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Širší pohled na jakost masných výrobků
 Jan Werich:

„Co moje paměť sahá, 
vždycky byla nouze o lepší. 
Vždycky jsem byl svědkem 

anebo jsem zažíval 
na vlastní kůži, 

že bylo nutno se zříkat lepšího 
a nahrazovat ho horším. 
Dosud se mi nepodařilo 
zjistit, kde je zakotvena 
tato osudová pitomost.“

Obecná defi nice jakosti je často formulová-
na tak, že jakost je souhrnem užitných vlastností 
výrobku, které určují jeho schopnost uspokojit 
potřeby uživatele. V případě potravin se jedná 
o uspokojení užitných a senzorických požadav-
ků spotřebitele a splnění požadavků na zdravotní 
nezávadnost.

Z hlediska potravinářského výrobku se jedná 
o jakost nutriční, tvořenou hlavními a doplňují-
cími živinami, jakost senzorickou, která uspokojí 
spotřebitele prostřednictvím jeho smyslů, a ja-
kost hygienickou, kdy výrobek musí splňovat 
požadavky vyžadované zdravotníky.

Potraviny a výživa člověka spolu velmi úz-
ce souvisí, dodávají člověku potřebnou energii 
pro metabolické procesy, pro duševní a fyzickou 
činnost. Výživa člověka má být racionální, tj. 
vědecky zdůvodněná, a má odpovídat potřebám 
organismu. Znamená to, že musí obsahovat ne-
zbytný podíl hlavních živin, jako jsou bílkoviny, 
tuky a sacharidy, ve správném poměru a struktuře 
a také nezbytný obsah jiných složek potravy, jako 
je voda, minerální látky, vitaminy, stopové prvky 
apod., což tvoří nutriční složku jakosti potravin. 

Senzorická jakost, kterou spotřebitel hodnotí 
svými smysly, je také označována jako konzum-
ní hodnota, při níž hodnotíme vzhled, vůni, chuť 
a konzistenci. Tato kritéria se významně podílí na 
jakosti potraviny.

Potraviny a potravinové suroviny mohou být 
zdrojem velkého počtu zdravotních rizik. Celo-
světově nejzávažnější jsou rizika mikrobiologic-
ká a chemická. Většina mikroorganismů je ve 
vztahu k potravinám a ke zdraví člověka nežá-
doucí, až nebezpečná (mikroorganismy patogen-
ní). Týká se to hlavně potravin obtížně údržných 
s vysokým podílem vody, což jsou potraviny 
živočišného původu, ale i některé rostlinné. 
Chemické cizorodé látky jsou druhou závažnou 
oblastí zdravotních potravinových rizik, které 
mohou mít toxické, karcinogenní, mutagenní a ji-
né nežádoucí účinky na lidský organismus. Dále 
jsou to látky znečisťující (kontaminující), které 
se do potravního řetězce dostaly druhotně. Patří 
sem např. těžké kovy, mykotoxiny jako produk-
ty plísní a rovněž rezidua pesticidů a biologicky 
aktivních látek.

V souvislosti s jakostí výrobku se často set-
káváme se dvěma pojmy, a to jakost a kvalita. 
Oba pojmy v běžné praxi splývají, přisuzuje se 
jim stejný význam, i když bývá někdy mezi nimi 
uváděn určitý rozdíl. Kvalita má spíše charakter 
strukturální, tj. harmonický celek všech užitných 
vlastností, jakost spíše zahrnuje stránku množ-
stevní, vyšší obsah živočišných bílkovin apod.

Do jakosti potravinářského výrobku se promí-
tají všechny články výrobně-spotřební vertikály, 
počínaje zemědělskou výrobou přes skladování, 
průmyslové zpracování, distribuci, obchod až ke 
spotřebiteli. Zpravidla nejvyšší ovlivnění jakosti 
potravinářského výrobku může nastat při vlast-
ním technologickém zpracování. Na tomto úseku 
by se měly uplatňovat osvědčené postupy, které 

dříve při centralizovaném hospodaření byly jed-
notné a závazné. 

Po roce 1990 jsme se domnívali, že jakost bu-
de nezbytným a zcela samozřejmým kritériem. 
Bohužel se tak nestalo. Objevil se problém v po-
době ceny potravin. V rámci uvolněných pravidel 
vzniklo mnoho nových výrobců a také prodejců, 
často bez potřebné kvalifi kace a zkušeností, kteří 
v rámci inovace přinesli na trh výrobky s jakostí 
mnohdy problematickou, avšak z cenového po-
hledu zákazníka příznivou. Je na pováženou, že 
státní správa se jakostí výrobků ve své legislativě 
téměř nezabývá. Často dává ve svých vyhláškách 
přednost spíše požadavkům velkých nadnárod-
ních obchodních řetězců, které ochotně naku-
pují méně kvalitní výrobky v nízkých cenách. 
(Pel.) 

