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Kapitáni současných masných průmyslo-
vých podniků nejsou jen vzájemní konkurenti,
ale i kolegové odpovědní za celkovou úroveň 
produkce českých uzenářských výrobků. Na-
jde představenstvo Českého svazu zpracova-
telů masa v současném konkurenčním pro-
středí dostatek odvahy a síly k zorganizování 
přehlídky jakosti vybraných druhů uzenář-
ských výrobků velkých závodů? 

Před rokem 1989 byla masná výroba produ-
kována v jiném společenském prostředí, což ale 
nemělo vliv na obecnou snahu o co nejvyšší ja-
kost vyráběných masných výrobků. Organizová-
ní přehlídek jakosti bylo v té době velmi jedno-
duché vzhledem k jednotnému řízení národních 
podniků a také proto, že výrobky byly vyráběny 
podle obecně platných technicko-hospodářských 
norem. V době, kdy na úroveň jakosti masných 
výrobků nepůsobilo konkurenční prostředí v ta-
kové míře, jako je tomu dnes, docházelo k růz-
ným zásahům tehdejšího establishmentu, které 
měly za cíl soustavné zkvalitňování výroby. 
A tak jsme byli často svědky různých soutěží 
a hnutí, systémů samokontroly apod. Je však 
třeba zdůraznit, že zejména v osmdesátých le-
tech byly vypracovány metody, jako např. Sys-
tém komplexního řízení jakosti, které si příliš 
nezadají se současně praktikovaným systémem 
HACCP.

Svůj nesporný přínos v problematice jakosti 
masných výrobků měla v té době Státní inspekce 
jakosti, řízená tehdejším Ministerstvem zeměděl-
ství a výživy. Její krajské inspektoráty dohlíže-
ly na činnost závodních hodnotitelských komisí 
a laboratoří. Smyslové a analytické hodnocení 
bylo bráno velmi vážně. Při smyslovém hodno-
cení výroby bylo postupováno podle podrobných 
pravidel, kdy byly oceňovány stanoveným po-
čtem bodů jednotlivé znaky výrobků, jako je obal 
a vzhled povrchu, konzistence výrobku, vypraco-
vání a vzhled v nákroji, vůně a chuť. V analytické 
části byl hodnocen zejména podíl vody, tuku, soli 
a provádělo se podle potřeby několik rychlých 
provozních zkoušek, např. na provařenost nebo 
přítomnost škrobu. Podle součtu výsledků obou 
částí hodnocení byl výrobek zařazen do přísluš-
né třídy jakosti. Hodnocení jakosti konzerv bylo 
ještě doplněno o výsledek termostatové zkouš-
ky. Protokoly o hodnocení byly archivovány 
pro případ eventuální reklamace výrobků. Podle 
stejných pravidel hodnotila namátkově odebrané 
vzorky výrobků také státní inspekce. Součástí 
péče o jakost bylo tzv. povinné hodnocení pro-
váděné inspekcí a sloužící mimo jiné k porov-
nání jakosti mezi výrobními subjekty. Všechny 
výsledky hodnocení sloužily jako kritérium pro 
hmotnou zainteresovanost pracovníků jednotli-
vých organizačních stupňů, kteří měli na jakost 
výrobků vliv.

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 systému. 
Hodnotitelé byli jmenováni generálním ředitel-
stvím Masného průmyslu a zařazeni po třech, 
někdy po čtyřech k příslušným stolům s jedním 
druhem výrobku od všech výrobců. Eventuál-
ní rozpory hodnotitelů řešila zvláštní komise, 
složená z nezainteresovaných odborníků. Závěr 
a vyhlášení výsledků přehlídky prováděl gene-
rální ředitel Masného průmyslu. Celá akce měla 
velmi prestižní charakter, proto se konala zpra-

vidla v důstojném prostředí reprezentačních sálů 
Obecního domu hl. města Prahy. 

Pro připomenutí si dovolím uvést dosud pro 
praxi historicky nejdokonalejší systém smyslo-
vého hodnocení drobných výrobků a měkkých 
salámů, které tvořily v minulosti páteř uzenářské 
výroby.

Bodovací schéma pro smyslové hodnocení ja-
kosti drobných výrobků na ohřátí a měkkých 
salámů:

Znaky jakosti Počet sražených bodů 
za zjištěné závady

Obal 
a povrchový 
vzhled

8 6 4 2 0

Konzistence 4 3 2 1 0
Vzhled v nákroji 
a vypracování 16 12 8 4 0
Vůně 12 9 6 3 0
Chuť 20 15 10 5 0

 Pro posouzení jednotlivých znaků patří ještě 
k tomuto systému přehled možných závad a stu-
peň jejich závažnosti.  

Hodnocení jakosti uzenářských výrobků mu-
selo být prováděno komplexně, tj. smyslově 
i analyticky. Podíl maximálního množství bodů 
u smyslového hodnocení činil 60 bodů, u ana-
lytického pak 40. Kromě smyslového a analy-
tického hodnocení jakosti masných výrobků by-
lo prováděno ještě namátkové mikrobiologické 
vyšetření. 

ZAŘAZENÍ 
DO TŘÍD JAKOSTI:

1.  třída jakosti: 100 až 85 bodů – výrobky bez 
omezení;

2.  třída jakosti: 84 až 60 bodů – výrobky dosud 
přípustné k prodeji;

3.  třída jakosti: pod 60 bodů – výrobky neja-
kostní, nepřípustné k prodeji bez komisio-
nálního posouzení celé partie. 

Dnešní tvrdé konkurenční prostředí mezi vý-
robci sice nedovoluje organizovat takové přehlíd-
ky masných výrobků jako v bývalém unitárním 
Masném průmyslu, ale jistě by se našel způsob, 
jak prostřednictvím odborných debat nad jed-
notlivými vzorky nacházet technické a techno-
logické předpoklady pro další obecné zvyšování 
jakosti uzenářských výrobků. Připomínám, že 
přehlídky jakosti vybraných druhů masných vý-
robků byly v minulosti pořádány také naším sva-
zem, například v rámci velkého potravinářského 
salonu „Siesta“ v bývalém Paláci kultury v Praze, 
kde expozice masných podniků zaplnily prostor 
dvou podlaží. Přehlídky jakosti skupin výrobků 
byly také pořádány při příležitosti valných hro-
mad svazu. 

Senioři – odborníci, kteří se scházejí při růz-
ných příležitostech a úroveň uzenářských vý-
robků sledují, sice kvitují současné zvyšování 
jakosti některých druhů uzenářských výrobků, 
zejména ve zvyšujícím se podílu masných suro-
vin, ale stále nacházejí zejména u měkkých vý-
robků mnoho zbytečných závad, z nichž některé 
lze snadno odstranit.

Drobné výrobky na ohřívání a měkké salámy 
bývají často nevhodně kořeněné až nepřiroze-
ně palčivé či nahořklé. Směs koření by neměla 
výrazněji tlumit přirozenou chuť masa. Součas-

ně vyráběné párky postrádají po ohřátí dostatek 
charakteristické lahodné šťávy. Na trhu je ne-
dostatek jemného párkového zboží, kterému se 
v minulosti říkalo „pražské“. Naproti tomu je trh 
ve skupině drobných výrobků přesycen širokým 
sortimentem různě kvalitních klobás, zřejmě pro 
jejich snadnou výrobu, pomineme-li krajové 
zvyklosti. Zdá se také, že dnes obvyklý způsob 
uzení drobných výrobků zjednodušeným systé-
mem „pára – kouř“ smyslové jakosti příliš nepro-
spívá. Stravitelné klihovkové uzenářské obaly, 
používané při výrobě různých druhů párkového 
zboží, nemohou dosud svojí kvalitou nahradit 
přírodní obaly.

U měkkých salámů lze kritizovat používání 
karminové kyseliny jako barviva vedle vysokého 
podílu papriky, což výrobek zbytečně zatěžuje 
další cizorodou látkou. Mimochodem snižová-
ní aditiv by mělo u výrobků souběžně provázet 
zvyšování spotřeby masných surovin. Používané 
plastové uzenářské obaly u tohoto tyčového sor-
timentu jsou z hlediska ekonomiky výroby jistě 
velmi výhodné, ale výrobkům dodávají jakýsi 
knedlíkovitý charakter, zdaleka neodpovídající 
dobrému uzenářskému zboží. Spotřebitelé by 
jistě ocenili řádně zauzený výrobek v kouři pro-
stupných  klihovkových obalech a přitom akcep-
tovali i odpovídající vyšší maloobchodní cenu. 
(Benzpyren dobré obaly odfi ltrují). Trvanlivé 
klobásy často obsahují chrupavky, což je důsled-
kem nekvalitní práce bouračů a jejich kontroly. 
V té souvislosti se nabízí vývoj nového druhu 
výrobku s názvem „prskavec“. Oproti sortimentu 
uzenářských výrobků v sousedních zemích chybí 

Uzenářská výroba současným prizmatem 
a třicetiletou retrospektivou

4/2019 � Na přípravě návrhu nové vyhlášky o mase k zákonu o potravinách je nutné pracovat v předstihu � Největší 
koncentrace a rozvoj pražských uzenářských podniků na přelomu 19. a 20. století � O psychologických aspektech 
etiky a etikety v obchodní činnosti � Tři životní setkání s jatkami v Praze-Holešovicích  Statistika – 3. čtvrtletí 201911
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KROJOVANÍ ŘEZNÍCI Z HORAŽĎOVIC OSLAVILI LETOS 106. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SVÝCH JATEK A PŘEJÍ VŠEM ŘEZNÍKŮM, 

I TĚM NEKROJOVANÝM HODNĚ PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ A ALESPOŇ TOLIK LET ČINNOSTI JAKO NAŠE JATKY.

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

Řezníci z Horažďovic
stále s úsměvem do nového roku 2020
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děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2019 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2020.

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

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 2020

popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů,

pevné zdraví a optimismus.

media  REPRESENTATIONS, spol. s r.o.
101 00 Praha 10, U Plynárny 1002/97

Tel.: 241 741 710, 241 741 693, fax: 241 741 698
media@mediarepre.cz

 PF 2020
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na našem trhu jemně vymíchaná mortadela o ši-
rokém průměru s většími kostkami špeku a v mi-
nulosti velmi oblíbený tyrolský salám s vložkou 
libového a tučného masa v typických černých 
obalech.

Samostatnou kapitolou současné uzenářské 
výroby je široký sortiment různých druhů šunek, 
včetně mizerně adjustovaných šunek „na kosti“, 
které bohužel nejsou ani ve specializovaných 
prodejnách příliš vidět. Často tento klasický vý-
robek poničí personál prodejen špatným nákro-
jem, nebo jsou pod názvem šunka od kosti (?) 
dodávané výrobními závody již upravené šály 
s různým tukovým krytím. V této souvislosti si 
dovoluji upozornit na chybějící kvalitní šunkový 
salám, který by při 85% podílu vytříděného vep-
řového libového masa při správném okořenění 
spojky a dobrém zauzení svojí chutí a vůní před-
čil většinu současně vyráběných šunek.

Bývalí vedoucí pracovníci masného oboru se 
zkušenostmi z výroby se často pozastavují nad 
ideou dvou značek oceňujících jakost vybraných 
výrobků – Klasa a České cechovní normy. V té 
souvislosti si prostudovali dokonce i pravidla 
pro udělování těchto značek. V případě Klasy, 
kdy oceněné výrobky by měly mít výjimečnou 
kvalitu a vysokou přidanou hodnotu, se posou-
zením několika obtížně dostupných masných 
výrobků s tímto označením dopracovali pouze 
k závěru, že jakost oceněných výrobků se pouze 
blíží k jakosti výrobků běžně vyráběných podle 
materiálově-technických norem bývalého unitár-
ního Masného průmyslu nebo výrobků jim po-
dobných. Samozřejmě, že z malého počtu vzorků 
nelze dělat relevantní závěry. Pozoruhodná však 
je dlouhodobá podpora značky ze státních pro-
středků, kdy např. v roce 2018 bylo na propaga-
ci výrobků se značkou Klasa vyplaceno zhruba 
150 mil. korun, což neodpovídá významu značky, 
která není ani zdaleka nositelem celkového zvý-
šení jakosti potravinářských výrobků.

V případě Českých cechovních norem, které 
jsou spíše produktem bludného myšlení než váž-
nou snahou o zvýšení jakosti potravinářských vý-
robků, si dovolím připomenout, že současná pra-
vidla neodpovídají historické skutečnosti, protože 
některé potravinářské obory nevznikly z řemesel 
sdružených v ceších. Např. chovatelé krav (výrob-
ci sýrů) a drůbeže patřili jednoznačně do zeměděl-
ského odvětví, stejně jako producenti rostlinných 
výrobků. Podle dochovaných údajů z období kon-
čících cechů v 19. století platila v uzenářské výro-
bě zásada, že hmotnost hotového uzenářského vý-
robku má být nižší než hmotnost spotřebovaného 
masa pro jeho výrobu. Obsah masa v oceněných 
výrobcích je zpravidla velmi nízký a neodpovídá 
ani státním, oborovým či podnikovým materiálo-
vým normám bývalého unitárního Masného prů-
myslu, natož zásadám praktikovaným v období 
cechovních organizací. Také používání některých 
běžných pomocných látek a obalů, jako jsou che-
mická aditiva, plastové uzenářské obaly, hliníko-
vé klipsy, případně nezauzování výrobků, nebylo 
typické pro výrobu uzenin v době existence ce-
chů. Přívlastek „cechovní“ evokuje u spotřebitele 
pocit něčeho tradičního, historického, přírodního, 
nefalšovaného, což by vzhledem k situaci na na-
šem trhu potravin rád uvítal. Stanovená pravidla 
pro České cechovní normy však nejsou takovému 
přání nakloněna. Většina potravinářských oborů 
má svoje stavovské organizace, a proto se přímo 
nabízí případnější pojmenování snahy o zvýše-
ní jakosti vybraných druhů potravinářských vý-
robků věrohodnějším výrazem: „Vyrobeno dle 
stavovské normy…“. Odstranilo by se tak hned 
několik historických a technologických nesrov-
nalostí, jako např. rozdíl mezi obory majícími 
původ v řemeslech nebo v zemědělství, možnost 
využívání moderních technologií a pomocných 
materiálů, které výrazu České cechovní normy 
neodpovídají. Nedávno jsem si přečetl v novinách 
článek o modrém máku vyprodukovaném podle 
České cechovní normy, což mi připadlo velmi 
komické. Jako vzdělaní potravináři bychom se 

měli podobným značkám organizovaným neod-
borníky z různých zájmových organizací a často 
podporovaných i státní správou důrazně bránit, 
protože snižují naši prestiž ve společnosti. Ušetřili 
bychom tak mimo jiné státu značné fi nanční pro-
středky, které dosud slouží jen jako marketingový 
prostředek pro prezentaci jejich tvůrců.

V současné době si pročítám novou německou 
knížku s názvem „Die besten metzger deutsch-
lands“, kterou mi poslal můj bývalý světem 
protřelý žák Jose f Šácha, odborník v masném 
a kuchařském oboru. V knize se prezentuje 
500 uzenářských fi rem. Z jejího obsahu lze získat 
poznání, že i velké německé uzenářské podniky 
se na trhu představují jako konkrétně pojmenova-
ní uzenáři, což vytváří u spotřebitelské veřejnosti 
pocit něčeho tradičního, osobního, vzbuzujícího 
důvěru. Je také zajímavé, jak velký důraz kladou 
němečtí výrobci na řemeslné zpracování výrobků 

a na používání regionálních surovin. Na jejich 
masných výrobcích není totiž patrné zprůmyslně-
ní uzenářského řemesla tak, jak je tomu u nás ve 
velkých závodech. Obsah textu mne však bohu-
žel stále utvrzuje v přesvědčení, že přes nespor-
ný pokrok v kvalitě našich uzenářských výrobků 
v posledních několika letech stále výrazně zao-
stáváme za našimi kolegy z vyspělých středoev-
ropských států. 

Jsem si vědom skutečnosti, že psát o jakosti 
masných výrobků je mnohem snazší než jakost 
v celém kontextu ekonomických, technických, 
obchodních a logistických aspektů zajišťovat, 
což jsem si v minulosti také dlouhodobě vyzkou-
šel. Proto doufám, že moje připomínky k součas-
né jakosti uzenářského zboží nebudou posuzová-
ny jako hraběcí rady starého pána, který neví, co 
s volným časem. 

Josef Radoš  

  z domova – nabídky – informace / 3 

 

Dokončení ze strany 1

SIESTA 1993 – Hodnotitelská komise byla velmi přísná SIESTA 1993 – Diskuzi o jakosti vítězných druhů masných výrobků moderoval MVDr. Zdeněk 
Galíček

Děkujeme Vám 
za spolupráci a projevenou důvěru 

v letošním roce.

