2016 do listopadu 2017 
byla kladná (22 031 tun). Na straně dovozu pře-
vládala mladá prasata a na straně vývozu prasata 
jatečná. V průměrné hmotnosti 26,2 kg se dovez-
lo 202,3 tis. ks selat a podstatně vyšší množství 
(229,8 tis. ks) v průměrné hmotnosti 116,7 kg 
se vyvezlo prasat jatečných. Jejich hmotnost 
(26 823 tun v živém) představovala více než 
desetinu roční produkce vepřového masa v ČR. 
Selata se dovážela z Německa, Dánska a Nizo-
zemska, jatečných prasat se nejvíce vyvezlo na 
Slovensko, do Maďarska a Německa.

Schodek zahraničního obchodu1) s vepřovým 
masem (−228 189 tun) se meziročně mírně pro-
hloubil (o 5 147 tun); dovoz činil 263 787 tun 
(+1,5 %), vývoz 35 598 tun (−3,1 %). Vepřové 
maso se dováželo z Německa, Španělska, Polska 
a Belgie; největším odběratelem bylo Slovensko.

drůbež a drůbeží maso
Výroba drůbežího masa se v roce 2017 mírně 

zvýšila na 158 906 tun (+1,5 %).
Průměrná cena zemědělských výrobců jateč-

ných kuřat za rok 2017 byla lehce nižší (−1,0 %) 
než v roce 2016 a u kuřat I. třídy jakosti dosáhla 
23,23 Kč/kg živé hmotnosti. V lednu začínala na 
ročním maximu (24,27 Kč/kg), na minimální hod-
notu se dostala v červnu (22,17 Kč/kg) a do konce 
roku se pohybovala kolem ročního průměru.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží v období 
od prosince 2016 do listopadu 2017 vykázal klad-
nou bilanci 41 629 tun, z toho dovoz činil 4 437 tun 
(−16,4 %) a vývoz 46 066 tun (+1,6 %). Na tomto 
výsledku se nejvíce podílel meziročně nižší dovoz 
(3 070 tun; −23,2 %) a vyšší vývoz (28 957 tun; 
+5,9 %) jatečných kuřat a slepic. Obdobně ob-
chod s mláďaty drůbeže zaznamenal zvýšený 
přebytek způsobený meziročně sníženým dovo-
zem (13,0 mil. ks; −7,0 %) a zvýšeným vývozem  
(89,2 mil. ks; +4,0 %) jednodenních kuřat. Živá 
drůbež se dovážela hlavně z Maďarska (jedno-
denní kuřata), Německa (mláďata) a Slovenska 
(mláďata i jatečná kuřata a slepice), vývozy smě-
řovaly na Slovensko (mláďata a jatečná drůbež), 
do Německa (jednodenní kachňata, jatečná kuřata 
a jatečné krůty), Polska (všechny kategorie drů-
beže) a Rumunska (jednodenní kuřata).

Dovoz i vývoz drůbežího masa meziročně po-
klesly, a to na 116 785 tun (−2,3 %) dovezeného 
a 34 372 tun (−7,2 %) vyvezeného masa. Drůbeží 
maso se dováželo nejvíce z Polska a zvýšil se do-
voz z Německa, vyváželo se hlavně na Slovensko.

Český statistický úřad

1)  Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou 
zahrnuty obchodní operace realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost 
vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské 
jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod 
osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

zaznamenal pokles (na 47 614 tun; −4,0 %), a to 
jatečných krav i býků. Živý skot se dovážel pře-
vážně ze Slovenska (k porážce); vývozy směřo-
valy nejvíce do Rakouska (k porážce i k dalšímu 
chovu), Turecka (převážně k chovu) a Německa 
(k obojímu účelu s převahou k porážce).

Meziročně se prohloubil schodek zahraniční-
ho obchodu1) s hovězím masem. Jeho dovoz se 
zvýšil na 37 283 tun (+19,8 %) a vývoz zůstal 
téměř stejný (10 322 tun; −0,1 %). Hovězí maso 
se dováželo hlavně z Polska, Nizozemska a Ně-
mecka; vyváželo se nejvíce na Slovensko a do 
Nizozemska.