Z historického hlediska je velmi zajímavé 
nahlédnout do období tzv. řízeného hospodář-
ství první republiky, kdy bylo zpracováno mno-
ho námětů, jejichž cílem bylo vyrovnat poměr 
mezi nabídkou a poptávkou, a vytvořit tak zlep-
šené podmínky pro jakost potravinářských vý-
robků. Vývoj v oblasti zásobování obyvatelstva 
potravinami postupně dospěl k relativně vyso-
kému vlivu státu. Ve svém důsledku se jednalo 
o jakýsi princip pojištění, který vyústil do tzv. 
systému řízeného hospodářství. Toto řízené 
hospodářství mělo přispívat k zvýšení životní 
úrovně obyvatelstva. V našem oboru se jednalo 
o program navýšení zemědělské produkce tak, 
aby se konzum živočišných bílkovin přiblížil 
tehdejší americké či anglické úrovni. (Skuteč-
ná spotřeba masa činila u nás v roce 1933 asi 
25 kg na osobu a rok, v USA 55 kg a v Anglii 
65 kg.)

Po období velmi diskutabilní jakosti mas-
ných výrobků vlivem neregulovaného trhu a ne-
dokonalých technických prostředků sloužících 
k uchování a zpracování masa došlo postupně 
k vytvoření normálního konkurenčního prostře-
dí, kde hlavní roli v boji o zákazníka hrála jakost 
fi nálního výrobku. V té době se příznivě rozví-
jela úroveň řeznického a zejména uzenářského 
řemesla, zvýšilo se povědomí o hygieně ve vzta-
hu k jakosti a tržnosti masa i masných výrobků. 
Z dnešního hlediska je nutné přiznat, že zejména 
koncem první republiky byla jakost klasických 
masných výrobků produkovaných většími výrob-
ci na historicky nejvyšší úrovni. Dnešní výroba 
by v soutěži s největší pravděpodobností pro-
padla. V zájmu objektivity je však nutné přiznat, 

že i v tehdejší „zlaté době českého uzenářství“ 
existovaly zejména na venkově provozovny, kte-
ré se s problematikou jakosti výroby vyrovnat 
nedokázaly. 

Jakost uzenářských výrobků byla v té době 
příznivě ovlivňována zejména kvalitní a dobře 
vytříděnou surovinou, používáním propustných 
uzenářských obalů pro produkty udicího média 
a nepoužíváním zbytečných, často jakosti ne-
prospívajících pomocných materiálů. Používání 
dobře vytříděné suroviny bylo mimo jiné techno-
logicky podmíněno nedokonalými uzenářskými 
stroji, na nichž se dílo při výrobě dosti zahřívalo. 
A tak největším nepřítelem ohrožujícím jakost 
bylo vytavení tuku pod obal, zkrácení díla, pří-
padně mechanické poškození při obtížné mani-
pulaci s těžkými břemeny v primitivních udír-
nách. Jakost uzenářských výrobků nebyla v té 
době určována žádnou normou. Veřejná, případ-
ně státní kontrola byla zaměřena pouze na obsah 
mouky, která se směla přidávat v některých obdo-
bích v minimální míře (2 až 3 %) jen do levných, 
tzv. konzumních výrobků.

Po propuknutí druhé světové války došlo ke 
změně řízeného hospodářství na tzv. hospodář-
ství válečné – vázané, které se vyznačovalo ome-
zením a určitou nivelizací spotřeby. Samozřejmě, 
že válečné hospodářství působilo negativně na 
jakost potravin a zvláště potravin živočišného pů-
vodu. Docházelo k řadě technologických zásahů, 
jako např. zpracování krevní plazmy, lojových 
škvarků, umělých náhrad koření apod.

V poválečném období, koncem října 1945, 
došlo k znárodnění průmyslu, bank a pojišťo-
ven. Znárodňovací dekrety se nedotkly menších 
a středních podniků ani řeznických a obchod-
ních živností. V mnoha místech vznikala různá 
družstva, a to zejména proto, že se předpokládala 
další vlna znárodňovacích procesů, která později 
skutečně přišla. Došlo tak prakticky k likvida-
ci soukromého sektoru. 12. srpna 1948 byl zří-
zen vyhláškou ministryně výživy pro podnikání 
v masném oboru národní podnik Masný průmysl. 
Tato organizace změnila v průběhu let několi-
krát statutární formu. První období do roku 1953 
lze charakterizovat jako tápání jak v organizaci, 
tak v technologii masné výroby. Postupně však 
docházelo k tvorbě technicko-hospodářských 
norem a norem jakosti, které vedle složení zá-
kladních a pomocných materiálů stanovovaly 
i technologické postupy výroby, včetně organo-
leptických, fyzikálních a chemických znaků jed-

notlivých výrobků. I z dnešního pohledu je nut-
né konstatovat, že vytvoření těchto norem bylo 
dobrým počinem, který měl garantovat dobrou 
jakost výroby. 