Do nového roku 2020 
Vám přejeme mnoho zdraví, 
štěstí a osobní spokojenosti.

pf 2020

SIESTA 1993 – Diplom za umístění v soutěži předal Kosteleckým uzeninám MVDr. Josef Radoš
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Neodborně vypracovaná vyhláška Minister-
stva zemědělství ČR č. 69 Sb. o požadavcích na 
maso a masné výrobky si jistě brzy vynutí vy-
pracování vyhlášky nové, odpovídající součas-
né situaci v masné výrobě i na potravinářském 
trhu. Vzhledem k řadě nedostatků v původním 
předpisu je nutná důkladná revize odborných 
a legislativních pravidel, názvů a termínů. Vy-
hláška má sloužit praxi, a proto má být pře-
hledná a jasná. Měli bychom se vrátit k dříve
respektovanému a moudrému heslu, že není 
pro praxi nic užitečnějšího než dobrá teorie 
a legislativa. Bylo by dobré, aby po letech růz-
ných improvizací vznikl kvalitní předpis, dopl-
něný Kodexem jakosti výrobků z masa. Před-
pokládám, že se aktéři nebudou schovávat za 
neřešitelnou problematiku související s prá-
vem Evropské unie. Situaci má jednoznačně 
v rukách Ministerstvo zemědělství ČR ve spo-
lupráci s Českým svazem zpracovatelů masa.

Před vypracováním současně platné vyhláš-
ky publikovali starší příslušníci našeho masného 
oboru v odborném tisku své názory, a zejména 
návrhy. Několik zásadních dopisů v tomto smy-
slu odeslali také panu ministrovi a dalším ve-
doucím pracovníkům Ministerstva zemědělství. 
Senioři napsali dokonce i otevřený dopis tvůr-
cům nové vyhlášky, který byl zveřejněn v Po-
travinářském zpravodaji. Bohužel ani v jediném 
případě adresáti na návrhy zkušených odborníků 
adekvátně nereagovali. Písemné odpovědi pana 
ministra byly pravidelně pouze neodborné, zdvo-
řilostní a formální, ve smyslu nulových znalostí 
problematiky masného oboru těch, kteří odpověď 
panu ministrovi připravovali.

Podle názoru starších odborníků je obsah části 
předpisu, který se týká masného oboru, velkou 
ostudou, a to zejména v kapitole o chemických 
a fyzikálních požadavcích na vybrané masné vý-
robky. V této části došlo zcela nesmyslně k opako-
vanému stanovení minimálního obsahu masných 
surovin ve vybraných uzenářských výrobcích, 
které přímo odporuje správné výrobní praxi. Jed-
ná se o relikt nesplnění rozhodnutí ministerstva 
zemědělství o vypracování Potravního kodexu, 
který měl v roce 1993 nahradit zrušené technicko-
-hospodářské normy jednotného masného průmy-
slu. Následné neúměrné snížení spodního limitu 
obsahu masných surovin v masných výrobcích 

v obou posledních vyhláškách (326 a 69 Sb.)
deklasovalo spolu s dalšími důvody průměrnou 
jakost českých uzenářských výrobků hluboko pod 
historickou úroveň. Negativem je, že Minister-
stvo zemědělství ČR ani stavovská organizace 
Český svaz zpracovatelů masa, který obsah nové-
ho legislativního předpisu navrhl, nepůsobí na vý-
robce ve prospěch zvýšení jakosti produkce a ne-
chává vše pouze na diktátu velkých nadnárodních 
obchodních řetězců. Je nutné si uvědomit, že naše 
hospodářství se nachází v příznivém období zvy-
šující se spotřeby domácností. Příslušná tabulka 
nové vyhlášky má tak dnes již jen jednu funkci, 
a tou je návod pro menší skupinu nepoctivých 
výrobců, kterým ukazuje, co si mohou při své ne-
kvalitní výrobě dovolit. Je třeba uvést, že většina 
dobrých výrobců nízký spodní limit obsahu masa 
ve vybraných výrobcích již značně překračuje. 
Je dobré se zamyslet nad tím, zda by si některá 
vyspělá evropská země dovolila do veřejně pří-
stupných legislativních pravidel uvést možnost 
snížení masných surovin do uzenářského výrobku 
téměř o polovinu, jak je tomu u nás. 

V současném období se pohybuje na našem 
trhu zhruba 200 druhů klasických uzenářských 

výrobků, z nichž některé jsou vyráběny ve vět-
ším množství, než představují vybrané výrobky 
uvedené ve stávající vyhlášce. I z tohoto důvodu 
je potřeba příslušnou část vyhlášky novelizovat. 
Přitom je nutné vyvarovat se až na výjimky se-
stavování kategorických tabulek a vycházet spíše 
z jasného textu, který by měl stanovit zásadu, 
že uzenářský výrobek má být vyráběn z masa 
a tuků jatečních zvířat za přidání technologic-
ky nezbytného množství pomocného materiálu. 
Dále je možné text podle potřeby ve skupinách 
drobných výrobků na ohřívání a měkkých salá-
mů účelně modifi kovat. Pro eventuální stanovení 
minimální spotřeby (nikoliv obsahu) masných 
surovin a špeku na vložku lze sádlo bilančně hod-
notit jako základní surovinu stejně jako maso. Je 
nutné se vyvarovat stanovení obsahu masa pro 
jednotlivé výrobky. Eventuální minimální obsah 
masa (lépe spotřebu) stanovit zásadně pro celou 
skupinu příbuzných výrobků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že lze podle sou-
časného trendu předpokládat další zvyšování 
spotřeby masa do míchaných výrobků a počítat 
i s výrobou tzv. prémiových výrobků, doporučuji 
používat výstižnější technický výraz „spotřeba 

masa“ místo „obsah masa“. Podle dosavadní zá-
sady by se v přípravě prémiových výrobků obsah 
masa dostával nad 100 %, což je nesmysl. Ne-
hledě na to, že během výroby se obsah použitých 
masných surovin kvalitativně změní.

V souvislosti s jakostí masných výrobků do-
poručuji výrobcům, aby se nebáli nahlédnout do 
materiálových norem pro masnou výrobu býva-
lého unitárního masného průmyslu, které jsou 
k dispozici v knize Ing. Václava Šedivého „Čes-
ké masné výrobky“. (Knihu lze objednat na adre-
se: Nakladatelství OSSIS, Klokotská 115, 390 01 
Tábor – tel.: 381 263 560, 602 941 823, e-mail: 
objednávky@ossis.cz). V knize je uvedeno pro-
věřené materiálové složení pro 500 druhů mas-
ných výrobků, včetně výrobních postupů. 

Jsem přesvědčen, že současná dobrá životní 
úroveň a koupěschopnost našeho obyvatelstva 
si postupně vynutí výrobu uzenářských výrobků 
s vysokou spotřebou masných surovin, nejmé-
ně na úrovni výroby z konce minulého století. 
Není žádný důvod, aby tomu bylo jinak. Ze za-
chovaných technologických údajů však víme, že 
unifi kovaná masná výroba té doby nedosahovala 
zdaleka předválečné jakosti uzenářských výrob-
ků věhlasných pražských průmyslových výrob-
ců, jako byl Chmel, Maceška, Beránek, Hulata, 
Seidl a další.

V textu současně platné vyhlášky o mase je 
mnoho zásadních chyb, zejména v technologic-
kých výrazech a kategorizaci. Například u zá-
kladního dělení hovězího masa lze pochybovat 
o tom, že ho připravili alespoň vyučení řezníci. 
(Pokud byli vyučení, měli by uvažovat o vráce-
ní výučního listu.) Jako příklad uvádím husičku 
z plece, která podle vyhlášky buď neexistuje, ne-
bo patří podle autorů do zadního masa, dále je 
otázkou, co je to hovězí koleno, špatné rozliše-
ní hovězích žeber apod. Rovněž v požadavcích 
na jakost uzenářský ch výrobků jsou nedostatky 
ve znacích a výrazech. Chybí např. povrchový 
vzhled výrobků, který je důležitý jako rozpozná-
vací znak určující mimo jiné druh obalu a hmot-
nost kusů u drobných výrobků na ohřívání.

Uvědomme si, že v současné jakosti masných 
výrobků stále v evropském kontextu zaostáváme 
a že je to z  části způsobené špatně nastavenými 
pravidly Ministerstvem zemědělství ČR.

Josef Radoš

Největší koncentrace a rozvoj pražských 
uzenářských podniků na přelomu 19. a 20. století

Na přípravě návrhu nové vyhlášky o mase k zákonu 
o potravinách je nutné pracovat v předstihu

 „ P R O  P R A X I  J E  N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í  D O B R Á  T E O R I E  A  L E G I S L A T I V A “ .  P L A T Í  J E Š T Ě  T O T O  P R A V I D L O ?

O řadě významných podnikatelů v masném 
oboru jsme již v našich odborných listech 
psali. Tentokráte však uvádíme rozšířenou 
verzi, soustředěnou na jejich činnost v býva-
lé pražské čtvrti – Královské Vinohrady.

Na tehdejších Královských Vinohradech 
sídlilo na začátku 20. století dvanáct velkých 
uzenářských firem, což byla polovina z celé 
Velké Prahy. Výrobky pražských uzenářů byly 
oblíbené a vyhlášené již před první světovou 
válkou a v meziválečném období se jejich na-
bídka značně rozšířila. Pražští, resp. vinohrad-
ští uzenáři se stali pojmem a zároveň i zárukou 
vysoké kvality zboží. Koulovy vuřty, Macešky, 
Stupkovy taliány, Chmelova pražská šunka pat-
řily k „vlajkovým lodím“ pražského uzenářství. 
Stavovská hrdost se v té době odrážela i v ob-
chodní strategii – neprodávat konkurenční zboží 
v prodejnách vlastního podniku. Snaha o zvý-
šení odbytu nabízeného zboží, spolu s cílem 
rozšířit akční rádius fi rmy, se často projevovala 
v kumulaci dalších živností, které doplňovaly 
nebo rozvíjely základní činnost specializova-
ných obchodů.

Pražské uzenářské fi rmy se na přelomu století 
stěhovaly na Vinohrady s vidinou lepšího pod-
nikatelského prostředí. Vnitrobloky nově se sta-
vějících domů vytvářely dostatečné zázemí pro 
uzenářské fi rmy, které začínaly s několika za-
městnanci. V souvislosti se stavebním boomem 
získávaly tyto fi rmy stálou klientelu z řad dělní-
ků pracujících na stavbách, později si vybudova-
ly síť stálých zákazníků z řad středostavovského 
obyvatelstva, které se na Královské Vinohrady 
přestěhovalo. S rozšířením fi rem souvisela ta-
ké expanze do vnitřního města prostřednictvím 
fi liálních prodejen. Díky větší koncentraci kapi-

tálu si mohli podnikatelé dovolit lepší vybavení 
svých dílen, a většinou se tak posouvali do ka-
tegorie tovární výroby. Zároveň zvyšovali svo-
ji prestiž zakoupením jednoho či více domů na 
Vinohradech.

Mezi největší a nejznámější vinohradské uze-
náře patřili Antonín Chmel, Emanuel Maceška, 
Josef Beránek a Richard Hulata. S Vinohrady 
jsou však spojena i jména dalších uzenářů, např. 
Norbert Stupka, František Seidl a jiní. 

Nejstarší z velkých vinohradských uzenář-
ských podniků byla fi rma „První česká akcio-
vá továrna na šunky a uzenářské zboží Antonín 

Chmel, Praha – Královské Vinohrady“, založená 
v roce 1879. Antonín Chmel se specializoval pře-
devším na výrobu a vývoz pražské šunky. Stal 
se c. k. dvorním dodavatelem nejen rakouského 
dvora, ale také krále bavorského a rumunského. 
Jako spoluzakladatel Společenstva řezníků a uze-
nářů na Královských Vinohradech v roce 1888 
byl významnou autoritou v rámci oboru.

Pravděpodobně nejznámějším reprezentantem 
vinohradského uzenářství byl Emanuel Maceška. 
Jeho jméno je spojeno zejména s roztíratelným 
výrobkem pojmenovaným po svém tvůrci „ma-
ceška“, známého také jako „čajovka“.

Josefa Beránka proslavily jeho „Beránkovy 
podniky“ – velkolepý komplex hotelu, kina, trž-
nice a jídelen na Tylově náměstí na Vinohradech.

Uzenář Richard Hulata se prezentoval zejména 
jako výrobce konzervované a polokonzervované 
pražské šunky, kterou dodával do celé republiky 
a mnoha zemí Evropy.

František Seidl se prosadil především výrobou 
a exportem konzervovaného (polokonzervované-
ho) uzenářského zboží, které dodával do mnoha 
států západní Evropy, na Balkán, ale i do USA.

Norbert Stupka byl spíše lokálním dodavate-
lem, ale jeho „taliány“ si oblíbila celá Praha.

ANTONÍN CHMEL 
A JEHO ZVONAŘKA

Původní viniční usedlost v oblasti současné 
Zvonařky byla zmiňována již ve 12. století, kdy 
patřila řádu Johanitů. V 16. století dal usedlosti 
jméno nejvýznamnější český zvonař a kovolitec 
Brikcí z Cimperka, který zde v té době vlastnil 
14 strychů vinic (jeden strych je necelých 6000 m 
čtverečních). Jeho dílna vytvořila kolem 80 zvo-
nů, množství křtitelnic, rakví a náhrobků s vý-
tvarně náročnou reliéfní výzdobou, mimo jiné 
podle předloh A. Dürera a německého řezbáře 
F. Flötnera.

V roce 1516 dostal Brikcí od krále Vladisla-
va II. Jagellonského zakázku – ulít velký zvon 
pro pražský Chrám svatého Víta. Ve své dílně na 
Novém Městě ulil zvon dva metry vysoký, o prů-
měru dva a půl metru, vážící skoro patnáct tun. 
Na Hrad ho vezli na speciálním voze. Bohužel na 
kočičích hlavách ulice vozu prasklo kolo, zvon 
z vozu sklouzl a pukl. Zvonař ještě po této ne-
šťastné události provedl mnoho královských za-
kázek a byl za to povýšen do šlechtického stavu.Továrna na uzenářské zboží Ant. Chmel, akc. společnost v Praze XII., Zvonařka
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Po Brikcím z Cimperka zdědil řemeslo i maje-
tek jeho syn a po něm manžel jeho dcery Ondřej 
Kocour z Votína. Tento pán byl novoměstským 
radním a připojil se k povstání českých nekato-
lických stavů. 21. června 1621 byl za to s další-
mi šestadvaceti pány a měšťany popraven. Jeho 
majetek byl zkonfi skován.

V 16. století bývalo zvykem udělit vyučenci 
řemesla, po složení učňovských zkoušek, ved-
le vlastního jména také jméno tovaryšské, které 
mělo do určité míry charakterizovat jeho pova-
hové vlastnosti. Není bez zajímavosti, že slavný 
zvonař Brikcí z Cimperka zaměstnával tovaryše 
Marka, který měl tovaryšské jméno Neřád.

Roku 1862 koupili usedlost Zvonařka i s po-
zemky manželé Josef a Marie Hrabovi. Koupě to 
byla zřejmě spekulativní, neboť v příštích zhruba 
patnácti letech došlo k postupnému rozprodává-
ní pozemků, jejich parcelaci a následně k výstav-
bě činžovních domů. Zásadní obrat v novodobé 
historii místa nastal v roce 1889. Tehdy část zby-
lých pozemků koupili velmi úspěšní podnikatelé 
ve výrobě uzenářského zboží – Antonín a Josefa 
Chmelovi.

Manželé Chmelovi 
– zakladatelé uzenářského impéria 

v Praze
Antonín Chmel se narodil v roce 1855 v Říča-

nech jako syn řezníka, a tak bylo o jeho budou-
cím povolání snadno rozhodnuto. Jeho příbuz-
nými byli operní pěvci Váša a Otakar Chmelové, 
kteří vystupovali s Emou Destinovou, a také ob-
chodník s gramodeskami Vladimír Chmel. Řez-
nickému a uzenářskému řemeslu se vyučil mladý 
Antonín v Praze a ve Vídni. 

Firma „První česká akciová továrna na šunky 
a uzenářské zboží Antonín Chmel, Praha – Krá-
lovské Vinohrady“ byla založena v roce 1879. 
Původní uzenářské dílny byly umístěny v bývalé 
Karlově ulici, dnešní Jugoslávské. Hned v počát-
cích podnikání si fi rma otevřela obchod na tehdej-
ším největším pražském předměstí, Královských 
Vinohradech, na nároží dřívějších ulic Karlovy 
a Havlíčkovy. Chmelovy uzenářské výrobky se 
těšily velké oblibě nejprve v širokém okolí, poz-
ději i za hranicemi Čech. Základním uzenářským 
výrobkem byla „Chmelova pražská šunka“, která 
si pro svoji jedinečnou vůni a chuť našla ces-
tu nejprve do českých lázní a později do lázeň-
ských míst ostatních zemí Rakousko-Uherské 
říše.