4 .  č t v r t l e t í  a  r o k  2 0 1 7

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  
4/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017

Výroba masa tuny jat. hm. 114 347 105 770 110 736 107 205 114 124 
%1) 100,7 96,5 96,6 97,2 99,8 

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. hm. 18 937 17 110 16 521 15 900 18 183 
%1) 101,6 95,4 91,9 93,0 96,0 

vepřové tuny jat. hm. 55 060 51 665 53 745 50 835 54 755 
%1) 96,9 95,4 93,4 94,8 99,4 

skopové a kozí tuny jat. hm. 61 25 62 47 59 
%1) 118,3 38,8 255,7 147,5 96,0 

drůbeží tuny jat. hm. 40 307 36 964 40 402 40 419 41 121 
%1) 105,9 98,8 103,2 102,0 102,0 

1) stejné období předchozího roku = 100 %

Tabulka:  Výroba masa



výrobků ze závodu Studená v prostorách ma-
loobchodních jednotek. Škoda, že časté orga-
nizační změny a výměna vedoucích pracovní-
ků přinesly zánik zavedené podoby výrobků  
firmy.

Mezi největší nedostatek současně praktiko-
vané reklamy v našem oboru je neujasněnost za-
davatele, čeho chce a jakými prostředky dosáh-
nout. Dále je to nízká profesní, to je technická 
a technologická kontrola daného návrhu reklam-
ní agentury. A tak v současné reklamě můžeme 
vidět špatnou mozaiku v nákroji trvanlivého sa-
lámu, nesprávnou barvu nákroje šunky, nedoko-
nale tvarované drobné výrobky a mnoho dalších 
závad na kráse výrobků. Na velkých reklamních 
plochách najdeme nesoulad mezi objekty, které 
tvoří např. zdařilá a příjemná postava, která pre-
zentuje neesteticky působící výrobek, nebo obrá-
ceně. Také hesla nebo popisky k obrazům bývají 
často mizerné, včetně využívání tzv. profláknu-
tých osob s pochybnou pověstí ze šoubyznysu, 
kterým značná část společnosti, a tím i spotřebi-
telům není nakloněna.

Za svoji dlouholetou profesní dráhu jsem 
v souvislosti s reklamou zažil také veselé pří-
hody. Jedna potravinářská firma uváděla na trh 
nový výrobek. Tištěné upoutávky, které měly 
veřejnost o výrobku informovat, rozdělila do 
tří časově oddělených fází. V první fázi byly 
vylepeny letáky s jednoduchým textem: „Po-
zor, pozor! Na co, na co?“ s příslušným logem 
podniku. Druhá fáze zněla: „Už to bude, už to 
bude!“, a konečně třetí leták již detailně uvedl, 
o co se a v jakém termínu jedná. Protože letáky 
byly ve velkém počtu vylepeny na všech re-
klamních plochách malého města, staly se před-
mětem zájmu mládeže, která byla inspirována 
především prvním heslem: „Pozor, pozor! Na 
co, na co?“ a s velkou chutí na leták doplňo-
vala odpověď: „na h . . . .“. Druhá příhoda se 

týkala organizace, která v období transforma-
ce hospodářství krátce zablikala jako padající 
hvězda. Organizace se prezentovala krátkým 
heslem, které mělo pravděpodobně vyjádřit 
podnikatelskou dynamiku a velký kapitálový 
potenciál. Slogan zněl: „Síla býka“ a byl do-
plněn grafikou na toto téma. Také toto heslo 
vyvolávalo asociaci a chuť, v tomto případě pak 
především v řadách odborníků, slogan doplnit. 
Upravené heslo pak znělo: „Síla býka – rozum  
vola“.

Reklama na potravinářské výrobky by neměla 
obsahovat tzv. bulvární praktiky. Taková rekla-
ma vyvolává podezíravost u těch, které chceme 
oslovit. Lze doporučit používání seriózních, tj. 
pravdivých způsobů prezentace, šetřit s nadsáz-
kou a nepřipustit neodbornou prezentaci výrob-
ků, modelů a prostředí. V případě mluveného 
slova je důležité nepoužívat expresivních výrazů 
a držet se stručného a výstižného textu. Zadava-
telé i tvůrci reklamy by také měli věnovat ma-
ximum prostoru dosaženým úspěchům a historii 
organizace.

Celé uplynulé čtvrtstoletí trvalo, než rekla-
ma v našem masném oboru částečně vybředla 
z nedbale a neodborně zpracovaných námětů, 
které často spíše než účelnou propagaci, slou-
žící k zvýšenému prodeji výrobků, připomínaly 
nepovedené grafické zmetky. Jeden z předních 
masných producentů z Českomoravské vyso-
činy dokonce ponižoval své zaměstnance tím, 
že je ve snaze o vytvoření zábavné relace pre-
zentoval jako debily. Jsem rád, že v součas-
né době i reklama tohoto výrobce patří mezi 
nejlepší. V zájmu objektivity je nutné přiznat, 
že se úroveň reklamy v současné době značně  
zlepšuje. 

S heslem pana Solara: „Dobrý vítr do Vašich 
plachet!“ 

 Josef Radoš                                                                         
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