Přes veškerou snahu však docházelo v jakosti 
masných výrobků k závadám, které byly vyvo-
lány zejména pevnými maloobchodními a vel-
koobchodními cenami. Tyto ceny tak ztratily ja-
koukoliv regulační funkci a v podstatě negativně 
ovlivňovaly hospodaření s jednotlivými druhy 
surovin. Stávalo se, že při direktivním stanove-
ní objemů výsekových mas a masných výrobků 
docházelo při povinném dodržování surovinové 
skladby k hromadění přebytků některých druhů 
surovin. Vzhledem k vysokému podílu výseko-
vých mas k celkové produkci výrobků z masa 
přebývaly ve skladech zejména tučné vepřové 
výřezy a vepřové hlavy, které se pak zpracová-
valy se zpožděním po dlouhé době skladování 
v dosti špatné kondici. Rovněž státem plánované 
neúměrně vysoké množství masa ve Federálních 
hmotných rezervách a ústředních skladech mas-
ného průmyslu, které bylo při nedostatku mra-
zírenských kapacit skladováno v soleném či na-
kládaném stavu, bylo nutné obměňovat, působilo 
ve svém důsledku na jakost masných výrobků 
negativně. Také s přebytky sádla bylo obtížné se 
vyrovnat. Nutno připomenout, že výtěžnost sádla 
z vepřových půlek byla podstatně vyšší, než je to-
mu nyní. Tzv. hybridizační program v chovu pra-
sat přinesl své první výsledky až mnohem poz-
ději. Dalším zásahem do jakosti výrobků v tomto 
období byl častý výskyt přebytkových produktů 
v ostatních potravinářských oborech. V té souvis-
losti bývalo direktivně nařízeno např. zpracování 
značného množství čerstvého či sušeného mléka, 
vajec nebo vaječné melanže. Dokonce jsme ně-
kdy v polovině šedesátých let zpracovávali určité 
množství masa V, což byl kód pro velrybí maso. 
Tyto netypické suroviny bývaly zpracovávány 
formou přesně určených záměn za běžné masné 
suroviny.

Na jakost výroby nepříznivě působilo také 
maso z dovozu, kterého se v roce s nejvyšším 
deficitem domácí suroviny dovezlo více než 
100 tis. tun. Nakupovalo se podle konjunkturál-
ních podmínek. Jednalo se např. o těžké a pře-
tučnělé hovězí čtvrtě z Jižní Ameriky, převážně 
z Argentiny a Uruguaye, tzv. stratosférické před-
ní čtvrtě oddělené až u kýty z Francie a Irska, 
celé hovězí půlky z bývalého SSSR z drobného 
skotu o živé hmotnosti cca 200 kg, vepřové půlky 
z Číny z lehkých prasat s vysokou vrstvou sádla 
a silnou kůží a těžké vepřové půlky z Dánska. 

Postupem času se situace zejména vlivem 
podstatního zvýšení domácí živočišné produkce 
a dokonalejšího technického vybavení nových 
závodů, tzv. masokombinátů, zlepšovala, a tak 
i z dnešního pohledu lze hodnotit jakost tehdej-
ších masných výrobků jako slušnou. Mezi před-
poklady dobré výroby té doby patřila bezesporu 
příznivá surovinová skladba a dobré řemeslné 
zpracování. Přesto se dosud objevovaly dílčí 
závady vyplývající z vysokých zásob soleného 
a nakládaného masa. Rád připomínám některé 
výjimečné výrobky tohoto období, které nemají 
v současné době alternativu. Na prvním místě to 
byl tepelně opracovaný turistický trvanlivý salám 
ze závodu Jihočeského průmyslu masného Stude-
ná. Jednalo se o výrobek vyráběný podle běžné-
ho materiálového složení technicko-hospodářské 
normy. Jeho předností byla vzorně vytříděná suro-
vina. Dílo bylo v určitém období naráženo přímo 
řezačkou při přetáčení prostřednictvím tzv. Kuli-
chovy hlavy do klihovkových obalů. Při sušení se 
nešetřilo kvalitním kouřem, důsledně byl dodržo-
ván technologický čas, kontrolovaný prostřed-
nictvím hmotnostních ztrát na kontrolních tyčích.
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Povrch hotového výrobku byl suchý, lesklý, 
pěkné zlatočervené barvy. Výrobek byl velmi 
aromatický, neměl typickou nakyslou chuť te-
pelně neopracovaných zahraničních trvanlivých 
výrobků. A tak byl turistický trvanlivý salám ze 
Studené velmi populární nejen mezi domácími 
spotřebiteli, ale také velice vyhledávaný zahra-
ničními turisty. Tento výrobek doslova proslavil 
velkou pražskou prodejnu masa a uzenin na Ty-
lově náměstí v Praze. Mezi další vysoce kvalitní 
výrobky té doby patřil šunkový salám, s vyso-
kým podílem dobře vytříděné vložky, naplněný 
zpravidla v kouři prostupných a lehce loupatel-
ných natronových obalech. Nelze opomenout ta-
ké surovinově vynikající gothajský salám s dobře 
vymíchanou, barevně vyladěnou spojkou a pravi-
delně rozmístěnými kostkami špíčku, který svojí 
kvalitou nahradil dříve velmi populární výrobky 
– pražský a pařížský salám. Také drobné výrobky 
na ohřívání si udržovaly dobrý standard.

V době, kdy na úroveň masných výrobků pří-
liš nepůsobilo konkurenční prostředí, docházelo 
k různým, často politicky motivovaným snahám 
majícím za cíl další zvyšování jakosti. A tak jsme 
byli svědky zavádění různých zahraničních hnu-
tí, soutěží, systémů samokontroly apod. Je však 
třeba přiznat, že zejména v osmdesátých letech 
minulého století byly vypracovány metody, jako 
např. Systém komplexního řízení jakosti, které si 
příliš nezadají se systémem současně zavedeným 
a opět importovaným ze zahraničí – HACCP.