Výrobní prostory v bývalé Karlově ulici pře-
staly prudce se rozvíjející fi rmě vyhovovat, a tak 
došlo k zakoupení pozemků Zvonařky. Tady vy-
budovali manželé Chmelovi na tehdejší dobu 
velice moderní továrnu na výrobu uzenářského 
zboží včetně šunek. Zdatný obchodník Antonín 
Chmel založil závod i po organizační stránce na 
moderních průmyslových základech. Zajistil si 
postupně nejlepší odborníky a zisky pravidelně 
investoval do rozvoje závodu. V roce 1879 za-
čínal s jedním spolupracovníkem a v roce 1893 
již v jeho uzenářské výrobě pracovalo 28 děl-
níků, což bylo na tehdejší dobu velmi mnoho. 
Později vybudoval nové sklepy na solení šunek 
a udírny. V roce 1898 Antonín Chmel ve svých 
43 letech zemřel. Výroba se však nezastavila. Po 
roce se bezdětná vdova Josefa Chmelová znovu 
provdala. Jejím vyvoleným se stal dlouholetý ře-
ditel fi rmy Ing. Jan Šimáček. Po skončení první 
světové války zůstali majoritními akcionáři Ing. 
Jan Šimáček a jeho manželka Josefa Chmelová-
-Šimáčková. 

V letech 1896 až 1898 byla na místě dvou 
starých budov postavena moderní třípatrová bu-
dova, která tvořila vstup do celého areálu a zá-
roveň se napojovala jednopatrovým křídlem do 
další třípatrové budovy. Jižní část objektu napo-
juje nárožní věž na kruhovém půdorysu. Hlavní 

fasády, obracející se do ulice U Zvonařky, dosta-
ly sjednocující novobarokní výraz. Projekt ce-
lého komplexu zhotovil vinohradský architekt 
a stavitel Josef Martin.

Na průčelí domu č. 65/1 upozorňuje vyso-
ko umístěná pamětní deska, že zde žil a zemřel 
slavný český malíř Luděk Marold (1865–1898). 
Umělec několik let žil a tvořil v Paříži. I když 
jeho tvorba zahrnovala široké spektrum děl, v po-
vědomí většiny lidí je zapsán především jako 
hlavní tvůrce panoramatického historického ob-
razu „Bitva u Lipan“ z roku 1898, který má i dnes 
vlastní pavilon na Výstavišti v Holešovicích.

Koncem dvacátých let minulého století již 
Chmelův závod zaměstnával 250 dělníků, 
30 úředníků a měl v Praze deset fi liálních závodů 
a prodejen. Své výrobky exportoval do řady ev-
ropských států i do zámoří.

Po změně společenského systému po roce 
1948 byl podnik znárodněn a celý komplex za-
řazen do jednotné státní organizace Masný prů-
mysl. Nadále se zde vyráběl široký sortiment 
uzenářských výrobků včetně různě upravených 
šunek a konzerv. Není bez zajímavosti, že závod 
v té době dodával letecky čerstvé uzenářské zbo-
ží např. do Londýna. 

Přetížené a sporadicky udržované objekty 
chátraly, stárnoucí technologická zařízení zne-
příjemňovala život obyvatelům okolní bytové zá-
stavby hlukem a zápachem. Odpadní vody byly 
zatěžovány tukem, okolní prostředí zase kouřem 
z udíren a sušáren. Obtěžovala i expedice hoto-
vých výrobků a velký provoz nákladní automo-
bilové dopravy.

Po nějakou dobu se sice uvažovalo o moderni-
zaci provozu spolu se současným snížením obje-
mu výroby, nakonec však bylo od tohoto záměru 
upuštěno. V roce 1977 byl uveden do provozu na 
okraji Prahy v Písnici nový závod Masokombi-
nát Praha-jih, který převzal výrobu a zásobovací 
povinnosti Zvonařky, včetně všech zaměstnanců. 
V období privatizace po roce 1989 masokombi-
nát zanikl.

V devadesátých letech se majitelem obytné 
části a přilehlých zchátralých výrobních prosto-
rů Zvonařky stala fi rma UBM Bohemia. Ta se 
rozhodla památkově chráněné objekty rekon-
struovat a na místě bývalých budov vystavět 
rozsáhlé rezidenční a administrativní centrum, 
včetně luxusního hotelu. Tento záměr byl také 
realizován. Název špičkového pražského hotelu 
je – La Palais a luxusní restaurace – La Papillon.

Dlouhou dobu před zasedáním NATO v Praze 
vzrušovaly veřejnost otázky týkající se bezpeč-
nostních opatření spojených s ochranou předsta-
vitelů zúčastněných států. Jednou z nejdiskutova-
nějších byla otázka, kde bude ubytována osoba 
číslo jedna – americký prezident George Bush. 
Noviny přinesly několik horkých tipů, mezi nimi 
i nově otevřený hotelový objekt La Palais v Pra-
ze 2. Nakonec zde bydleli „pouze“ generální 
tajemník NATO Georgie Robertson a uzbecký 
prezident Karimov. Čerstvě zrekonstruovaný ho-
tel splňoval náročné požadavky na bezpečnost, 
pohodlí i komfort. 

Základní budova stojí více než sto let na hraně 
Vinohrad a Nuslí a nejen obyvatelé těchto lokalit 
ji znají pod jménem Zvonařka. Ve skutečnosti 
se tento název vztahuje na mnohem větší úze-
mí, rozprostírající se od ulice U Zvonařky k ulici 
Bělohradské. 

Na slavný uzenářský závod, který tradicí 
a vynikající jakostí přesahoval tehdejší úroveň 
podnikání v oboru zpracování masa, mám i já 
řadu osobních vzpomínek a zkušeností. Závod 
Jihočeského průmyslu masného v Táboře, kde 
jsem v té době pracoval jako vedoucí provozu, 
dodával Pražskému průmyslu masnému, do kte-
rého byla začleněna i Zvonařka, řadu surovin 
a polotovarů, většinou ušlechtilých druhů mas 
pro další zpracování. Naproti tomu náš závod ze 
Zvonařky odebíral některé druhy výrobků, jako 
tzv. obchodní zboží pro zpestření vlastního sorti-
mentu. Za všechny výrobky si dovolím uvést vy-
nikající čajovky, kde ve směsi vepřových suro-
vin nechyběl ani vysoký podíl vytříděného masa 
z vepřových kýt. Vymíchání bylo prováděno, jak 
nás na průmyslové škole učil nezapomenutelný 
odborný učitel Otakar Kolda, „do absolutna“. 
Vysoká aromatizace výrobku spočívala ve zrání 
v kvalitním kouři po dobu zpravidla sedmi dnů.

Také na své bývalé obchodní partnery ze 
Zvonařky, ředitele Standu Zounka a vedoucího 
provozu Slávu Chválu, mám velmi dobré vzpo-
mínky. Jednalo se o partnery, jejichž slovo mělo 
hodnotu jako notářský úpis. Vyhovět vzájemným 
požadavkům a zajistit případnou kolegiální vý-
pomoc bylo samozřejmostí. Nejsem si jist, zda 
i v současné době lze na takto korektní jednání 
mezi obchodními partnery spoléhat. 

O VÝZNAMNÉM A ÚSPĚŠNÉM 
PRAŽSKÉM VELKOUZENÁŘI 

A VOTICKÉMU VELKOSTATKÁŘI 
PANU EMANUELU MACEŠKOVI 
Pro vznik a rozvoj průmyslového uzenářství 

v našich historických zemích měly zásadní vý-
znam dvě oblasti, Českomoravská vrchovina 
a město Královské Vinohrady. Bylo to v době, 
kdy ze samostatného města Královské Vino-
hrady bylo do Prahy ještě dosti daleko. Počát-
ky jedné z největších továren na výrobu uze-
nářského zboží u nás spadají do roku 1895, kdy 
si Emanuel Maceška otevřel v Nuslích, v obci 
za hranicemi tehdejší Prahy, malou uzenářskou 
dílnu. Od začátku dvacátého století měla fi r-
ma své hlavní sídlo na Královských Vinohra-
dech na Jungmannově třídě, dnešní Vinohrad-
ské.

Dětství, rodina 
a začátky podnikání

Na formování osobnosti Emanuela Macešky, 
jeho životních názorů a postojů, měly nepochyb-
ně vliv skromné poměry, z kterých vyšel. Emanu-
el se narodil 24. března 1877 jako páté dítě v ro-
dině zchudlého hospodáře a mlynáře v městečku 
Načeradec. Z celkem třinácti sourozenců se jen 
několik dožilo dospělosti.

Své první „podnikatelské“ pokusy zahájil ma-
lý Emanuel již jako školák. Přesvědčil totiž ro-
dinu o nákupu kozy, která měla ušetřit výdaje 
za mléko. Své malé hospodářství hoch v zápětí 
rozšířil o králíky a slepice. Všeho se po několika 
měsících musel vzdát, protože se rodina přestě-
hovala za otcem do Kostelce nad Černými lesy. 
Dvanáctiletý Emanuel navštěvoval školu pou-
ze v zimních měsících. Zbytek roku pomáhal na 
místním velkostatku. V létě pak pomáhal v sadu 
při česání třešní. V souvislosti s ovocem se zrodi-
la další chlapcova obchodní aktivita. Od majitele 
sadu odkupoval část úrody a poté s nůší třešní 
obcházel odběratele. Někdy za třešně dostával 
místo peněz čerstvá vejce, která obratem prodá-
val kosteleckému cukráři.

Na jaře 1890 požádal Jakub Maceška o před-
časné uvolnění svého syna ze školní docházky, 
čemuž úřady vzhledem ke špatné sociální situaci 
rodiny vyhověly. O dalším směřování třinácti-
letého Macešky bylo rozhodnuto. Vrátil se do 
rodného městečka, aby se stejně jako jeho starší 
bratr Jakub vyučil u místního řezníka Syrovátky 
řemeslu. Řezník znal těžkou situaci rodiny, a tak 
svému novému učedníkovi odpustil výuční taxu 
120 zlatých. Vedle běžných povinností v uzenář-
ské dílně a řeznickém krámě musel Maceška po 
večerech obsluhovat v hostinci, který byl sou-
částí Syrovátkovy živnosti. Drobné získané na 
spropitném byly vítaným posílením rodinného 
rozpočtu.

Po dvou letech učení, tedy v roce 1892, zís-
kal Maceška výuční list. Jako čerstvý tovaryš si 
mohl zanotovat oblíbený popěvek: „Ať jsem chu-
dý jako myš, jen když už jsem tovaryš“. Rodný 
Načaradec však příliš pracovních příležitostí ne-
skýtal. Po poradě s rodinou bylo rozhodnuto, že 
Emanuel zamíří za prací do Prahy, kde už něja-
ký čas jako řeznický tovaryš pracoval jeho starší 
bratr Jakub.

Po svém příchodu do Prahy Maceška bydlel 
v tovaryšské noclehárně „U Halánků“ na Starém 
Městě pražském. První zaměstnání mladý tova-
ryš získal u smíchovského uzenáře Thüringera. 
Další rok byl zaměstnán jako krámský pomocník 
u uzenáře Františka Antoše na Malé Straně. Jen 
epizodou byla Maceškova několikatýdenní práce 
v řeznickém krámě ve Staré Boleslavi.

Důležitý impuls přišel od bratra Jakuba, který 
Emanuelovi oznámil, že si v Nuslích, které tehdy 
byly samostatnou obcí za hranicemi Prahy, pro-
najal malý řeznický krámek s dílnou. Emanuel se 
k bratrovi přistěhoval a začal pomáhat v bratro-
vě krámku, jehož součástí byla i malá uzenářská 
dílna. Pronájem dílny umožnilo především věno 
od Jakubovy manželky. Prodej v samotných Nus-
lích však mohl oba bratry stěží uživit. Uzenářské 
výrobky, převážně vuřty, párky a několik druhů 
salámů, začal mladý Emanuel na vozíku taže-
ném řeznickým psem rozvážet po okolních ob-
cích. Další drobné odběratele tak Maceška nalezl 
v Michli, Záběhlicích, Hostivaři, Pankráci, Krči 
nebo Braníku. 

Ve stejném domě v Nuslích si otevřel svůj ob-
chod s koloniálním zbožím také třetí bratr Bo-
humil, který do té doby pracoval jako obchodní 
příručí. Nejmladší Emanuel tak nyní začal po-
máhat Bohumilovi s rozvojem jeho nové živnos-
ti. Pro okolní drobné hokynáře začal Emanuel 
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zajišťovat dodávky zboží, které před tím nakupo-
val u velkoobchodníků. Po roce se bratr Bohumil 
oženil. Malý obchod s koloniálním zbožím však 
nemohl uživit tři osoby, a tak se Emanuel opět 
vrátil do Jakubova řeznického krámu, odkud před 
časem odešel. V propůjčené bratrově dílně začal 
ve vlastní režii vyrábět uzenářské zboží. V ro-
ce 1895 tak započala vlastní historie Maceškovy 
fi rmy.

Mladý uzenář neměl zpočátku detailní obchod, 
tedy zboží neprodával v krámě, ale rozvážel ho 
přímo odběratelům. Často do noci pracoval v díl-
ně a sotva se několik hodin prospal, naložil čer-
stvé uzené zboží na vozík a rozvážel po svých 
odběratelích. Živnost se patrně dobře rozvíjela, 
neboť si po několika letech mohl mladý uzenář 
dovolit pronajmout byt v nuselské Havlíčkově 
třídě. Koncem století si ve stejné ulici pronajal 
svůj první samostatný obchod včetně uzenářské 
dílny.

Podle informací z pamětí pomohla Maceško-
vi k první velké zakázce náhoda. Spřízněný ko-
misionář sjednal Maceškovi zkušební dodávku 
jaterniček do proslulého lahůdkářství paní Ma-
rie Wrbíkové ve Šlikově paláci. Dodávka měla 
úspěch a otevřela mladému uzenáři cestu k dal-
ším pražským odběratelům. Zanedlouho od Ma-
cešky odebírali zboží i další významní lahůdká-
ři, jako byly fi rmy Lippert, Maader nebo Stüdl. 
Díky vzrůstající poptávce mohl Maceška do své 
dílny přibrat první zaměstnance. K tehdejším 
konzumentům se mohly mimo jiných výrobků 
dostat jaternice s těmito přívlastky: české, jemné, 
obyčejné, míchané, pařížské, berlínské, cibulové, 
frankfurtské, meklenburské, brunšvické, saské, 
bavorské, holandské, sardelové, lanýžové, sla-
nečkové, z husích jater atd. Podobná pestrost pa-
novala i u jelítek, např. jelito francouzské, uher-
ské, jihoněmecké, severoněmecké, mohučské, 
vestfálské atd.

Začátkem minulého století se mladý Maceška 
oženil se slečnou Františkou Řebíčkovou ze vsi 
Topol u Chrudimi. Svatba se konala v nuselském 
kostelíku na den sv. Petra a Pavla roku 1903. 
V této ženě získal Maceška životní lásku a opo-
ru. Postupně se manželům narodilo šest dětí – dvě 
dcery a čtyři synové, kteří v době první republiky 
začali pracovat v otcově podniku.

K závažnému rozhodnutí přestěhovat živ-
nost vedlo Emanuela Macešku několik důvodů. 
Nusle byly periferií velmi vzdálenou od vlastní 
Prahy, kde měl mladý uzenář většinu svých od-
běratelů. Přestěhování na Královské Vinohrady, 
které tehdy byly jedním z největších měst v Če-
chách, a s Prahou bezprostředně sousedily, tak 
slibovalo významné zvýšení tržeb. Již koncem 
19. století rozšiřoval Maceška svoji uzenářskou 
výrobu. Přesto zanedlouho již stávající prosto-
ry dílny vzrůstající výrobě nestačily. Logickým 
krokem tak bylo přestěhování živnosti do vět-
ších prostor. 

Maceška otevřel svůj první vinohradský ob-
chod v Divišově ulici (dnes Italská) koncem roku 
1904. Tímto přestěhováním si Maceška vůbec 
nepolepšil. Obchod v neživé ulici nebyl o nic 
lepší než v Nuslích a zlepšoval se jen pomalu. 
Nakonec se po půl roce s rodinou z domu vy-
stěhoval kvůli neúnosně vysokému nájemnému. 
Nový prostorný krám s dílnou zřídil s velkými 
náklady v Jungmannově třídě. Svým přesídlením 
na Královské Vinohrady se Maceška stal členem 
místního Společenstva řezníků a uzenářů.

Toto dvojí stěhování zcela vyčerpalo fi nanční 
úspory rodiny. Maceškovy dluhy dosáhly výše 
12 000 korun. 5. ledna 1905 zabavil exekutor v je-
ho krámě veškeré zboží a zásoby. Bez výrobních 
prostředků tak Maceška prakticky ztratil naději 
na splacení alespoň části dluhu. Po poradě s ad-
vokátem byl vyhlášen nad Maceškou konkurs. Do 
fi rmy byl dosazen konkurzní správce dr. Bedřich
Klenka, v kterém nalezl Maceška značnou
podporu a později svého právního zástupce. Ad-
vokát Klenka dosáhl záhy toho, že Maceškovi 
bylo soudním příkazem vráceno zabavené zbo-
ží. Dlužník Maceška začal obcházet všechny své 
věřitele a vyjednával mimosoudní vyrovnání. 
V této obtížné životní situaci podpořil Maceš-
ku významný pražský obchodník se střevy Eu-
gen Zuckermann. Věci pak nabraly rychlý spád. 
V následujících měsících se Maceškovi, hlavně 
díky penězům zapůjčených od bratrů a strýce, 
podařilo vyrovnání většiny dlužných částek a na-
konec i zrušení konkurzu.