Svůj nesporný přínos v problematice jakosti 
masných výrobků měla Státní inspekce jakosti, 
řízená tehdejším Ministerstvem zemědělství a vý-
živy ČR. Krajské inspektoráty dohlížely na čin-
nost hodnotitelských komisí a závodových labo-
ratoří. Smyslové a analytické hodnocení výrobků 
bylo v té době bráno velmi vážně. Při smyslovém 
hodnocení výroby se postupovalo podle podrob-
ných pravidel, kdy se oceňovaly stanoveným po-
čtem bodů jednotlivé znaky, jako je obal a vzhled 
povrchu, konzistence, vypracování a vzhled v ná-
kroji, vůně a chuť. V analytické části se hodnotil 
zejména podíl vody, tuku, soli a provádělo se po-
dle potřeby několik rychlých provozních zkou-
šek, např. na provaření nebo přítomnost škrobu. 
Podle součtu výsledků obou částí hodnocení byl 
výrobek zařazen do příslušné jakostní třídy. Hod-
nocení jakosti masových konzerv bylo doplněné 
ještě o termostatovou zkoušku. Protokoly o hod-
nocení byly archivovány pro případ reklamace. 
Podle stejných pravidel hodnotila namátkově 
odebrané vzorky také státní inspekce. Součástí 
péče o jakost bylo tzv. povinné hodnocení, pro-
váděné inspekcí a sloužící mimo jiné k porovnání 
jakosti mezi výrobními subjekty. Z vlastní zkuše-
nosti musím potvrdit vysokou autoritu tehdejší 
Státní inspekce jakosti. Všechny výsledky hodno-
cení jakosti prostřednictvím zařazení výrobků do 
tříd sloužily jako kritérium pro hmotnou zaintere-
sovanost pracovníků jednotlivých organizačních 
stupňů, kteří měli na jakost výrobků vliv. Nejvíce 
však byl brán v úvahu výsledek inspekce.

Vyvrcholením činnosti řešící problematiku 
jakosti byly celostátní přehlídky širokého sor-
timentu masných výrobků. Pověření inspektoři 

odebrali v utajeném termínu příslušné vzorky 
a jejich očíslováním zajistili potřebnou anony-
mitu. Dále byly vzorky podrobeny laboratornímu 
vyšetření. Třetí den bylo prováděno smyslové 
hodnocení podle běžně praktikovaného 100bo-
bodového systému. Hodnotitelé byli jmenová-
ni generálním ředitelstvím a zařazeni po třech 
k příslušným stolům s jedním druhem výrobku. 
Eventuální rozpory hodnotitelů řešila zvláštní 
komise, složená z nezainteresovaných odborní-
ků. Závěr a vyhlášení výsledků přehlídky pro-
vedl generální ředitel Masného průmyslu. Celá 
akce měla velmi prestižní charakter. Konala se 
převážně v důstojném prostředí reprezentačních 
sálů Obecního domu hlavního města. Přehlídky 
jakosti tak do jisté míry nahrazovaly chybějící 
konkurenční prostředí.

Od roku 1990 docházelo u nás k soustavnému 
snižování výroby výrobků z masa. Ve velkých, 
již transformovaných průmyslových podnicích 
došlo z důvodu spotřebitelské poptávky po lev-
nějších výrobcích k zásadní změně struktury vý-
roby ve prospěch podílu masných výrobků na 
úkor výsekových mas. Od té doby se datuje urči-
té surovinové pokřivení ve spotřebě základního 
i pomocného materiálu masných výrobků, a tím 
i snížení jejich fi nální jakosti. K tomuto jevu zá-
sadně přispělo i zrušení závaznosti státních, obo-
rových i podnikových technicko-hospodářských 
norem a norem jakosti, které měly být podle roz-
hodnutí ministerstva zemědělství nahrazeny Po-
travním kodexem, který však nebyl nikdy vypra-
cován. Své příležitosti se v té době chopila i řada 
zahraničních výrobců a obchodníků s různými 
technologickými přípravky, jimiž lze zvýšit tzv. 
výtěžnost výrobků a prodloužit jejich trvanlivost, 
ale z nichž jen zlomek působí kladně ve smyslu 
zvýšení jakosti.

Současný český masný trh je ovlivněn obchod-
ní politikou velkých, většinou nadnárodních ob-
chodních řetězců, které v poměrně krátké době 
ovládly náš trh s potravinami. Tyto organizace si 
do své praxe vzaly z celé široké obchodní proble-
matiky většinou pouze minimální cenu výrobku. 
Byl tak vytvořen určitý rozpor mezi tlakem na 
ceny ze strany maloobchodu a snahou o udržení 
standardní jakosti masných výrobků ze strany vý-
robců. Podle nepsaného zákona, který říká, že fi -
nalista musí mít nad dodavatelem jistou převahu, 
došlo v neúměrné míře k diktátu těchto obchod-
ních řetězců. Výrobci masných výrobků nebyli 
stavu ani pod vedením své stavovské organizace 
slušnou jakost svých výrobků obhájit. A tak došlo 
k devastaci jak ve spotřebě základního materiálu, 
tak v technologických postupech výroby. Takzva-
né míchané masné výrobky trpí až na výjimky 
sníženým množstvím masné suroviny, nedosta-
tečným, nebo dokonce žádným zauzením tam, 
kde se tato technologie předpokládá, nevhodný-
mi obaly a řadou dalších nedostatků vyvolaných 
neúměrnou snahou o zlevnění výrobku.

Naproti uvedené kritice je nutné přiznat, že 
se ve specializovaných obchodních jednotkách 
najdou i domácí výrobky slušné jakosti, které po-
cházejí převážně z rodinných fi rem, které nejsou 
obchodně závislé výhradně na velkých obchod-
ních řetězcích. Také některé segmenty inovova-
ného sortimentu masných výrobků jsou zdařilé 
a vhodně doplňují tradiční sortiment.

Exaktní posouzení jakosti masných výrobků 
vyráběných u nás v období před rokem 1990 
a současností nelze provést. Je však možné cha-
rakterizovat dílčí okolnosti, které měly v obou 
etapách na jakost výrobků vliv. V případě pro-
dukce bývalého státního oboru Masný průmysl 
lze pozitivně hodnotit dobrou surovinovou sklad-

bu masných výrobků, která byla vlivem důsledné 
normalizace nedotknutelná. Uzenářské výrobky 
byly vyráběny výhradně z masa a živočišných 
tuků za nezbytného přidání neživočišního po-
mocného materiálu, nejvýše však do 3 % obsahu 
základních surovin. Vlivem technologicky správ-
ného podílu hovězího masa s dobrou pojivostí 
nedocházelo k nutnosti používat jakýchkoliv adi-
tivních látek, s výjimkou dusičnanu draselného 
či dusitanu sodného v tzv. rychlosoli (sůl a cukr 
nejsou považovány za aditiva). Všechny uzenář-
ské výrobky byly řádně zauzeny. Vzniklé surovi-
nové disproporce byly řešeny změnou sortimentu 
a nikdy nedocházelo k účelovému snižování spo-
třeby masných surovin do jednotlivých výrobků. 
Výjimkou bylo zpracování přebytkových surovin 
či výrobků živočišného původu ostatních potra-
vinářských oborů, které však nesmělo mít nega-
tivní vliv na fi nální jakost výrobků. 

Po roce 1990 došlo k určitému snížení výrob-
ních rizik vlivem změny technologie, a to vý-
robou míchaných masných výrobků převážně 
z čerstvých surovin, čímž došlo k eliminaci ne-
gativního vlivu dlouhodobě skladovaných mas. 
Také odstranění byrokratických plánovacích me-
tod, včetně uvolnění velkoobchodních a maloob-
chodních cen ze sféry státu, zjednodušilo řízení 
výroby. Přínosem pro zvyšování kvality i hygi-
eny výroby byl pokrok ve vybavenosti závodů 
i drobných provozoven novou výkonnou tech-
nikou, o což se do určité míry zasloužila také 
podpora podnikání v našem oboru ministerstvem 
zemědělství. 

Mezi základní negativní vlivy působící dlou-
hodobě na jakost masných výrobků lze zařadit 
zejména nesplnění rozhodnutí ministerstva ze-
mědělství o vypracování potravního kodexu, 
který měl v roce 1993 nahradit zrušené tech-
nicko-hospodářské normy bývalého jednotného 
masného průmyslu. Poslední vyhlášky mini-
sterstva zemědělství k zákonům o potravinách 
prolomily historickou zásadu, podle které mají 
být při správné výrobní praxi uzenářské výrobky 
vyráběny výhradně z masných surovin a živočiš-
ných tuků za přidání nezbytného množství tech-
nologicky potřebného pomocného materiálu. Pro 
nápravu současného stavu je nutné vypracovat 
jednoduchá technologická pravidla včetně sta-
novení fyzikálně-chemických a nutričních vlast-
ností výrobků pro jednotlivé skupiny, zejména 
drobných na ohřívání a měkkých salámů. Taková 
praxe by zajišťovala ochranu výrobců před ne-
úměrným tlakem obchodních řetězců v cenové 
oblasti. 

V poslední době se v našem masném oboru 
projevuje zřetelná snaha o zvyšování jakosti 
produkce, kterou je však nutné potvrdit dobrým 
návrhem na vypracování nové vyhlášky o mase 
k zákonu o potravinách. Vedení Českého sva-
zu zpracovatelů masa musí nutně opustit ideu 
současně platných legislativních pravidel na-
vržených neodborníky a potvrzených úředníky 
Ministerstva zemědělství ČR a Českým norma-
lizačním institutem. Podle posledního vývoje se 
zdá, že stavovská organizace má k řešení této 
problematiky dobře nakročeno.