Jedním ze symbolů překonání fi nančních ob-
tíží a následného rozvoje fi rmy byla také Maceš-
kova účast na Jubilejní výstavě obvodu Obchodní 
a živnostenské komory v Praze roku 1908, kdy ve 
svém stánku zřídil malou uzenářskou dílnu na vý-
robu párků. Návštěvníci výstavy mohli sledovat

celou výrobu, kdy šťavnaté teplé párky byly při-
chystány pro zákazníky na pěkných podnosech. 
Na výstavě vyráběl uzenářské výrobky také Ka-
rel Hruška ze Žižkova. Z vinohradských řezníků 
se výstavy účastnil uzenář Josef Beránek, který 
využíval zejména moderní chladírenskou tech-
niku.

Zkušenost s konkurzem z roku 1905, který má-
lem znamenal konec Maceškovy živnosti, byla 
v budoucnu pro mladého uzenáře velkým pouče-
ním, ale také impulzem k další usilovné práci. 
V té době začal ve fi rmě pracovat i Emanuelův 
starší bratr Jakub, který na sebe převzal velkou 
část provozních starostí, a Emanuel se tak mohl 
věnovat svým dalším plánům. Před první světo-
vou válkou se stal společníkem ve fi rmě i mladší 
bratr Rudolf.

Emanuel Maceška 
továrníkem

V roce 1907 provozoval Emanuel Maceška 
kromě vlastního závodu pouze jednu prodejnu 
na Palackého třídě na Královských Vinohradech. 
V dalších letech se však obchodní síť fi rmy znač-
ně rozrostla. Maceška byl v té době fi nančně již 
natolik zajištěn, že koupil dům, ve kterém s ro-
dinou bydlel a provozoval svoji výrobu. V té 
době investoval do nákupu nových strojů. Díky 
zdokonalení výroby se stal podle tehdejších pra-
videl továrníkem, protože zaměstnával více než 
20 zaměstnanců.

Rozvoj Maceškovy továrny dále pokračo-
val. V roce 1910 podnikatel zakoupil rohovou 
parcelu, která sousedila s továrnou, a vystavěl 
čtyřpatrový činžovní dům s kavárnou, která nes-
la název „Nizza“. Vzhledem k rostoucí výrobě 
a nutnosti přijímat nové zaměstnance Maceška 
továrnu rozšířil zakoupením dvou činžovních 
domů v sousedství, v nichž po rekonstrukci byly 
umístěny kanceláře, chladírny a další provozní 
objekty. Před první světovou válkou zaměstná-
vala vinohradská továrna okolo 160 zaměstnanců 
a obchodní síť se rozrostla do dalších okolních 
obcí a také do samotné Prahy.

Jako pro každý výrobní podnik byl také pro 
Maceškovu továrnu na uzené zboží nutný pra-
videlný přísun surovin, vzhledem k charakteru 
výroby – prasat. Od počátku své živnosti naku-
poval Maceška vepře zprostředkovaně od praž-
ských komisionářů a obchodníků s dobytkem. 
Často však vznikaly problémy s dodací lhůtou. 
Dovezená prasata putovala nejprve po železni-
ci na porážku do holešovických jatek, poté se 
v částích rozvážela do jednotlivých uzenářských 
závodů a provozoven. Většina vepřů se v té době 
do Prahy dovážela z Haliče a Bukoviny. Často se 
stávalo, že dodávky vepřů byly na několik dnů 
přerušeny a Maceškova továrna nemohla vyrá-
bět. Za této situace vstoupil Maceška přímo do 
jednání s haličskými obchodníky s dobytkem, 
a protože za zboží platil předem, neměl nouzi 
o dodávky. Část vepřů tak mohl s mírnou ob-
chodní přirážkou prodávat i ostatním pražským 
řezníkům a uzenářům.

Koncem 19. století v pražských lahůdkářských 
obchodech převládaly uzenářské speciality dová-
žené především z Německa a Itálie. Svými vý-
robky byla proslulá i Vídeň. Z Uher se dovážel 
tradiční trvanlivý salám. Speciální výrobky byly 
vizitkou jednotlivých uzenářů, jakousi vlajkovou 
lodí každé fi rmy. Při svých návštěvách lahůdkář-
ských obchodů si Maceška všímal nabízených 
druhů zboží. Nakoupené výrobky doma pečlivě

zkoumal, a záhy vyráběl a postupně dodával své 
obdobné speciality pražským lahůdkářům. Na 
počátku dvacátého století začal Maceška své vý-
robky dodávat i mimo obvod Prahy, do dalších 
českých měst, např. do Plzně, Pardubic, Karlo-
vých Varů, Teplic a Chomutova. Sortiment spe-
ciálních uzenářských výrobků byl rozšířen také 
o tradiční Pražskou šunku, která však byla u Ma-
cešky vyráběna v daleko menší míře než v Chme-
lově továrně Na Zvonařce. Mezi další speciální 
výrobky patřily např. drážďanské párky, metský 
salám, lososová a vestfálská šunka, lanýžový sa-
lám a další výrobky.

První světová válka 
a velkostatek ve Voticích

Neutěšené hospodářské a sociální poměry bě-
hem první světové války tvrdě dopadly i na vino-
hradské Společenstvo řezníků a uzenářů. Stejně 
jako jiným hospodářským odvětvím se ani řez-
nicko-uzenářské profesi nevyhnuly nucené od-
vody živnostníků a kvalifi kovaných pracovníků. 
Válečné poměry se promítly do samotného vý-
konu řeznicko-uzenářské živnosti zejména tím, 
že nebylo z čeho vyrábět. Již v roce 1914 poklesl 
dovoz dobytka z Haliče a Uher. Železnice byla 
plně dána k dispozici vojenským transportům. 
Nedostávalo se ani soli a chyběly i uzenářské 
obaly.

V rámci aprovizačního systému musela obec 
kromě distribuce potravin obyvatelstvu také za-
jistit stravování pro nejchudší vrstvy. Obec za-
jišťovala nouzové obědy v lidové kuchyni, která 
byla od roku 1915 umístěna v letní tělocvičně 
vinohradského Sokola. Maso a další suroviny 
na polévku poskytovalo mnoho místních řezní-
ků a uzenářů. Byla to zejména Chmelova továr-
na, Alois Koranda, Josef Beránek, Alois Sedlá-
ček, Josef Durdil, Norbert Stupka a samozřejmě 
i Emanuel Maceška.

Vzhledem k nedostatku vepřového masa pro 
uzenářskou výrobu se rozhodl Maceška inves-
tovat do zřízení vepřínů přímo v Čechách. Již 
v druhé polovině roku 1914 se začal zajímat 
o vhodnou lokalitu. Předmět svého obchodního 
zájmu nalezl ve Voticích, v malém městě vzdále-
ném jen pár kilometrů od jeho rodného Načerad-

ce. Za vyhlédnuté votické panství měl Maceška 
zaplatit 850 000 korun. Jednotlivé splátky měl 
však splácet ve zlatě. Plnění kupní smlouvy poz-
ději značně zkomplikoval zákaz vývozu drahých 
kovů, který byl vydán po vzniku Českosloven-
ské republiky. K úplnému splacení kupní ceny 
tak zřejmě došlo až těsně před druhou světovou 
válkou.

Majetek byl značně rozsáhlý a pro Macešku 
bylo jistě velkou výzvou zajistit rentabilní fun-
gování celého velkostatku. Jakýmsi pozůstatkem 
z feudálních dob byla smluvní povinnost mate-
riálně a fi nančně podporovat votický františkán-
ský klášter. K votickému panství náležel zámek 
s hospodářským dvorem, pivovarem a lihovarem, 
dále vápenka a pila v nedalekém Opalí a tři po-
plužní dvory v Javoře, Hostišově a Beztahově. 
V době války byl zaveden přídělový systém, kte-
rému podléhal také provoz Maceškova vepřína, 
kde bylo trvale vykrmováno šest set prasat. Do 
svého podnikání musel Maceška zahrnout ta-
ké nerentabilní votický pivovar, který pronajal 
místnímu družstvu. Až v době první republiky 
převzal pivovar do vlastní správy a výrobu zra-
cionalizoval. V průběhu let se Maceška zapsal 
také do podoby krajiny v okolí Votic. Již během 
první světové války zřídil na svých pozemcích 
ovocnou školku. Stromky pak vysazovali místní 
nezaměstnaní, pro které to byl jistě vítaný zdroj 
příjmu. Za pár let bylo ve Voticích vysazeno oko-
lo 16 000 stromů. 

Emanuel Maceška věnoval také velkou po-
zornost votickým dětem. Tato činnost ve pro-
spěch chudých a potřebných zcela odpovídala 
jeho rozvinutému sociálnímu cítění. Krátce po 
zakoupení velkostatku věnoval všem dětem, kte-
ré navštěvovaly votické školy, vkladní knížku se 
základním vkladem dvě koruny, ne proto, aby 
jim ty dvě koruny dal, ale proto, aby jim dal chuť 
k pracovitosti a šetrnosti. V knížce bylo napsáno: 
„V upomínku na převzetí panství votického ve 
své vlastnictví a jako základ k šetrnosti a snaze 
po vyšinutí se, věnuje Emanuel Maceška, továr-
ník na Královských Vinohradech“.

Votice měly v životě Emanuela Macešky vý-
znamné místo. Při svých pobytech v městečku 
využíval s rodinou budovu tzv. Nového zámku, 
který byl známý jako Panský dům. Do dějin měs-
ta se Maceška zapsal dokonce jako starosta v le-
tech 1931 až 1938. Svůj úřad zastával v době hos-
podářské krize a postupného zhoršování politické 
situace. Ani v době svého mandátu se Maceška 
do Votic nepřestěhoval natrvalo. Do místa svého 
úřadu pravidelně přijížděl v pátek a v obci zůstá-
val přes víkend. 

Emanuel Maceška byl také iniciátorem a spo-
luzakladatelem velkých pravidelných výstavních 
votických trhů, které hmotně i morálně prospíva-
ly městu a okolí. Posledního velkého výstavního 
podniku se zúčastnil i druhý československý pre-
zident Eduard Beneš, který byl již dříve prohlá-
šen čestným občanem města.

První republika 
a vznik podnikatelského impéria 

Na hospodářství meziválečného Českosloven-
ska měly samozřejmě vliv jednotlivé průmyslo-
vé korporace a výrobní kartely, které se zvláště 
v třicátých letech vytvářely prakticky ve všech 
hospodářských odvětvích. V některých korpora-
cích se Emanuel Maceška významně angažoval. 
V roce 1933 byl jedním z iniciátorů nově zalo-
ženého „Svazu masného průmyslu“. Maceška
zastával funkci předsedy tohoto svazu až do je-
ho zrušení v roce 1941. Svaz masného průmy-
slu představoval formu monopolu – zájmového 
sdružení, které mělo hájit zájmy největších tová-
ren zpracovávajících maso. Správní výbor svazu 
podle stanov tvořilo 6 až 12 členů. Mezi členy 
výboru se objevil i slovenský senátor J. Kianička. 
Ostatní členy výboru pak tvořili významní továr-
níci, např. Jan Satrapa ze Studené na Moravě, ne-
bo továrník Cyril Jebavý z Krahulčí u Telče. V ro-
ce 1939 byl členem výboru zvolen i Maceškův 
konkurent, vinohradský továrník František Seidl.

V polovině třicátých let dvacátého století do-
plnil Maceška svůj sortiment uzenářského zboží 
o náročný trvanlivý výrobek „uherský salám“. 
Uherský salám, stejně jako názvy uzenářských 
výrobků typu pražská šunka či vídeňské párky, 
označovaly především geografi cky místo půvo-
du daného výrobku. Speciality s tímto označe-
ním však s různou kvalitou a úspěchem vyráběli 
živnostníci i za hranicemi daného státu či měs-
ta. Na tato označení se v době první republiky 
nevztahovala ochranná známka. Jednotliví vý-
robci si však logicky chránili vlastní názvy vý-
robků, které měly jejich specialitu odlišovat od 
konkurence. Maceška pojmenoval svůj výrobek 
„EMKA“, což byla složenina počátečních pís-
men jmen jeho čtyř synů. Např. majitel úspěšné 
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uzenářské továrny Jan Satrapa vyráběl od roku 
1927 v Hodicích u Jihlavy svůj uherský salám 
pod značkou „JOB“.

Vznik Maceškovy továrny na uherský salám 
a další náročné speciality ve Strašnicích souvisí 
s jeho dalšími podnikatelskými aktivitami. To-
várník využil své příznivé fi nanční situace a za-
koupil stavební pozemek ve Starých Strašnicích. 
Maceškova strašnická továrna byla dána do pro-
vozu patrně na konci roku 1923. Jako personál 
najal továrník zapracované dělníky ze Sloven-
ska. V polovině třicátých let zaměstnával straš-
nický závod okolo šedesáti dělníků. Postupně se 
výrobní kapacita zvětšovala. Původní kapacita 
koncipovaná na osm vagonů ročně byla v krátké 
době zdvojnásobena a rozvíjela se i nadále.

V moderní továrně, která se stala symbolem 
vzestupu Maceškovy fi rmy po skončení první svě-
tové války, se kromě uherského salámu „EMKA“ 
vyráběly i další výrobky – specialita „Macešky“, 
živina „Jekom“ a různé druhy masových a ovoc-
ných konzerv. V závodě byla i škvařírna sádla.

„Macešky“ byla uzenářská specialita, jejímž 
autorem byl samotný Emanuel Maceška. Poten-
cionálním konzumentům byl tento nový výrobek 
představen v listopadu 1923 sloganem: „Tyto no-
vé uzenice vynikají dosud nedostižitelnou chutí, 
lepší nežli husí játra, humrová majonéza, uze-
né lososy atd., jsou trvanlivé, velice dekorativní 
a mažou se lépe než máslo.“ Macešky byly vy-
ráběny z naloženého vepřového libového masa, 
jemně našlehaného, okořeněného a následně vyu-
zeného studeným kouřem. Roztíratelná uzená po-
mazánka byla plněna do střívek, tvarována jako 
vuřtíky a opatřena plombou s ochranou značkou.

Během let pak Maceška uváděl na trh i dal-
ší výrobky, kterými rozšiřoval svůj sortiment. 
Například v roce 1934 byly spotřebitelům před-
staveny „Evropky“, které dobová inzerce vylíči-
la takto: „Dovolujeme si tímto ct. P. T. zdvořile 
oznámiti, že podařilo se nám vyrobiti zvláštní, 
velice jemný druh uzenek pod jménem Evropky.“

Dalším výrobkem spojeným s podnikatelskou 
činností Emanuela Macešky byl „JEKOM“, jem-
ná kostní moučka. Jako autor tohoto vitaminové-
ho doplňku byl uváděn profesor české techniky 
Schneider. JEKOM se prodával nejprve v podobě 
tablet nebo prášku v plechovce, později přibyly 
i sušenky.

Také ostatní velké uzenářské fi rmy na Krá-
lovských Vinohradech byly úspěšné. Největší 
vinohradský závod, původní Chmelova továrna 
Na Zvonařce, byla po roce 1918 přeměněna na 
akciovou společnost, v níž měl rozhodující vliv 
kapitál Živnostenské banky. Svůj podnik také 
úspěšně rozvíjel Josef Beránek, který byl po ro-
ce 1918 hlavním iniciátorem vzniku „Řeznicko-
-uzenářské banky v Praze“. Dlouhou dobu byl 
také jejím ředitelem. Další úspěšnou fi rmu řídil 
také František Seidl, jehož závod sídlil v dolní 
části Fochovy třídy (nynější Vinohradské). Svoji 
živnost po roce 1918 úspěšně rozvíjel i další vi-
nohradský uzenář Richard Hulata, který v roce 
1921 vybudoval ve sklepích své provozovny mo-
derní uzenářskou chladírnu se strojovnou.

V době první republiky byla na stránkách Řez-
nicko-uzenářských novin pravidelně propagována 
náležitá péče o výkladní skříně obchodů. Velkým 
propagátorem řeznicko-uzenářského oboru byla 
také pražská „Mistrovská škola řezníků a uzená-
řů“, která organizovala četné soutěže. Například 
v prosinci 1933 hodnotila speciální komise ná-
sledující kritéria: „Celkový dojem výkladu, jeho 
osvětlení, způsob úpravy zboží a jeho umístění, 
čistota výkladu, předměty, jež do výkladu nepatří, 
cenové lístky a ceníky, dekorace výkladu, úprava 
mís a košů a konečně garnýrované zboží.“

V říjnu roku 1934 ohlásila fi rma Emanuela 
Macešky vinohradskému živnostenskému úřa-
du, že provozuje též řeznictví. Jako zodpovědný 
zástupce fi rmy v tomto oboru byl uveden Ema-
nuel Maceška starší. V lednu 1935 ohlásila fi r-
ma další činnost, a to komisionářství, velkoob-
chod s dobytkem, masem a tuky. Zde byl jako 
odpovědný zástupce uveden Emanuel Maceška 
mladší. V červenci 1935 došlo k dalšímu rozší-
ření výroby a prodeje „umělého sádla“, což byl 
ztužený umělý tuk s 5 % sádla. V době vrcholící 
hospodářské krize byly umělé tuky strategickou 
potravinou.

Ve výrobě konzerv uplatnil Maceška zajímavý 
vynález. Jednalo se o ohřívač masových konzerv 
ve vlastní šťávě. Ohřívač byl připevněn v závis-
losti na velikosti konzervy na jejím dně nebo bo-
ku. Jeho hlavní součástí byla nádržka na tekutý 
líh. Velikost tohoto zásobníku byla různá podle 
objemu konzervy. Hořák vařiče byl zaveden do 
misky s děrovanými otvory a knotem. Těmito 
otvory po zahoření unikal plyn, který ohřál ob-
sah konzervy. Po rozehřátí misky pak knot ihned 
zhasl. Další modifikací byla možnost použití 

lihových kostek umístěných v plechovém pod-
stavci konzervy. Na stěně konzervy byla umís-
těna zdrsněná plocha nebo chemická směs pro 
zapálení sirky. Připomeňme, že informace o tom-
to výrobku byly zveřejněny v roce 1938, tedy 
v době, kdy se republika vážně připravovala na 
válečnou konfrontaci s nacistickým Německem.

Začátkem třicátých let se do otcovy fi rmy ofi -
ciálně zapojili také jeho čtyři synové, kteří se 
v závodě vyučili řeznicko-uzenářskému řemes-
lu. Kromě samotného Emanuela Macešky a jeho 
čtyř synů byl od roku 1911 veřejným společní-
kem Emanuelův mladší bratr Rudolf.

S rozvojem fi rmy také souvisí otázka vozo-
vého parku. Samotný Emanuel Maceška vlastnil 
koncem třicátých let automobil Praga Golden. 
Firma dále disponovala několika středními ná-
kladními vozy Praga RN a LN, dále vozy značky 
Walter. Rozvoz zboží zajišťovaly dodávkové vo-
zy Škoda Popular nebo motorová tříkolka Wal-
ter. Běžně se používaly i koňské povozy nebo 
ruční vozíky. Garáže fi rmy se nacházely v horní 
části Fochovy třídy (dnešní Vinohradské). Část 
vozidel pak parkovalo před továrnou. K distri-
buci zboží samozřejmě sloužila i železnice a au-
tobusové linky.

Další rozvoj firmy
V říjnu roku 1919 koupil Maceška rozsáhlé 

Seidlovo pole, které bylo na délku ohraničeno 
dnešní Slezskou a Vinohradskou třídou. Jeho 
východní konec hraničil s městskou tržnicí. Zá-
padní strana pak dosahovala úrovně dnešního 
náměstí Míru a ukončovala Římskou ulici. Po 
odprodeji části pozemku se pustil továrník do 
budování velkého obchodního paláce. Od kou-
pi pozemku do vybudování velkolepého objektu 
uplynulo celé desetiletí. Vlastní stavba budovy 
pak proběhla v letech 1928 až 1929. Výsledkem 
byla nejvyšší budova na Královských Vinohra-
dech, šestipatrový obchodní palác otočený svým 
průčelím k městské tržnici. V budově se nachá-
zely rozsáhlé obchodní a kancelářské místnosti, 
byty, restaurace, kavárna, a především kino „Ma-
ceška“. Od roku 1930 začal velkou část budovy 
využívat spolehlivý nájemce – Státní ústav pro 
zubní lékařství. V prvním patře paláce se nachá-
zela vyhlášená vinárna a kavárna, které dlouhá 
léta šéfoval pan Stárek. Tento podnik měl zají-
mavý název – kavárna „Naše“. Rovněž proslulý 
byl „Teherán bar“ umístěný v suterénu paláce. 
Ve „Starozámecké restauraci“ se čepovalo vo-
tické pivo, které Maceška do svých pražských 
podniků s úspěchem dovážel ze svého pivovaru. 
O zábavu se pak starala „staročeská hudba“, při 
které návštěvníci mohli zpívat a tančit.

Emanuel Maceška chtěl v budově otevřít nové 
pražské divadlo. Ale když zjistil, jak jsou herci 
hádaví, rozhodl se pro tehdy moderní biograf. 
Slavnostní premiéru měl nový pražský biograf 
pod jménem svého zakladatele 27. srpna 1929. 
Kino patřilo k největším v Praze. Maximální po-
čet sedadel v přízemí byl 933 a na galerii 243. 
Bio „Maceška“ nebyl prémiový biograf, ale své 
diváky si vždycky našlo. Fochova (Vinohradská) 
třída byla tehdejším vinohradským korzem, a tak 
diváci mohli spojit nedělní kulturu s vycházkou. 
Luxusní kino například umožňovalo předplatit si 
na rok celou lóži. To využívaly zejména zamilo-
vané páry. Kino bylo sice Maceškovým majet-
kem, ale jeho provoz nechával na lidech, kterým 
důvěřoval. Koncesi na provoz bia „Maceška“ 
získal zajímavý právní subjekt – Saywalterova 

útulna slepých dívek, jež měla sídlo na Kampě. 
Veškerý čistý zisk podniku byl věnován na dob-
ročinné účely spolku. 

Již o tři roky před otevřením Maceškova vino-
hradského paláce investoval továrník do stavby 
domu, který se dodnes nachází v dolní části praž-
ského Václavského náměstí. Dům nese jméno 
„U zlaté pšenice“. Autorem novostavby a záro-
veň spolumajitelem domu byl pražský stavitel 
a architekt Jan Jarolím. Maceška defi nitivně re-
zignoval na vybudování hotelu v rámci výstavby 
svého obchodního paláce na Královských Vino-
hradech a věnoval své peníze a energii na výstav-
bu hotelu na Václavském náměstí. Podle fi remní 
reklamy se hotel v té době jmenoval „Majestic“. 
V přízemí hotelu se nacházel bufet, v suterénu 
byla vinárna a první patro zabírala restaurace-
-automat „Evropa“. Kromě hotelu „Majestic“ 
otevřel Maceška jídelnu ve svém vinohradském 
paláci. Do všech svých podniků dodával pod-
nikatel kromě svých uzenářských výrobků také 
pivo z fi remního pivovaru ve Voticích.

Provoz restaurace „Evropa“ na Václavském 
náměstí však nebyl patrně v prvních deseti le-
tech příliš úspěšný. Jedním z důvodů bylo zjev-
ně bezprostřední sousedství známého pražského 
automatu „Koruna“, který se nacházel naproti. 
K zásadní změně v provozu automatu „Evropa“ 
došlo v roce 1936, kdy restauraci zakoupil od po-
sledního majitele, obchodníka se sladem Emrai-
ze, restauratéra Jaroslava Vašaty. Po nutných 
úpravách dosti zanedbané restaurace byl provoz 
otevřen 17. dubna 1936 v 17 hodin 17 minut. Po-
dle Vašaty to bylo takové zasmolené místo, kde 
zkrachovalo asi osm restaurací. Přes toto prokle-
tí se záhy začalo nové „Evropě“ dařit. Během 
několika let si mohl Vašata dovolit pronajmout 
tehdejší „Reprezentační dům“ (Obecní dům na 
náměstí Republiky), v jehož restauračních pro-
vozech zaměstnával přes šest set lidí.

V objektech ve vlastnictví Emanuela Maceš-
ky se také nacházelo několik kaváren. Nejstarší 
z nich byla kavárna „Nizza“ provozovaná v Ma-
ceškově domě na rohu dnešních vinohradských 
ulic Budečská a Vinohradská kavárna „Naše“. 
Postupem doby se stal Maceška majitelem také 
několika hostinců. V souvislosti s jeho pivova-
rem ve Voticích to byly například hostince v ne-
daleké Kosově Hoře, v Prčici a ve Strašnicích 
„Na Skalce“.

Druhá světová válka
K významné změně ve fi rmě „Maceška“ došlo 

již na konci prosince 1938. Posledního dne roku 
z fi rmy vystoupil její zakladatel a dosavadní šéf 
Emanuel Maceška starší. K další změně pak do-
šlo koncem roku 1939, kdy byla v obchodním 
rejstříku upravena dispoziční práva společníků 
fi rmy. Veřejnými společníky v době protektorá-
tu byli čtyři Maceškovi synové a jeho bratr Ru-
dolf. Pro rodinu továrníka Macešky byla doba 
protektorátu Čechy a Morava obdobím majet-
kové a osobní perzekuce, plná neustálých obav 
o osudy rodiny a fi rmy. Na druhou stranu také 
obdobím, kdy Emanuel Maceška a další členové 
jeho rodiny v mnoha případech prokázali osobní 
statečnost, aktivně se podíleli na pomoci potřeb-
ným, a jistou měrou se aktivně zapojili do domá-
cího odboje.

V době protektorátu nemohly jednotlivé pod-
niky prakticky rozhodovat o svém výrobním pro-
gramu. Výroba byla podřízena německým váleč-
ným zájmům. Část uzenářské továrny – závod 

ve Strašnicích, byl přímo podřízen Wehrmachtu. 
Firma musela během války plnit objednané kon-
tigenty jednotlivých výrobních svazů, zvláštních 
orgánů pro hospodaření s určitými výrobky. Pra-
vomoc těchto svazů byla velmi široká a prakticky 
neohraničitelná. Jen v omezené míře mohly jed-
notlivé podniky prodávat své výrobky výhradně 
v rámci lístkového potravinového systému.

Ve vinohradské továrně probíhalo stravování 
v závodní jídelně, ve které dělníci dostávali jídlo 
v rámci lístkového systému. Maso se podávalo 
k obědu čtyřikrát týdně a v bezmasé dny to by-
ly knedlíky „mírově maštěné“. Ke svačině byla 
podávána polévka s masem nebo bez masa, ale 
vždy s uzeninou. Vedení fi rmy většinou přehlí-
želo drobné krádeže a ujídání surovin při výrobě. 
Firma také podporovala své zaměstnance při od-
jezdu na práce do Říše. Jednalo se o balíčky asi 
7 kg trvanlivého salámu a konzerv, přičemž jim 
bylo řečeno, aby si napsali pro další dodávky. Za-
městnance, kteří byli vysláni na zákopové práce, 
fi rma vybavila navíc dekami. Již v době první re-
publiky měli ve fi rmě tradici oslavy různých pra-
covních jubileí, kdy byli oceňováni zaměstnanci 
za svoji dlouholetou práci. Zvláště v době války 
byly fi nanční i potravinové dary pro zaměstnance 
významným přilepšením.

Krutou ránu uštědřil osud fi rmě „Maceška“ 
v únoru 1945. Při známém náletu na Prahu do-
stal přímý zásah i vinohradský dům, ve kterém 
se od počátku dvacátého století nacházelo hlavní 
sídlo Maceškovy fi rmy a současně byty rodiny. 
Budova byla následným požárem zcela zničena. 
Z členů rodiny Maceškových, kteří byli v osud-
nou chvíli v budově přítomni, naštěstí nikdo 
nezahynul. Zahynulo však několik nájemníků 
z vyšších pater domu. Rodina továrníka přišla 
o většinu svých osobních věcí a následkem náletu 
přišla i o střechu nad hlavou. Zničena byla také 
fi remní prodejna umístěná v přízemí a další pro-
vozy závodu. Nálet naopak přečkala uzenářská 
dílna umístěná ve dvoře objektu. Zřícení domů 
vydržel kryt umístěný ve sklepě díky iniciativě 
syna Františka, který nechal strop krytu vyztužit 
dřevěnými trámy.

Osud Maceškova majetku 
po druhé světové válce 

Již v květnových dnech Maceškův vinohrad-
ský závod prakticky ovládala závodní rada, v níž 
měli významný vliv členové komunistické strany. 
Rada začátkem června 1945 vyzvala společníky 
fi rmy, tedy čtyři syny Emanuela Macešky a jeho 
bratra Rudolfa, aby již nadále do podniku nedo-
cházeli. Závodní rada také požadovala vydání 
veškerých písemností, které souvisely s činností 
fi rmy. Klíče od budov a dílen měly být odevzdá-
ny pověřeným členům závodní rady. Zemský ná-
rodní výbor v Praze pak 14. června 1945 do fi rmy 
jako prozatímního národního správce jmenoval 
řezníka a uzenáře Aloise Smažíka. Prakticky ně-
kolik dní po „Vítězném únoru“ bylo zahájeno 
postátnění fi rmy. Ministerstvo výživy jmenovalo 
svým výnosem 29. února 1948 pětičlennou ná-
rodní správu, ve které byl jako odborník Josef Fi-
šer, ředitel další zestátněné vinohradské uzenář-
ské fi rmy „Antonín Chmel“. Firma „Maceška“ 
byla znárodněna vyhláškou ministryně výživy 
3. července 1948 a včleněna do národního podni-
ku „Masna Praha“. Úředně pak fi rma „Maceška“ 
zanikla výmazem z obchodního rejstříku v létě 
1951. Tato krátká úřední věta tak vlastně zname-
nala praktický konec uzenářské fi rmy Emanuela 
Macešky, na jejímž počátku bylo provozování 
malého uzenářského krámku v Nuslích v roce 
1895.

Na základě dekretu prezidenta republiky 
o opatřeních v oblasti fi lmu bylo znárodněno 
i bio „Maceška“. Také na celý Maceškův vel-
kostatek byla uvalena tzv. nucená správa a poz-
ději byl celý majetek zkonfi skován bez náhrady.

Emanuel Maceška oslavil na jaře 1947 své 
sedmdesáté narozeniny. Situace ohledně jeho 
majetku mu však mnoho důvodů k radosti nepo-
skytovala. Začátkem dubna 1947 byl hospitali-
zován v Masarykově sanatoriu v Dobříši. Nepří-
zeň osudu po druhé světové válce však starého 
pána nezlomila. Překonávat tyto potíže mu jistě 
pomáhala jeho silná víra a podpora jeho synů. 
I v této době se snažil být pan Maceška svému 
okolí užitečný a přes vysoký věk byl velmi ak-
tivní. Bývalý továrník tak několik let pomáhal 
u svých bývalých obchodních partnerů a kolegů 
uzenářů. Jedním z nich byl například pan Franti-
šek Ráš v Krkonošské ulici v Praze. Po několika 
letech tak starý pan Maceška odešel do důchodu. 
Zbytek svého života strávil převážně na rodinné 
chatě mimo Prahu. Zemřel 30. prosince 1966, jen 
několik měsíců před dovršením devadesáti let.
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JOSEF BERÁNEK 
– MAJITEL „BERÁNKOVÝCH 

PODNIKŮ“ NA KRÁLOVSKÝCH 
VINOHRADECH

Císařský a královský dodavatel, první mas-
ná tržnice, tovární výroba uzenin a vývoz šunek 
– Praha, Královské Vinohrady, Tylovo náměstí 
629.

O původu a vzdělání Josefa Beránka se toho 
mnoho neví, prokazatelně jen to, že měl s man-
želkou Marií, rozenou Strejčkovou, pět dětí – 
čtyři syny a jednu dceru. Syn Josef, který se poz-
ději stal otcovým nástupcem, se narodil v roce 
1901. Dětem bylo evidentně poskytnuto výborné 
vzdělání soudě podle dcery Květy, kterou otec 
poslal po ukončení povinné školní docházky na 
devět měsíců do Švýcarska a poté na tři měsíce 
do Anglie, aby se zdokonalila ve francouzštině 
a angličtině. S manželkou Marií se Josef Beránek 
rozvedl v roce 1924. V té době již bylo Beránkovi 
přes šedesát let. Po rozvodu se otci krátce starala 
o domácnost dcera Květa. Josef Beránek se poz-
ději znovu oženil.

V roce 1887 převzal již zkušený obchodník Josef 
Beránek od pana Čížka řeznický obchod s výrob-
nou v Praze na Tylově náměstí. Tím položil základ 
k vybudování věhlasných „Beránkových podniků“. 
Za deset let zakoupil i dům, ve kterém byl jeho 
první obchod, a za poměrně krátkou dobu i protější 
dům v Hálkově ulici. V roce 1914, kdy Beránko-
vo podnikání mělo již pevné základy, vybudoval 
velkým nákladem luxusní restauraci a kavárnu. Ke 
konci první světové války za obtížných podmínek 
i velký hotel s rozsáhlými garážemi, který byl v té 
době nejlépe vybavený v celé Praze. V roce 1929 
nechal zkušený podnikatel rozšířit svoji nemovitost 
na Tylově náměstí o přístavbu traktu zasahující až 
do Londýnské ulice. Kapacita hotelu se tak zvýšila 
na 320 pokojů. V přístavbě pamatoval i na zříze-
ní luxusního kina, nesoucího jeho jméno – „Ki-
no Beránek“, později „Kino Dalibor“, po postavě 
z českých dějin. Celé Tylovo náměstí žilo v té době 
tržnicí a hotelem, který hostil v období první repub-
liky zejména americkou klientelu.