Josef Radoš

Ohlédnutí za naplněným životem velkého milovníka masného oboru
– MVDr. Josefa Jordáka

 V jarních dnech nás opustil ve věku 73 let
přítel Pepa Jordák, rodák z malebné obce 
Choustník nedaleko Tábora. Jeho úspěšná ži-
votní dráha byla zahájena v Závodní učňov-
ské škole Jihočeského průmyslu masného, kde 
se vyučil řeznicko-uzenářskému řemeslu. Při 
následující praxi v táborském masném závo-
dě si jeho píle a svědomitosti všimli vedoucí 
pracovníci a vybrali ho ke studiu Střední prů-
myslové školy technologie masa v Praze, kte-
rou absolvoval s vyznamenáním. Po návratu 
ze školy se u Pepy projevila vedle lásky k ře-
meslu, která ho ostatně provázela celý život, 
také schopnost předávat své odborné znalos-
ti a dovednosti mladším spolupracovníkům. 
V té době se připravovala výstavba exportního 
masného závodu v Plané nad Lužnicí a v ná-
vaznosti na tuto investici bylo potřeba při-
pravovat budoucí pracovníky, učně v oboru 
řezník – uzenář. S výhledem na tento rozvoj 
se Pepa Jordák rozhodl změnit zaměstnání 
a nastoupil jako učitel odborných předmětů 

do tehdejšího Středního odborného učiliště 
v Táboře. V tomto období si doplnil distan-
čním způsobem odborné vzdělání na Vysoké 
škole veterinární v Brně. Po výstavbě nové 
specializované školy, vybudované Jihočeským 
průmyslem masným, se Pepa vrátil mezi své 
bývalé spolupracovníky, protože učiliště bylo 
po krátkém čase přiřazeno k již zprovozněné-
mu Masokombinátu Planá nad Lužnicí. Vedle 
výuky odborných předmětů působil na novém 
pracovišti též jako zástupce ředitele.

Po změně společenského prostředí koncem 
devadesátých let začal Pepa Jordák, jako řada 
dalších pracovníků masného oboru, samostat-
ně podnikat. Jako předmět podnikání si vybral 
obchodní činnost v oblasti přírodních střev, 
umělých uzenářských obalů, technologických 
přípravků a strojů pro masnou výrobu s ná-
zvem „Řeznické potřeby, MVDr. Jordák, spol. 
s r. o.“ Začínal skromně ve svém domě v Plané 
nad Lužnicí na břehu řeky. Po získání potřeb-
ného kapitálu koupil pozemky a objekt býva-

lého lihovaru, rovněž v Plané. V krátké době 
zrekonstruoval rozlehlé stavby a vybudoval 
moderní a úspěšnou společnost s korektními 
obchodními vazbami na zahraniční dodava-
tele a tuzemské odběratele. Přesto, že se stal 
významným podnikatelem, zůstal ve své pod-
statě stále zaníceným řezníkem a uzenářem, 
což dokazoval drobnou výrobou uzenářských 
výrobků pro své přátele, které rád hostil. Velké 
pracovní zatížení kompenzoval společenským 
životem a pobytem na své chatě. 

Osobní život Pepy Jordáka byl bohužel 
poznamenán tragickou ztrátou syna, studen-
ta Střední průmyslové školy technologie ma-
sa v Praze, ve kterém viděl svého budoucího 
nástupce. V posledním období, kdy již nepod-
nikal, se jako správný dědeček věnoval malé 
vnučce, která jej milovala. Do posledních dnů 
byl s námi, jako s bývalými spolupracovníky 
a přáteli, ve stálém styku. Jeho rozverná po-
vaha nám bude velmi chybět. 

Josef Radoš
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Když se 3. června 1940 Miroslav Mahdalík 
narodil, už zuřila druhá světová válka. Hitler 
zdecimoval půl Polska, východní část nechal 
na pospas Stalinovi a  už se chystal na dobytí 
půlky světa. A  tady u  nás jsme prožívali první 
rok protektorátu Čechy a  Morava. Jeho otec 
Bohumil provozoval rodinné řeznictví v Bystřici 
pod Lopeníkem, kde Miroslav vyrůstal. A to jsou 
kořeny, které člověk ze sebe nevymaže. V roce 1950 
byla živnost otce násilně ukončena a podle všech 
předpokladů dalšího politického vývoje u  nás 
nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl návrat 
k  řeznickému řemeslu v  rodině Mahdalíkových 
nastat. Ale dějí se zázraky i v jednom životě. Přišla 
sametová revoluce. 

V  roce 1992 zakládá Miroslav Mahdalík 
společnost VOMA s. r. o. se sídlem na Moravské 
v Uherském Brodě. Předmět podnikání – řeznictví 
a  uzenářství. Od doby začátků uplynuly takřka 
tři desetiletí a  firma skvěle prosperuje. Ač sází 
na tradici masné výroby, je vybavena moderní 
technikou a novými technologiemi ve svém novém 
závodě Na Močidlech, vlastní své prodejny a její 
výrobky mají skvělý zvuk v celém regionu východní 
Moravy. Krédo zakladatele a majitele fi rmy VOMA 
Miroslava Mahdalíka je naprosto zřetelné. V prvé 
řadě solidnost vůči všem obchodním partnerům, 
a  především k  zákazníkům. Velmi si zakládá na 
vysoké technické a technologické úrovni, korunkou 
pak je soutěživost s  konkurencí při dosahování 
vysoké míry jakosti vyráběných výrobků. Firma 
pod jeho vedením pečlivě sleduje spokojenost 
zákazníků s výrobky se značkou VOMA, příkladná 
je i marketingová práce. V zásobovacím dosahu 
nesmí být žádný zákazník, který by nevěděl, že 
Lopenická slanina je tou nejlepší na našem trhu. 
A  aby bylo možné dosahovat tyto výsledky, tak 