Vedle vlastního velkého uzenářského závodu, 
hotelu, kina a tržnice se postaral Josef Beránek 
i o vlastní produkci drůbeže a zeleniny. Založil to-
tiž v Hodkovičkách moderní drůbežářskou fi rmu 
a zahradnictví. Technická a hygienická úroveň 
potravinářských objektů jeho podniku, zejmé-
na prodejních prostorů tržnice, dílen a chladíren, 
patřila k nejlepším v celé Evropě. V roce 1928 
podnikatel otevřel další potravinářskou tržnici 
v Braníku a v roce 1934 na Smíchově.

Prodejní prostor Beránkovy tržnice na Vino-
hradech byl rozdělen do celkem dvaceti odděle-
ní. Každé sloužilo k prodeji jedné skupiny zboží 
a každé bylo vybaveno vlastní „americkou po-
kladnou“. Tím se předcházelo vzniku velkého 
návalu zákazníků v jednom společném prodejním 
prostoru. Veškerý sortiment zboží byl viditelně 
označen zřetelnými nápisy a cenovkami. Perso-
nál byl oblečen do jednotných bílých úborů. Pro-
dejní dobou vycházela tržnice svým zákazníkům 
maximálně vstříc, prodejny byly otevřeny celý 
den až do osmé hodiny večerní. V rámci prosto-
ru tržnice byly zřízeny jídelny a restaurační bu-
fet, kde si zákazníci mohli vybrat buď tradiční 
způsob rychlého občerstvení, nebo každodenní 
obědy podle poledního menu.

Od konce 20. let se aktivně zapojil do řízení 
podniků syn Josef mladší. Je velmi pravděpo-
dobné, že se syn seznamoval s organizací a ří-
zením celého komplexu podniků již v průběhu 
dvacátých let. V roce 1929 se stal prokuristou 
fi rmy. Tuto pozici zastával Josef Beránek mladší 
až do roku 1936, kdy jeho otec zemřel. V té době 
fi rma zaměstnávala přes 350 pracovníků, čímž 
se zařadila mezi velké pražské potravinářské 
podniky. Josef Beránek mladší, jako univerzální 
dědic otcova majetku, se stal roku 1937 novým 
majitelem „Beránkových podniků“. Ještě v tém-
že roce rozšířil činnost podniku o obchod se 
smíšeným zbožím s velmi širokým sortimentem 
základních potravin a předmětů denní spotřeby. 
Všechny součásti „Beránkových podniků“ fun-
govaly i v době druhé světové války a v prvních 
poválečných letech. 29. února 1948 vydalo Mi-
nisterstvo výživy nařízení o zavedení národní 
správy do Beránkovy uzenářské a konzervářské 
továrny. O měsíc později následovalo uvalení 
národní správy i na hotel „Beránek“, který byl 
začleněn do národního podniku „Českosloven-
ské hotely“. Řeznická a uzenářská živnost včet-
ně tržnic byla včleněna do národního podniku 
„Masna“. 

Smrt zakladatele podniku v roce 1936 zname-
nala nejen ztrátu pro český obchod, ale také pro 
širokou veřejnost. Josef Beránek byl totiž mi-
mo jiné i spoluzakladatel vinohradského Sokola, 
Národní jednoty a první předseda správní rady 
úspěšné Řeznicko-uzenářské banky. 

Ve funkci předsedy správní rady Řeznicko-
-uzenářské banky, nazývané „Masobanka“, 
se Josef Beránek významně zasloužil o rozvoj 
celého masného oboru. Získání levného úvěru 
v období zavádění nových konzervačních, chla-
dicích a strojních technik umožňovalo podstatné 
rozšíření exportu uzenářských výrobků. Vzrůst 
uzenářské produkce a s tím spojený nárůst spo-
třeby jatečného dobytka přispěl i ke vzniku řady 
fi rem obchodujících s dobytkem, které začaly 
navazovat rozsáhlé obchodní kontakty i mimo 
oblast českých zemí, jejichž živočišná produkce 
přestala dostačovat vzrůstající spotřebě ze strany 
masného průmyslu i drobných výrobců.

Ve správní radě „Masobanky“ byly zastoupeny 
profese z celého spektra řeznicko-uzenářského 
oboru a obchodu. Členové správní rady „Maso-
banky“ však nezastávali svoji funkci jen z dů-
vodu velikosti, známosti nebo prosperity svého 
podniku, ale především kvůli své činnosti v řez-
nicko-uzenářských zájmových a hospodářských 
organizacích, jejichž zájmy také ve správní radě 
zastupovali. Nejznámějšími řeznicko-uzenářský-
mi korporacemi byla místní odborná společen-
stva, která vznikala na základě živnostenského 
řádu z roku 1859 a jejichž úkolem bylo „pěstovati 
ducha pospolitého, udržovati a zvelebovati čest 
stavu, jakož i podporovati humanitní, hospodář-
ské a vzdělávací zájmy svých členů a příslušníků 
stavu“.

V rámci masného podnikání v té době rozlišu-
jeme řezníky a uzenáře, dále masný velkoobchod, 
který se pak dělil na tři profese – velkořezníky, 
obchodníky s dobytkem a komisionáře. Zatímco 
obchodníci s dobytkem provozovali obchod s ži-
vým dobytkem, tak velkořezníci obchodovali ve 
velkém již s masem, většinou ve vepřových půl-
kách a hovězích čtvrtích. Zvláštním typem pak 
byli komisionáři, kteří obchodovali s masnými 
komoditami na cizí účet. Beránkova fi rma patřila 
do kategorie řezníků a uzenářů, i když svými pro-
vozovnami zasahovala do dalších oborů (tržnice, 
hotel, kino).

Vila Beatrice 
O Beránkově vile v Kersku a jejím osudu 

podal svědectví velký český spisovatel Bohu-
mil Hrabal ve svém díle „Rukověť pábitelského 
učně“. Hrabalovi musíme ponechat přiměřenou 
dávku autorské spisovatelské licence, což nebrá-
ní tomu, abychom několik odstavců z poutavého 
vyprávění uveřejnili.

„Beránkova vila na tři patra, Beránkova řez-
nictví, letní sídlo, mělo i svoji oboru, takže když 
se velkořezníkovi zachtělo, mohl střílet srnky 
a srnce a bažanty přímo ze svého pokoje. Vila 
uprostřed borového lesa, vila se zahradníkem 
a domovníkem a telefonem, takže než přišel pan 
Beránek a jeho přátelé na hostinu, na rekreaci, 
na prázdniny, místnosti vily byly krásně vytope-
né, květinami vyzdobené, cesta z betonky rou-
bená tunelem větví borovic, vysypaná pískem, 
dodávala vjíždějícím autům impozantní vzhled, 
zbytek feudálního života, se zelenou mysliveckou 
kamizolou a švarcenberským kloboukem staže-
ným do očí, lovecké pušky a trofeje po chodbách 
vily sdostatek dodávaly řezníkovi, panu Berán-
kovi, a jeho přátelům krásný pocit vyvoleného 
božího člověka. A protože pan Beránek měl 

i restaurace a prodejny v Praze, a byly džbery 
zbytků obědů a zbytky z jatek, pan Beránek si 
vzpomněl, jak jeho otec měl taky řeznictví, ale 
koňské a přitom krmil deset prasat, která rostla 
před očima jen díky tomu, že z koňských jatek 
se celé vnitřnosti házely rovnou těm prasatům 
i s výkaly, a prasata přibývala denně jeden kilo-
gram a někdy i víc. Proto pan Beránek za svojí 
vilou nechal zřídit prasečinec pro padesát pra-
sátek a nákladní auto denně vozilo džbery zbytků 
restaurací a prodejen a jatek a skoro zadarmo za 
tři čtvrtě roku odvážel pan Beránek svými auty 
padesát prasátek a přivážel zase padesát selat, 
aby všechno začalo znova, aniž by si pan Berá-
nek všimnul, že když vítr jde směrem k jeho vile 
a do jeho oken od prasečáků, i když ukrytých 
za rododendrony a koniferami, že ten prasečí 
hnůj vydává ostrý protivný zápach. Ale panu Be-
ránkovi ten prasečí hnůj voněl, už nerozlišoval, 
dokonce s tou vůní splýval, jako pravý feudál 
nemohl být bez vůně chlívů a koňského hnoje 

a vůně dobytčí moče. A tak, aby smyl a omyl svo-
ji duši, pan Beránek v jednom pokoji měl kaplič-
ku, z jednoho pokoje udělal svatostánek, okna 
zdobená barevnými sklíčky, do olova sestave-
nými výjevy z života svatých, před těmi okny se 
tyčil malý oltář a nad ním zářilo věčné světlo, 
a klekátko, a když pan Beránek měl dojem, že 
je příliš opuštěný mezi svými jatkami a komisio-
nářstvím a prodejnami a restauracemi, že příliš 
hnoje jej obklopuje, dovedl pokleknout a zbož-
ně se motlitbou očistit natolik, že zářil zdravím 
a humorem, který ostatně vyplýval z toho, že pan 
Beránek byl milionář, a všichni bohatí lidé byli 
toho času veselí a řinčeli dobrou pohodou a byli 
laskaví a štědří, protože štědrost lichotila jeho 
zdravé pýše a pomáhala mu k tomu, že často sám 
nad sebou zaslzel, skoro se rozplakal, jak je k li-
dem hodný a přátelský … a jeho otec postavil té-
měř celý dům v Praze, „Hlahol´u Vltavy“. To ale 
bylo, pak přišel čas, kdy pan Beránek o všechno 
přišel, kdy přišel tedy i o svou dobrou náladu 
a štědrost, a teď je v jeho vile ústav sociální, kde 
jsou nebohé děti pomatené jak na těle, tak na du-
chu, a které jsou společnosti na obtíž.“

RICHARD HULATA 
– ÚSPĚŠNÝ ŘEZNÍK A UZENÁŘ 
Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Vinohradský rodák Richard Hulata se narodil 
29. března 1876 v Bořeticích v rodině sedláka 
a hostinského. Otec byl patrně významnou 
osobností Bořetic. Po narození syna Richarda se 
rodina přestěhovala do sousedních Němčiček, 
kde otec také provozoval hostinec. Do školy 
chodil Richard v nedalekých Hustopečích. Podle 
pamětí byl Richard jediným dítětem. V dětství 
byl těžce nemocný. Matka si přála, aby byl ze 
syna kněz, a tak ho rodiče dali studovat v Brně 
do semináře. Chlapci se však v semináři nelíbilo, 
měl problémy s kázní i s prospěchem a ve čtrnácti 
letech byl ze semináře vyloučen. Poté odjel na 
truc rodičům bez peněz a jakékoliv výbavy do 
Vídně. Po krátkém hledání nalezl učednické mís-
to u vídeňského řezníka a uzenáře Josefa Schöne-
ra. Prošel všemi odděleními porážky, výroby vý-
sekových mas a uzenin a poté ho majitel nechal 
pracovat i v krámě, aby se učil také prodavačem. 
Roku 1891 se konala v Praze Jubilejní výstava. 
Podnikatelé, kteří ve Vídni něco znamenali, se 
výstavy chtěli zúčastnit. Josef Schöner koupil 
v Praze dům a zařídil si zde i obchod. Tím získal 
právo reprezentovat svůj podnik a provozovat na 
výstavě stánek s občerstvením. Hulata se spolu 
se Schönerem dostal do Prahy a vypomáhal při 
zařizováním stánku, kde se prodávaly především 
párky. Od deseti do čtrnácti hodin byl stánek ja-
ko většina „ochutnáváren“ na výstavišti v oble-
žení návštěvníků. Po skončení výstavy ohlásil 
Schöner, že svůj obchod v Praze nezruší. Obava 
z konkurence vedla pražské řezníky a uzenáře 
k neustálému zvyšování nabídek k odkoupení 
podniku. Nakonec Schöner prodal obchod řezní-
ku a uzenáři Šitanovi.

Hulata o prodeji Schönerova obchodu ode-
šel hledat práci jinam a nastoupil jako proda-
vač v Holešovicích do fi rmy řezníka a uzenáře 
Josefa Jeřábka. V Jeřábkově obchodě pracoval 
šest let a vypracoval se na vrchního prodavače. 
Poté Hulata vystřídal během osmi let několik 
řeznických a uzenářských podniků, kde pra-
coval jako prodavač, uzenář, nákupčí dobytka 
apod. Dále pracoval v závodě Jana Karla, který 
mu svěřil vedení fi liálky. Později jel na zkuše-
nou do Karlových Varů. Na počátku 20. století 
pracoval opět v Praze, pro velkořezníka Karla 
Domase.

Po získání dostatečných zkušeností v oboru, 
které stačily k samostatnému vedení podniku, 
a také po uspoření dostatečné fi nanční částky si 
Hulata vybral část úspor a založil vlastní fi rmu. 
V roce 1905 si pronajal malý obchod na Krá-
lovských Vinohradech, kde 5. září ohlásil provo-
zování uzenářské živnosti. Nákupy a pochůzky 
stejně jako prodej ve svém obchodě si zpočátku 
obstarával sám. Největší obrat míval dopoledne 
kolem desáté hodiny a v době oběda, kdy, jak 
sám uvádí, chodili na svačiny a na obědy pře-
vážně zedníci zaměstnaní na stavbě nových do-
mů na Královských Vinohradech. Od počátku 
Hulata uvažoval o zavedení menších strojů do 
uzenářské výroby. S Křižíkovými elektromoto-
ry se seznámil už na Jubilejní výstavě. Jakmile 
ušetřil dostatečnou fi nanční sumu, nakoupil od 
fi rmy Křižík elektromotor k pohonu uzenářské 
řezačky. Stroj umístil do malé pronajaté dílny 
nedaleko svého obchodu, kterou vybavil nejnut-
nějšími uzenářskými stroji. Aby se náklady na 
koupi elektromotoru co nejdříve zaplatily, mlel 
Hulata na své řezačce za drobný poplatek maso 
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i okolním řezníkům. Podle pamětníků si řezačka 
na sebe vydělala za necelého půl roku, poté již 
byl provoz ziskový.

V souvislosti s rychlým stavebním růstem Krá-
lovských Vinohrad rostl i příliv nových zákazní-
ků a Hulatův obchod již nestál na konci obce, 
ale uprostřed rušné ulice. Výstavba nových ná-
jemních domů se soustředila nejprve podél dvou 
hlavních vinohradských tříd – Jugmannovy (dnes 
Vinohradské) a Palackého (dnes Francouzské) 
ulice. Do reprezentativních domů, postavených 
v secesním či novorenesančním slohu, se na pře-
lomu 19. a 20. století začaly stěhovat i zámožněj-
ší vrstvy pražského obyvatelstva, které opouštělo 
starou zástavbu v centru města a dávalo přednost 
pohodlnějšímu a levnějšímu bydlení na Vinohra-
dech. Příliv náročnější a movitější klientely se 
nepochybně odrazil i v rostoucím objemu výroby 
a odbytu uzenářského zboží, a tím samozřejmě 
i ve vyšším zisku. V Hulatově dílně přibývaly 
stroje a rostl i počet zaměstnanců. Někdy mezi 
lety 1905–1910 se Hulata oženil. Manželka Anna 
prodávala v obchodě. Příbuzenstvo z obou stran 
bylo údajně proti sňatku, protože Anna pocházela 
z chudé rodiny. Těsně před 1. světovou válkou se 
manželům narodila dcera Marie.

Až do vypuknutí války se podnik neustále roz-
šiřoval. Hulata plánoval odkoupit objekt, kde by 
zřídil tovární dílnu s elektrickými stroji. Válka 
však proces rozšiřování fi rmy zastavila. Hulata 
sice nebyl odveden, ale po zhoršení situace v ob-
lasti zásobování dobytkem těsně po vypuknutí 
války a po zpřísnění státní kontroly hospodaře-
ní masem v roce 1915 se rozhodl podnik zavřít. 
Podle pamětí žila rodina po dobu trvání války 
z úspor, ale nezdá se pravděpodobné, že by pod-
nikatel svoji fi nanční rezervu takovýmto způso-
bem spotřeboval. Je možné, že Hulata jako jediný 
syn zámožné statkářské rodiny měl k dispozici 
také fi nance pocházející z rodinného majetku.

Podnik Hulata znovu otevřel až v roce 1918. 
Veškerý zbývající volný kapitál investoval do ná-
kupu masa a do výroby. Objížděl své předváleč-
né venkovské dodavatele a nakupoval kvalitní 
maso. Všechny stroje své dílny zařídil na elek-
trický pohon. Výrobu zahájil ve větším objemu 
než před válkou. Zájem zákazníků byl obrovský. 

Po válečném nedostatku sázel Hulata především 
na dostatek zboží z kvalitního masa. Záhy bylo 
třeba přijmout do obchodu nové pracovní síly 
jako prodavačky a provoz v dílně organizovat 
na dvě směny.