o ně musí usilovat všichni zaměstnanci fi rmy. A i to 
dá práci se o ně starat a dělat jim dobré pracovní 
a sociální podmínky. To vše se fi rmě pod vedením 
jubilanta daří. Miroslav Mahdalík načerpal 
i hodně zkušeností v zahraničí, fi rma se zúčastnila 
i  řady významných světových veletrhů včetně 
SIALu v  Paříži. Řada výrobků se značkou VOMA 
získala významná ocenění – Perla Zlínska, Česká 
chuťovka a další, což svědčí o jejich vysoké úrovni 
jakosti. A jubilantovi nechybí ani ocenění největší 
– Podnikatel roku. Ale i ocenění v řeznickém cechu 
– Čestný člen Českého svazu zpracovatelů masa.

MIROSLAV MAHDALÍK 
– významný jubilant

Přejeme Miroslavu Mahdalíkovi k jeho 

80. narozeninám 
mnoho pevného zdraví, neustálý elán a svěžest a životní štěstí. 

A ať mu fi rma VOMA s. r. o. dělá jenom radost. 
František Kruntorád

(+420) 267 997 111
www.novumglobal.eu

Již 30 let Vám dodáváme profesionální vybavení 
prodejen a Vaše spokojenost je nám odměnou.

Novum Global, a.s. je exkluzivní dovozce 
této japonské značky na český trh

POTRAVINÁŘSKÉ RENTGENY 
PRO DETEKCI KONTAMINANTŮ 
(kovů, kostí, skla, gumy, tvrdých plastů atd.)

Pro vyšší kvalitu kontroly ve výrobě  
a kontrolu hotových výrobků před expedicí

JAPONSKÁ 
KVALITA

NA ČESKÉM  
TRHU

PRŮBĚŽNÉ
KONTROLNÍ VÁHY
A METALDETEKTORY
Vysoká rychlost, přesnost, 
citlivost, spolehlivost

obchodní zástupci M: 602 760 250, 602 760 244, 602 760 251 
Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

T: 296 114 040, E: office.prague@ecolab.com
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Průměrná cena vepřového masa se strmě zvyšovala
1 .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0
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V 1. čtvrtletí dosáhla výroba masa 110 866 t,
meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 18 392 tun 
(−0,3 %) hovězího, 52 040 tun (+3,1 %) vep-
řového a 40 399 tun (+1,8 %) drůbežího. Ce-
ny jatečného skotu byly meziročně mírně niž-
ší (−2,3 %), podobně jako ceny jatečných 
kuřat (−1,1 %). Pokračoval růst cen jateč-
ných prasat (+35,8 %) na hodnotu 47,34 Kč 
v průměru za kg jatečně upraveného těla, tj. 
o 0,88 Kč/kg více než v minulém čtvrtletí. 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
V 1. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

59,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 1,0 % méně, 
z toho bylo 24,3 tis. býků (−1,1 %), 26,2 tis. krav 
(−1,6 %) a 6,9 tis. jalovic (+2,4 %). Vyrobeno 
bylo 18 392 tun (−0,3 %) hovězího masa. V jen 
nepatrně nižší výrobě hovězího masa se odrazil 
snížený vývoz a zvýšený dovoz jatečných zvířat, 
které kompenzovaly nižší stavy býků ve výkrmu 
na začátku čtvrtletí.

Porážky prasat se v 1. čtvrtletí meziročně mír-
ně zvýšily na 561,0 tis. ks (+3,4 %). Pokles po-
rážek prasnic o 10,5 % vypovídá o nižší míře je-
jich vyřazování z chovu a navyšování potenciálu 
pro odchov selat v souvislosti s vyššími cenami 
jatečných prasat. Vepřového masa se vyrobilo 
52 040 tun, tj. meziročně o 3,1 % více.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo v 1. čtvrtletí na jatkách poraže-
no 62 195 tun drůbeže, což představuje výrobu 
40 399 tun drůbežího masa, meziročně +1,8 %.

STAVY SKOTU, PRASAT A DRŮBEŽE
Na začátku 1. čtvrtletí bylo v České republice 

chováno 1367,0 tis. ks skotu, meziročně +0,1 %. 
Také stavy ve všech věkových kategoriích zůsta-
ly meziročně stabilní. Mírný pokles (−3,5 %) byl 
zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Do-
šlo k nepatrnému navýšení stavů dojených krav 
(361,4 tis. ks; +0,8 %) a snížení stavů krav mas-
ných (208,6 tis. ks; −1,4 %), zatímco v posled-
ních třech letech se stavy krav obou užitkových 
směrů vyvíjely obráceně.

Stavy prasat meziročně zůstaly na stejné úrov-
ni 1508,9 tis. ks (+0,1 %), v kategorii mladých 
prasat se stavy zvýšily o 3,4 %, avšak stavy pra-
sat ve výkrmu byly o 4,2 % nižší. Stavy prasnic 
se mírně navýšily na 90,5 tis. ks (+1,2 %).

Stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí mezi-
ročně výrazně nižší (−8,1 %) a čítaly 23 314,7 
tis. ks; stavy nosnic se mírně zvýšily na 5287,6 
tis. ks (+1,2 %).