Veškeré úsilí upřel Hulata na zavedení továr-
ní výroby uzenářského zboží, což se mu také na 
počátku let 20. let podařilo. V roce 1921 vybudo-
val Hulata v rámci modernizace zázemí podniku 
ve sklepích své provozovny moderní chladírnu 
a strojovnu. O dva roky později již v Hulatově 
podniku pracovalo 25 dělníků a šest elektromo-
torů pohánělo osm uzenářských strojů. Firma 
fungovala pod názvem „Richard Hulata, továr-
na uzenářského zboží a vývoz šunek – Praha Vi-
nohrady“. I když v pamětech o takto prudkém 
rozvoji fi rmy mnoho informací nenajdeme, je 
možné, že fi rma zvýšila svůj obrat, a tím zisky 
prostřednictvím vývozu konzervované (polo-
-konzervované) pražské šunky. Hulata o mož-
nostech konzervování (polo-konzervování) svých 

výrobků, aby se daly exportovat bez rizika, uva-
žoval již po skončení 1. světové války. Po poradě 
s odborníky a sledováním zahraničních, přede-
vším amerických zvyklostí a zkušeností s konzer-
vováním potravin se rozhodl uzavírat do velkých 
plechových krabic i pražskou šunku určenou pro 
vývoz. Nakupoval kvalitní maso, získal jazyko-
vého odborníka na výrobu etiket a reklamních 
letáků a dále rozvíjel svoji výrobu pro dodávky 
na zahraniční trhy. Vyvážel zejména do velkých 
západoevropských měst, nejvíce do Londýna.

Jako úspěšný podnikatel se Hulata od 20. let 
aktivně účastnil oborového spolkového života. 
V roce 1921 byl zvolen jedním ze dvou náměstků 
starosty Společenstva řezníků a uzenářů, založe-
ného v únoru téhož roku.

Největší rozmach firmy spadá do období 
30. let, kdy pravidelné objednávky zboží z domo-
va i z ciziny a dále rozsáhlá síť prodejen po celé 
Praze řadí Hulatu mezi nejúspěšnější podnikatele 
v oblasti uzenářské výroby. Firma se spolu s dal-

šími velkými podniky vinohradských uzenářů 
stávala častým cílem četných exkurzí pokračo-
vacích řeznických a uzenářských škol z venkova.

Do 30. let spadá také Hulatova snaha poskyt-
nout dceři profesionální vzdělání v oboru s cílem 
vychovat si tak nástupkyni, která převezme pod-
nik. V roce 1930 byla Hulatova dcera Marie zapsá-
na do matriky učňů ve Společenstvu řezníků a uze-
nářů počínaje dnem 1. května 1930 na dobu tří let. 
Navštěvovala učňovskou pokračovací školu, kde 
si doplňovala praktické vzdělání. Zároveň se učila 
v otcově podniku u jeho nejlepšího mistra. Hulata 
bral dceru s sebou na jatky nakupovat maso, účast-
nila se i obchodních jednání fi rmy. Tovaryšskou 
zkoušku složila v červnu roku 1933 „s prospěchem 
výtečným“ a stala se první uzenářskou tovaryškou 
v Praze, což vzbudilo v oboru značný ohlas.

Dcera se někdy v polovině 30. let provdala za 
Ing. Pavla Pazderu, civilního geometra, jehož 
rodina patřila k brněnské smetánce. Otec ženi-
cha byl majitelem zavedené technické kanceláře. 
Svatba byla velkolepá a podle paměti „pro in-
teligentní Brno, pro svět byrokracie a vysokých 
úředníků to byla velká společenská událost.“ Ješ-
tě týž den odjeli novomanželé na svatební cestu 
do Itálie. Marie se zřejmě k uzenářskému řemeslu 
nikdy nevrátila.

Firma prosperovala i v době protektorátu, kdy 
Hulata dále rozšiřoval svoji podnikatelskou čin-
nost. V říjnu 1942 začal vyrábět masové konzer-
vy a o rok později zahájil výrobu kostní moučky 
jako krmivo pro vepře a drůbež. Zatímco konzer-
vy se vyráběly přímo v hlavním závodě, kostní 
moučku vyráběl poboční závod v Nuslích.

Po druhé světové válce se v Hulatově podniku 
opakoval scénář, který známe nejen od Maceš-
ky a dalších řezníků a uzenářů, ale i od dalších 
podnikatelů. Ihned po osvobození, ještě v květnu 
1945, vznikla v Hulatově továrně závodní rada. 
V červnu 1945 ustanovil magistrát hlavního měs-
ta Prahy prozatímním správcem Hulatovy fi rmy 
řezníka a uzenáře Jaromíra Povolného, který byl 
později ve funkci potvrzen.

Z rodinných archivů, 
veřejných zdrojů a dizertační práce 

Marcely Starcové připravil 
Josef Radoš
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Za významnou činnost v obchodní činnosti 
lze považovat oblast etiky a etikety. Jsou totiž 
v projevech obchodníků konkrétním výrazem
jejich celkové osobnostní a profesní kultury 
a v tomto duchu profilují i kulturu obchodních 
organizací. Týkají se jak věcných, tak přede-
vším nehmotných stránek obchodní činnos-
ti souvisejících tak s hodnotami, tradicemi 
a normami společnosti, a zejména pak se zá-
kony a pravidly, které v ní platí.

Zatímco však zákony řeší jen dolní hranici 
společensky žádoucího chování a jejich dodržo-
vání je trestáno státem specifi kovanými a garan-
tovanými sankcemi, etika vymezuje spíše jakýsi 
nadstavbový soubor morálně žádoucích norem 
a hodnot.

Etiketa pak z tohoto hlediska představuje sou-
hrn požadavků na společensky žádoucí chování 
lidí ve společnosti v různých oblastech. S etikou 
sice souvisí, ale není s ní totožná. Etické chování 
může být z různých důvodů v rozporu s požadav-
ky na společenskou etiketu (na příklad v oblasti 
diplomacie). Společenskou etiketou lidé také lec-
kdy zakrývají nemorální způsoby svého jednání 
(kdo by podezíral navenek velmi zdvořile a slušně 
jednajícího obchodníka z podvodných úmyslů?).

V hospodářské praxi se etika nejvíce týká 
oblasti podnikání a obchodu. Zahrnuje zásady, 
které vyžadují dodržování základních hodnot, 
jako jsou např. spolehlivost a poctivost. Pokud 
by nebyly tyto zásady dodrženy, prosadily by se 
v ekonomické oblasti společnosti lhaní, podvá-
dění, krádeže, vraždy, nátlak a fyzické násilí. To 
by podnikání a obchod limitovalo v samé jejich 
podstatě.

Spravedlnost je spjata se shodným zacháze-
ním se všemi subjekty a s dodržováním přijatých 
závazků. Její prosazování v praxi je vázáno na 
neupřednostňování některých subjektů oproti ji-
ným a na důsledném naplňování slibů a uzavře-
ných smluv.

Poctivost pak nejvíce závisí na pravdomluv-
nosti, která tvoří základní kámen důvěry. V běž-
ném životě jsou sice záležitosti v prosazování 
pravdy nesnadné, neboť spíše o nějakou objektiv-
ní „pravdu“ jde obvykle o otázky individuálních 
a skupinových zájmů, jež se leckdy dostávají do 

určité kolize. Přesto však je nezbytné v obchodě 
(stejně jako i v dalších oblastech a nejen hospo-
dářského života) v rámci prosazování vlastních 
zájmů neuvádět v omyl či přímo neobelhávat 
druhé osoby.

Bez těchto charakteristik by vztahy konkrét-
ních subjektů v ekonomické sféře neměly šanci 
na dlouhé trvání. Etika přitom může být záleži-
tostí jednotlivců i různě velkých skupin a institu-
cí. Projevuje se v konkrétních vztazích v podobě 
dobrovolného dodržování zákonů, zachovává-
ní důvěrnosti jednání a informací, vyhýbání se 
zájmovým střetům, jednání v dobré víře a s vě-
domím odpovědnosti a na bázi profesionálního 
zvládnutí vykonávané činnosti.

Dodržování etických principů má význam 
např. v reklamě, která spojuje nabídku a poptáv-
ku. Typickým porušením pravidel etiky zde bývá 
přehánění a neoprávněné vychvalování předností 
výrobku, nejrůznější polopravdy a nepřiměřená 
porovnávání výrobků, využití některých drastic-
kých či nátlakových prostředků (obrazů).

Neetické jednání v obchodě dále souvisí např. 
s úplatky v podobě fi nančních pozorností a darů, 
s upřednostňováním některých zákazníků a do-
davatelů oproti jiným, s nadsazeně či nepravdivě 
traktovanou nabídkou, v zásilkových formách 
obchodní činnosti pak s prodejem jiného, mé-
ně kvalitních či technicky nevyhovujícího zboží 
apod.

V rámci nejrůznějších podniků a institucí 
v hospodářské sféře společnosti se proto často 
vypracovávají určité směrnice – kodexy etického 
chování, které zavazují určité profese či fi rmy 
v některých oblastech k etickému jednání ve vý-
robě, ale především na trhu zboží a služeb. Kro-
mě toho existuje i Sdružení na ochranu zájmu 
spotřebitelů, jehož činnost se opírá o zákon na 
ochranu spotřebitelů.

Etika jednání jednotlivců by měla být těsně 
spjata s etickými principy jednání fi rmy. Z praxe 
však víme, že zde žádné těsné sepětí neexistuje. 
Jedná-li fi rma neeticky, bývá to mnohdy podmí-
něno jen těmi pracovníky, kteří se podílejí na roz-
hodování (manažeři), ne však již těmi, kteří mají 
jen malou možnost se ve fi remním dění výrazně 
prosadit. I nepoctivé fi rmy mohou tedy mít mno-
ho poctivých zaměstnanců.

Z psychologického hlediska bývá etika jed-
notlivce nejvíce ovlivněna výchovou. Pokud lidé 
získali dobré základy pro etické jednání v po-
době svědomí, pak se obvykle vyhýbají tomu, 
aby sami jednali nemorálně či aby vstupovali do 
formálních a neformálních vztahů vykazujících 
neetické prvky uvnitř nebo navenek, směrem 
k veřejnosti. 

Pro úplnost lze uvést přehled základních 
etických norem či zásad regulujících chování 
jednotlivců (i fi rem). V této souvislosti je třeba 
především:
–    důsledně plnit dané sliby, a pokud je jejich 

splnění ohroženo, včas vyrozumět všechny, 
jichž se to týká; 

–    být přesní a dodržovat stanovené termíny bez 
snižování kvality;

–    přiznat způsobenou škodu a usilovat o její ná-
pravu;

–    zdržovat se jednání, které by mohlo někoho 
urazit či poškodit;

–    nevstupovat do závazků, které umožňují získat 
prospěch na úkor jiných, nelhat a netolerovat 
lhaní ani jiným;

–    nepomlouvat konkurenci, dodavatele ani zá-
kazníky;

–    jednat seriózně a nepreferovat vlastní potřeby 
před potřebami zákazníků a dalších protistran;

–    ctít fi nanční závazky a pohledávky, nevyžado-
vat a neposkytovat úplatky;

–    dbát o vysokou platební morálku v rámci 
obchodu, i pokud jde o daně a fi nanční od-
vody;

–   neužívat fi remní peníze pro vlastní potřebu.

V minulosti byl často osobní a profesní pro-
fi l prodavače či prodavačky charakterizován vý-
razem „Král či královna pracující inteligence“. 
Věřme, že vývoj naši společnosti povýší v bu-
doucnosti tuto profesi na vyšší příčku společen-
ského žebříčku, kam bezesporu patří.

 Josef Táborský                                                                  

O psychologických aspektech etiky a etikety v obchodní činnosti

Když máš tak rád krkovici, proč nechováš žirafu? (sch)
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TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

hy nebo i ližiny

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

SETKÁNÍ PRVNÍ 
Jako syn řezníka a obchodníka dobytkem 

a masem jsem se nepřímo setkával s legendár-
ními jatkami již jako malé dítě. Otec totiž každý 
týden dodával do tohoto podniku jatečná zvířata, 
převážně skot a také maso získané porážkou na 
malých venkovských jatkách. Můj zájem na ob-
chodní realizaci zboží spočíval v očekávání vý-
sledku trhu. Byl-li trh úspěšný, přivážel mi otec 
pravidelně velký trs banánů, které v té době u nás 
ještě nepatřily k běžnému ovoci. Nedopadl-li trh 
dobře, bylo výhodné se někam uklidit a příliš se 
poněkud podrážděnému otci neukazovat. V ta-
kovém případě stačila malá neposlušnost nebo 
špatná známka ve škole k vzniku konfl iktu.

Když mi bylo asi deset let, vzal mě otec do 
Pražských jatek s sebou a provedl mě celým ven-
kovním prostředím tohoto podniku. Dodnes si 
pamatuji hlučný provoz nádražní vlečky, velká 
stáda přeháněných jatečných zvířat, bučení skotu 
a kvičení prasat včetně řevu honáků. Nikdy jsem 
nezapomněl na dvě výrazné vůně. Jedna byla 
z kantýny, kde jsme byli na svačině, a to vůni 
silné kávy s rumem. Druhá vůně se linula podél 
skladů různých potřeb pro řezníky a uzenáře ještě 
na ulici před hlavním vjezdem do jatek. Byla to 
vůně koření s převahou pepře. 

Od mé první návštěvy pražských jatek jsem 
byl na otce velmi hrdý, zejména proto, že byl 
součástí tohoto chrámu českých řezníků. Dnes si 
uvědomuji, že to byl také jeden z poznatků, kte-
rý spolurozhodoval o mém budoucím povolání. 

SETKÁNÍ DRUHÉ
Můj tajný sen se naplnil. Vedení závodu mě 

doporučilo ke studiu na průmyslové škole, kte-
rá se v té době jmenovala „Vyšší škola masného 
průmyslu“ a sídlila v Navrátilově ulici v Praze 1. 
V roce 1951 došlo k rozšíření jednoleté mistrov-
ské školy na školu dvouletou pro vyučené řezníky 
s dvouletou praxí a školu čtyřletou pro uchazeče ze 
základních škol. Mezi oběma skupinami žáků byl 
velký rozdíl. Dvouleťáci byli již odborně zdatní, 
řemeslem otlučení chlapi, zatímco čtyřleťáci toho 
o řemesle a jeho nástrahách mnoho nevěděli. Také 
v tělesné vyspělosti, jako předpokladu pro vyko-
návání těžších manuálních prací, byl velký rozdíl. 

Velmi rychle se tak pro mladší žáky vžil vystihující 
název „Hurvínci“. Později došlo na této střední 
škole ještě k vzniku několika dalších forem studia. 
Já jsem měl za sebou tříletou učební dobu u větší 
soukromé fi rmy bratrů Holakovských v Pacově 
a dva roky praxe v průmyslovém závodě Jihočes-
kého průmyslu masného. Proto jsem byl zařazen 
do dvouletého studia. Vzhledem k tomu, že dvou-
leté studium nebylo zakončeno maturitní zkouš-
kou, zorganizovala škola pro jeho absolventy 
v letech 1957 až 1961 nástavbu s názvem Průmy-
slová škola potravinářské technologie, která byla 
přístupná i žákům z ostatních dvouletých potravi-
nářských průmyslových škol. Škola fungovala na 
principu distančního studia. Po jejím absolvování 
jsme byli všichni připuštěni k maturitní zkoušce 
a většina z nás ji úspěšně absolvovala. A tak jsem 
se stal absolventem hned dvou průmyslových škol.

V osnovách školy se vedle odborných a vše-
obecně vzdělávacích předmětů kladl důraz i na 
odbornou praxi. V souvislosti s tím byly do osnov 
zařazovány i předměty jako teoretická nadstavba 
sloužící k hlubšímu porozumění praxi ve všech 
jejích podobách. Praktické znalosti a dovednosti 
jsme získávali na praxích ve velkých a velmi re-
spektovaných pražských řeznicko-uzenářských 
fi rmách, jako byl např. závod Zvonařka na Vino-
hradech, Rybný závod v Holešovicích, Uzenář-
ský závod u Benešů na Smíchově a v řadě dal-
ších. Praxi z oboru jatečnictví jsme absolvovali 
v  jatkách,  v Praze-Holešovicích.  

Při jateční praxi jsme pracovali zpravidla 
na porážkách, nebo ve střevárně a dršťkárně. Na 
hovězí porážce jsme mívali k dispozici samostat-
nou jateční halu, protože pracovnímu rytmu vý-
konných poražečů, kteří pracovali ve skupinách, 
jsme pochopitelně nemohli stačit. Vedle školní 
praxe jsme se někteří rádi účastnili v dobách volna 
zvláštních směn, za které jsme byli honorováni. 

Pražské jatky pro nás měly vedle praktické výu-
ky ještě jeden význam. Jako žáci průmyslové ško-
ly jsme chodili na obědy do studentských menz, 
kde se v té době špatně vařilo. Jídla byla nekvalitní 
a porce malé. Když se ředitel školy o této skuteč-
nosti dozvěděl, ihned zajistil nápravu. Sjednal nám 
stravování v závodní jídelně jatek za minimální 
režijní cenu. Za tím účelem nechal přepracovat 

učební rozvrhy všech tříd, abychom měli dost času 
na dlouhou cestu tramvají do Holešovic a mohli se 
pohodlně najíst. Ještě dnes si pamatuji na vydatná 
jídla s velkými porcemi masa. Na požádání jsme 
si mohli nechat přidat maso i přílohu. Vzpomínám 
si, že tehdejší jídelníček obsahoval mnoho druhů 
dobrých jídel včetně v té době ještě nepříliš roz-
šířených moderních těstovin. Vedle společného 
stravování jsme ještě měli výsadu možného bez-
platného odběru tes tes (býčích žláz), z nichž mi 
dělala bytná vynikající „dušené ledvinky“.

SETKÁNÍ TŘETÍ 
V necelých padesáti letech jsem byl jmeno-

ván obchodním ředitelem Generálního ředitelství 
masného průmyslu v Praze. V mé pracovní náplni 
bylo mimo jiné organizování hospodaření s ma-
sem a zásobování vnitřního trhu, vycházejícího 
ze zásad plánovaného hospodářství. V té době se 
již naplno projevovala nízká účinnost tehdejší-
ho administrativně-direktivního systému řízení, 
zejména proto, že živočišná produkce českého 
zemědělství začala v některých obdobích silně 
převyšovat plánovanou spotřebu výrobků z masa 
určených pro vnitřní trh. Z toho vyplývalo mnoho 
provozních disproporcí, např. nutnost skladovat 
nepřiměřeně velké množství masa v zásobách Fe-
derálních hmotných rezerv, Ústředních skladech 
Masného průmyslu i v provozních zásobách jed-
notlivých podniků, a to vše při nedostatečných 
mrazírenských kapacitách oborového podni-
ku Mrazírny. Plánovací mašinerie se nechtěla 
vzdát v té době již přežilých tržních fondů, které 
rozdělovaly objemy masa v bilanční hmotnos-
ti prostřednictvím státní a veřejné správy až na 
jednotlivé maloobchodní jednotky. Na úrovni Ge-
nerálního ředitelství masného průmyslu se touto 
problematikou zabýval obchodní útvar, který pro 
zvládnutí kritické situace používal tzv. operativní 
plán s názvem R 1, což byla bilance masa v hod-
notě „na kosti“, rozepisovaná pro jednotlivé ná-
rodní podniky. Přesto, že se obchodní útvar snažil 
o snížení neúnosného přebytku masa ve skladech 
zvýšeným vývozem, který však byl limitován 
tzv. rozdílovým ukazatelem, což byl ekonomický 
vztah obchodní ceny zahraničního trhu k domá-
cí velkoobchodní ceně, množství zásob se stále 

zvyšovalo. A tak docházelo i k nutnosti sklado-
vat české maso v zahraničních mrazírnách, např. 
v Německu, a dokonce i v Bulharsku. Taktika této 
akce spočívala v úmyslu nabídnout před skon-
čením garanční doby toto maso k prodeji zahra-
ničním státům, v jejichž mrazírnách bylo maso 
skladováno, což se však vždy nepodařilo. Vzpo-
mínám si na velkou akci, kdy jsme byli donuceni 
vozit zpět stovky tun našeho masa z Německa 
a násilně rozdělovat mezi podniky. Tento obtížně 
zvládnutelný proces měl však jednu výhodu, a to 
změnu postoje vlády ve smyslu zabývat se vý-
stavbou nových mrazírenských kapacit.

Samozřejmě, že přetlak výroby masa se do-
týkal také jatečných kapacit, nejvíce však Praž-
ských jatek. Já jsem byl v té době nucen denně ře-
šit obtížnou situaci s tehdejším ředitelem závodu, 
Jaroslavem Novotným. Situace byla vyhrocena 
tak, že v některých dnech dokonce hrozilo uza-
vření vrat přetížených jatek, které neměly zajiš-
těný dostatečný odbyt masa. 

Později jsem byl dokonce účastníkem uzavření 
jatek, které byly od roku 1895 chloubou českých 
řezníků. Jejich produkci včetně pracovníků pře-
vzal nově postavený Masokombinát Praha jih – 
Písnice, který po změně společenských poměrů 
z důvodu nezvládnuté privatizace na začátku de-
vadesátých let minulého století postupně zanikl. 
Z jednoho ze špičkových evropských masných 
závodů je dnes tzv. Malá Hanoj, vietnamská tržni-
ce – velké rejdiště sporných obchodníků a falzifi -
kátorů značkového spotřebního zboží. V té situaci 
je nutné připomenout nezvládnutou privatizaci, 
která velmi poškodila celé národní hospodářství 
a jejíž náklady nebyly dodnes vyčísleny.

Moje poslední, dosti nostalgická návštěva 
bývalého ředitele Jaroslava Novotného se usku-
tečnila v zimě roku 1978, již v uzavřených jat-
kách. Když jsem procházel hlavní komunikací, 
tak jsem Jaroslava potkal před budovou bývalé 
Burzy. Byl oblečen v obvyklém řeznickém pra-
covním obleku, v ruce držel koště a zametal sníh. 
A tak jsme jen krátce zavzpomínali na staré časy, 
na naši nelehkou spolupráci v období přebytku 
masa, a zejména na slavnou historii Ústředních 
jatek v Praze-Holešovicích.

Josef Radoš

Tři životní setkání s jatkami v Praze-Holešovicích

Společnost Kostelecké uzeniny, česká jed-
nička ve zpracování masa a masných výrobků 
z koncernu Agrofert, spustila letos na pod-
zim nové krájecí centrum. Srdcem celé tech-
nologické novinky je proces řízené výměny 
vzduchu, který zajišťuje maximální hygienu 
při klíčovém procesu krájení a balení s čis-
totou prostředí shodnou s operačním sálem. 
Výsledkem je prodlužení trvanlivosti u kráje-
ných produktů při současném snížení množ-
ství aditiv (tzv. „Éček“).

Jedná se o jednu z největších investičních akcí 
v novodobé historii Kosteleckých uzenin. Proces 
řízené výměny vzduchu fi ltry je komplexní ino-
vativní řešení pomocí nejmodernějších techno-
logií. „Do našeho nového krájecího centra jsme 
investovali zhruba 200 mil. Kč. Tato technologie 
je v České republice naprosto unikátní. Stejnou 

využívají například potravinářské společnosti 
v Itálii,“ říká Michal Jedlička, generální ředi-
tel společnosti Kostelecké uzeniny, a doplňuje: 
„V současné době je krájecí centrum už v pro-
vozu. Na plné výrobní kapacity budeme najíždět 
postupně v průběhu roku 2020.“ 

V novém krájecím centru se už vyrábí nová 
řada krájených výrobků – tři druhy šunek, Kos-
telecká debrecínská pečeně, Kostelecký šunkový 
salám, salám Rio ebro, Kostelecká anglická sla-
nina, K ostelecký gothajský salám. „U produktů 
zde nakrájených už dokážeme prodloužit trvan-
livost při současném snížení počtu aditiv, a vy-
cházíme tak vstříc spotřebitelům s ohledem na 
moderní trendy ve výživě,“ vypočítává přínosy 
novinky Michal Jedlička.

Díky investici do nového krájecího centra 
vznikne postupně zhruba patnáct nových pra-
covních míst. AGROFERT, a. s.

Kostelecké uzeniny spustily 
nové krájecí centrum 

s nejmodernější technologií v Česku 
– čistota jako na operačním sále
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Výroba masa mírně rostla, ceny jatečných prasat také
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Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba ma-
sa 112 320 tun, meziročně o 2,7 % více. 
Z toho bylo 17 422 tun (+1,1 %) hovězího, 
51 586 tun (+1,6 %) vepřového a 43 258 tun 
(+4,8 %) drůbežího. Ceny jatečného sko-
tu byly meziročně mírně nižší (−2,4 %), na-
opak ceny jatečných kuřat se mírně zvýšily 
(+1,9 %). Pokračoval růst cen jatečných pra-
sat na hodnotu 44,49 Kč v průměru za kg ja-
tečně upraveného těla, tj. o 4,86 Kč/kg více 
než v minulém čtvrtletí. 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 57,8 tis.

ks skotu (meziročně +0,6 %), z toho bylo 23,4 tis. 
býků (+4,7 %), 26,5 tis. krav (−2,8 %), 5,9 tis. ja-
lovic (+3,7 %) a 1,5 tis. telat (−8,2 %). Vyrobeno 
bylo 17 422 tun hovězího masa (+1,1 %). Mírné 
navýšení výroby hovězího masa souviselo s vyš-
ším dovozem a nižším vývozem zvířat určených 
k porážce.

Porážky prasat se ve 3. čtvrtletí meziročně mír-
ně zvýšily na 574,4 tis. ks (+2,5 %), avšak pras-
nic bylo vyřazeno z chovu a poraženo o 11,9 % 
méně. Vepřového masa se vyrobilo 51 586 tun, 
tj. meziročně o 1,6 % více, ale o 3,8 % méně než 
v předcházejícím čtvrtletí. Rostoucí ceny jateč-
ných prasat využili chovatelé k prodeji i mladších 
a menších prasat. Rozdíl v průměrné hmotnosti 
prasat porážených v 1. a 3. čtvrtletí byl 4,1 kg.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo ve 3. čtvrtletí na jatkách poraže-
no 66 587 tun drůbeže, což představuje výrobu 
43 258 tun drůbežího masa, meziročně +4,8 %.

STAVY SKOTU A PRASAT
Na začátku 3. čtvrtletí stavy skotu v České re-

publice čítaly 1422,7 tis. ks, z toho bylo 582,8 tis.
krav, a vzhledem ke stejnému datu loni se téměř 
nezměnily. Mírný pokles (−4,6 %) byl zazname-
nán v kategorii býků ve výkrmu, od které se odví-
jí výroba hovězího masa. Nižší počet zvířat, který 
byl k dispozici pro výrobu masa, byl kompenzo-
ván změnami v zahraničním obchodě se zvířaty 
určenými k porážce.

Podle statistického šetření v chovu prasat se 
jejich stavy snížily na 1510,1 tis. ks (−3,0 %), 
z toho stavy prasnic meziročně zůstaly na stejné 
úrovni (90,5 tis. ks; −0,1 %). Stavy prasat ve vý-
krmu se snížily o 3,5 %. Podobně jako u skotu se 
nižší nabídka vykrmených prasat neprojevila na 
produkci vepřového masa vzhledem k výrazně 
nižšímu vývozu prasat určených k porážce.

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 
JATEČNÉHO SKOTU, 

PRASAT A KUŘAT
Ceny jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí dostaly 

o 2,4 % pod úroveň stejného období loni. Nejvíce 
klesly ceny jatečných telat (−11,7 %), mírně se 
snížily ceny jalovic (−3,4 %) a býků (−3,3 %), 
ceny jatečných krav zůstaly meziročně téměř 
stejné (+0,4 %). Průměrná cena jatečných býků 
byla 45,83 Kč/kg v živém nebo 83,40 Kč/kg v ja-
tečné hmotnosti.

Ve 3. čtvrtletí pokračovalo zvyšování cen jateč-
ných prasat. Vzhledem ke stejnému čtvrtletí loni, 
kdy byly ceny v propadu, se zvýšily o 24,4 %. Ze-
mědělští výrobci prodávali jatečná prasata v průmě-
ru za 34,23 Kč za kg živé hmotnosti nebo 44,49 Kč
za kg jatečně upraveného těla. Vzhledem k před-
cházejícímu čtvrtletí byla cena o 4,86 Kč/kg vyšší.

se meziročně navýšil obrat obchodu s živým 
skotem, a to vzhledem k vyššímu vývozu zvířat 
k dalšímu chovu. Obrat obchodu s živými prasaty 
a drůbeží se snížil v důsledku poklesu na obou 
stranách obchodu.

Rostoucí množství vyváženého zástavového 
skotu v minulém roce se projevilo ve sledova-
ném období v poklesu vývozu jatečných zvířat, 

navíc k zajištění výroby masa na jatkách se zvý-
šil i dovoz jatečných zvířat. Vývoz živého skotu 
určeného k porážce meziročně klesl o 13,1 % na 
15,2 tis. ks, kdežto skotu k dalšímu chovu se vy-
vezlo opět více (36,9 tis. ks; +10,4 %). Na straně 
dovozu vzrostl počet zvířat k porážce na 1,5 tis. 
ks. Největším odběratelem vykrmeného skotu 
je Rakousko, kam směřovaly téměř tři čtvrtiny 
vývozu těchto zvířat. Zástavový skot se vyvážel 
nejvíce do Turecka, odstavená telata do Španěl-
ska a Nizozemska. Skot k porážce se dovážel ze 
Slovenska.

V zahraničním obchodě s živými prasaty po-
kračoval stejný vývoj jako v minulém čtvrtletí 
charakterizovaný meziročně sníženým dovozem 
selat, jejich zvýšeným vývozem a klesajícím vý-
vozem jatečných prasat. Ve sledovaném období 
bylo dovezeno pouze 23,6 tis. selat (−43,8 %), 
ale bylo jich vyvezeno 39,2 tis. ks (+16,2 %). 
Selata se tradičně dovezly z Dánska a Německa, 
vývozy směřovaly do Maďarska, na Slovensko, 
do Rumunska a Rakouska. Vývoz jatečných pra-
sat se snížil na 48,1 tis. ks, meziročně −30,7 %. 
Nejvíce se jich vyvezlo na Slovensko, do Maďar-
ska a Německa.

Bilance zahraničního obchodu s živou drůbeží 
byla kladná jak v kategorii jednodenních mlá-
ďat, tak jatečné drůbeže. Celkový přebytek ob-
chodu s jednodenními mláďaty dosáhl 23,4 mil.
kuřat a meziročně poklesl v důsledku nižšího do-
vozu (1,6 mil. ks; −30,4 %) i vývozu (25,1 mil.
ks; −16,8 %). Jednodenní kuřata masného typu 
se vyvážela hlavně na Slovensko, kuřata nos-
ného typu do Polska a Rumunska. Ve sledova-
ném období se vyvezlo 6073 tun (+14,7 %) ku-
řat a vyřazených slepic k porážce, především do 
Polska a na Slovensko, a 3197 tun (+26,5 %) 
vykrmených krůt, z nich nejvíc do Německa 
a Polska.

Záporná bilance zahraničního obchodu1)

s masem se meziročně zlepšila u vepřového 
na −59 521 tun a drůbežího na −20 697 tun, kdež-
to u hovězího se mírně prohloubila na −7483 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil na 
10 623 tun (+10,1 %), podobně i vývoz na 3141 tun
(+10,2 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Nizozemska, Německa, Polska a Irska; vývo-
zy směřovaly hlavně na Slovensko, do Polska 
a Nizozemska.

U vepřového masa zmírnily schodek obchod-
ní bilance meziročně nižší dovoz (66 765 tun;
−1,5 %) a vyšší vývoz (7244 tun; +7,4 %). Nejví-
ce vepřového masa se dovezlo z Německa, Špa-
nělska a Polska. Převážná většina vývozu směřo-
vala na Slovensko.

V zahraničním obchodě s drůbežím ma-
sem byl zaznamenán pokles na straně dovo-
zu i vývozu. Ve sledovaném období se dovez-
lo 25 034 tun (−7,0 %) a vyvezlo 4338 tun 
(−22,7 %) drůbežího masa. Největší podíl na 
dovozu mělo Polsko; na vývozu se nejvíce po-
dílelo Slovensko, Německo, Rakousko a Maďar-
sko.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou 
zahrnuty obchodní operace realizované osoba-
mi, které nejsou registrované k DPH. Povinnost 
vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské 
jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod 
prahem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí / Rok
3/2018 4/2018 1/2019 2/2019 3/2019

Výroba masa tuny jat. hm. 109 363 117 323 108 674 114 015 112 320 
%1) 102,0 102,8 99,9 102,2 102,7 

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. hm. 17 225 19 834 18 456 17 788 17 422 
%1) 108,3 109,1 106,0 104,0 101,1 

vepřové tuny jat. hm. 50 792 55 062 50 496 53 607 51 586 
%1) 99,9 100,6 97,2 101,0 101,6 

skopové a kozí tuny jat. hm. 54 72 32 85 50 
%1) 115,6 122,2 45,2 245,0 92,7 

drůbeží tuny jat. hm. 41 283 42 348 39 685 42 534 43 258 
%1) 102,1 103,0 101,1 102,8 104,8 

Tabulka: Výroba masa

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

Ceny jatečných kuřat se meziročně mírně zvý-
šily (+1,9 %). Jatečná kuřata se prodávala v prů-
měru za 23,08 Kč/kg v živém.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
S ŽIVÝMI ZVÍŘATY A MASEM

Podle předběžných výsledků zahraničního 
obchodu1) v období od června do srpna 2019 
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www.jatkycb.cz

JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.

PÁNI KOLEGOVÉ 
ŘEZNÍCI,

Již přes dvacet let dodáváme zákazníkům půlky, 
kostry i předky pouze z tuzemských a v současné 
době je to již 100 % z vlastních chovů. 
Snažíme se vyhovět požadavkům velkých 
i menších zákazníků. Každý z Vás je pro nás 
důležitým obchodním partnerem a děkujeme 
za důvěru, kterou nám prokazujete.

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími, 
ale snad i s novými obchodními partnery.

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz.  

Přejeme Vám všem v tomto pro nás všechny 
nelehkém období pevné nervy, 

úspěch v podnikání a především pevné zdraví.

Za celý kolektiv Jatek Český Brod, 
RICHARD HRDINA   

zdravíme Vás z Českého Brodu... 
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