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 
JATEČNÉHO SKOTU, PRASAT A KUŘAT
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

pokračovaly v 1. čtvrtletí v mírném meziročním 
poklesu (−2,3 %), z toho ceny jatečných býků 
o 1,4 %, jatečných jalovic o 3,1 % a krav o 1,4 %, 
přičemž ceny jatečných telat se meziročně pro-
padly o 25,6 %. Průměrná cena jatečných býků 
byla 45,92 Kč/kg v živém nebo 83,57 Kč/kg v ja-
tečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly v 1. čtvrtletí 
o 35,8 % vyšší než ve stejném období loňského 
roku a dosáhly průměrné hodnoty 36,42 Kč za 
kg živé hmotnosti nebo 47,34 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí 
se průměrná cena v mase zvýšila o 0,88 Kč za kg.

Mírný meziroční pokles byl v 1. čtvrtle-
tí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−1,1 %). 
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Drůbeží maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

83,0

84,0

85,0

86,0

87,0

88,0

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2018 2019 2020

K
č/

kg
 

K
č/

kg
 

Ti
sí

c 
tu

n 

ČtvrtletíČtvrtletí

Výroba Cena (býci, jatečně upravená těla)

Hovězí maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí / Rok  

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

Výroba masa
tuny jat. hm. 108 674 114 015 112 320 115 766 110 866

%1) 99,9 102,2 102,7 98,7 102,0

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. hm. 18 456 17 788 17 422 19 226 18 392

%1) 106,0 104,0 101,1 96,9 99,7

vepřové 
tuny jat. hm. 50 496 53 607 51 586 53 914 52 040

%1) 97,2 101,0 101,6 97,9 103,1

skopové a kozí
tuny jat. hm. 32 85 50 56 32

%1) 45,2 245,0 92,7 77,5 99,2

drůbeží
tuny jat. hm. 39 685 42 534 43 258 42 566 40 399

%1) 101,1 102,8 104,8 100,5 101,8

Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,83 Kč za kg v živém.

POHYB ZBOŽÍ PŘES HRANICE 
– ŽIVÁ ZVÍŘATA A MASO

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice1) v období od prosince 2019 do 
února 2020 se meziročně zvýšil obrat u komodit 
živá prasata, zatímco u živého skotu a živé drů-
beže se obrat snížil.

Živého skotu se vyvezlo 51,0 tis. ks (−10,6 %), 
z toho bylo 15,8 tis. ks (−20,4 %) určeno k poráž-
ce a 31,4 tis. ks (−9,4 %) skotu k dalšímu chovu. 
V tomto období byl zaznamenán téměř trojnásob-
ný nárůst dovozu jatečných zvířat, i když v po-
rovnání s vývozem byl dovoz přibližně 10x nižší. 
Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; 
vyvážel se do Rakouska, Německa (do obou zemí 
skot k porážce) a Turecka (skot k dalšímu chovu).

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata zaznamenal meziročně vyšší přebytek způso-
bený sníženým dovozem (27,7 tis. ks; −14,8 %) 
a zvýšeným vývozem (97,2 tis. ks; +7,5 %). Ve 
sledovaném období stejně tak převládal vývoz 
mladých prasat určených k výkrmu (34,5 tis. ks) 
nad jejich dovozem (24,1 tis. ks), ale ve stejném 
období loni tomu bylo naopak. Jatečných prasat 
se meziročně vyvezlo jen o málo více (60,7 tis. 
ks; +1,4 %); obnovil se jejich dovoz. Živá prasa-
ta se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, 
vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska 
a Německa.

V bilanci pohybu zboží přes hranice u komodi-
ty živá drůbež se meziročně zvýšil přebytek pro 
jednodenní mláďata, naopak přebytek se snížil 
pro jatečnou drůbež, a to v obou případech změ-
nami na straně vývozu. Jednodenních kuřat bylo 
vyvezeno 23,5 mil. ks (+9,8 %). Vývoz jatečných 
kuřat a slepic se propadl na 3944 tun (−38,3 %). 
Partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Němec-
ko, Slovensko a Maďarsko; vývozy směřovaly 
na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa. 

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) 

u komodity maso se zlepšila u hovězího a vepřo-
vého, zatímco u drůbežího se prohloubila.

Hovězího masa bylo dovezeno 9701 tun 
(+8,2 %) a vývoz vzrostl na 3865 tun (+27,5 %). 
Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Ni-
zozemska, Polska a Německa. Vývozy směřo-
valy především na Slovensko, do Nizozemska 
a Polska.

Dovoz vepřového masa se snížil na 64 925 t
(−3,3 %), jeho vývoz se navýšil na 7227 tun 
(+12,8 %). Vepřové se dováželo tradičně z Ně-
mecka, Španělska a Polska; vyváželo se většinou 
na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán opačný 
vývoj, který se vyznačoval zvýšeným dovozem 
(28 886 tun; +5,0 %) a sníženým vývozem (3323 t;
−29,2 %). Více než polovina drůbežího masa se 
dovezla z Polska, navýšil se podíl Maďarska. 
Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa 
a Rakouska. 

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

Český statistický úřad

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ


