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ZNÁRODNĚNÍ
Přestože vyhláška ministryně výživy o zřízení 

masného průmyslu byla podepsána v srpnu roku 
1948, znárodňovací proces v našich historických 
zemích byl zahájen již bezprostředně po skončení 
druhé světové války. Koncem října 1945 došlo 
k přijetí dekretů prezidenta republiky o znárod-
nění průmyslu, bank a pojišťoven. Znárodňovací 
dekrety se nedotkly středních a menších podniků 
a řemeslných a obchodních živností. V mnoha 
místech vznikala různá družstva, a to zejména 
proto, že se předpokládala další vlna znárodňo-
vacích procesů. K 1. lednu 1947 byl připraven 
první národohospodářský plán, kterým byla za-
hájena etapa obnovy poválečného hospodářství. 
Následující druhá etapa znárodnění, která zahr-
novala střední podniky nad padesát zaměstnan-
ců, znamenala prakticky likvidaci soukromého 
sektoru. Znárodněna byla také síť soukromých 
velkoobchodů, z nichž byly vytvořeny rozdělov-
ny patřící národním podnikům. Společenstva řez-
níků a uzenářů ukončila svoji činnost většinou
k 1. červnu 1950.

Vyhláškou ministryně výživy ze dne 12. srpna 
1948 byl zřízen pro podnikání v masném oboru 
národní podnik Masný průmysl. Další vyhláškou 
z téhož dne byl obdobný národní podnik zřízen 
samostatně pro Slovensko. Předmětem podnikání 
obou národních podniků bylo:
–  Porážení a zpracování poraženého dobytka 

a zpracování masa všeho druhu na masné vý-
robky, škvaření sádla a tavení loje, zpracování 
a opracování drůbeže a zvěřiny, zužitkování 
vedlejších produktů a odpadků při tom vzni-
kajících.

–  Nákup, prodej, zpracování a skladování suro-
vin, polotovarů, výrobků a pomocných látek 
a hmot.

–  Zřizování, nabývání a provozování výrobních 
i obchodních podniků pro tyto účely a účast na 
takových podnicích. 

–  Provozování znárodněných nebo zkonfi skova-
ných podniků a závodů, které jsou anebo doda-
tečně budou do Masného průmyslu národního 
podniku začleněny, a výkon živnostenských 
a jiných oprávnění k těmto podnikům a závo-
dům se vztahujících. 
Sídlem národního podniku pro Čechy a zemi 

Moravskoslezskou byla Praha. Na Slovensku pak 
Trenčín. Vedením podniku pro země historické 
je pověřen pan Josef Fišer, ředitel na Slovensku 
nebyl zatím jmenován.

DO NÁRODNÍHO PODNIKU
BYLY V HISTORICKÝCH ZEMÍCH 

VČLENĚNY NÁSLEDUJÍCÍ ZÁVODY:
 1.  „Akciová jihočeská továrna na uzené zboží 

v Táboře“, Tábor;
 2.  „Václav Beneš, továrna uzenářského zboží 

a konserv“, Praha XVI, Nádražní 12;
 3.  „Josef Beránek“, Praha XII, Královské Vino-

hrady, Scheinerovo náměstí 629;
 4.  „Karel Černý a synové“, Hradec Králové II, 

Jungmannova třída 1096;
 5.  „Karel Hašek, závod pro průmysl masný, 

uzeniny a konservy“, Ostrožské předměstí 
č. 341;

 6.  „Antonín Hlaváček“, Praha XII, Královské 
Vinohrady, Anglická 26;

 7.  „Richard Hulata, továrna na uzenářské zboží 
a vývoz šunek“, Praha XII, Francouzská 29;

 8.  „Josef Chmel“, Praha XII, Královské Vino-
hrady, Řípská ulice 112;

 9.  „Jasa“, akciová společnost pro průmysl mas-
ný a konservový, Krahulčí na Moravě;

10.  „Jindřich Kubias“, Vamberk;
11.  „Emanuel Maceška“, Praha XII, Královské 

Vinohrady, Stalinova třída 61;
12.  „Josef Novák a spol., továrna na uzeniny 

v Praze VII“ 564;
13.  „Bratři Pejskarové“, Police nad Metují;
14.  „J. Prochaska, řezník a uzenář“, Vyškov, 

Morava;
15.  „První česká akciová továrna na šunky 

a uzenářské zboží, Antonín Chmel, Praha – 
Vinohrady“, Praha XII, U Zvonařky 65;

16.  „První moravská továrna na uzenářské zboží 
a konservy, Josef Satrapa ve Studené“, Stu-
dená;

17.  „František Seidl“, Praha XII, Královské Vi-
nohrady 209, Italská ulice 15;

18. „J. Simon“, Kroměříž;
19.  „Josef Šereda“, Praha XII, Stalinova 1438;

20.  „Továrna na uzeniny a konservy, akciová 
společnost v Kostelci u Jihlavy“, Kostelec 
na Moravě;

21.  „Emil Voda, výroba uzenin, šunek a konserv, 
řeznictví, Vamberk“, Vamberk 94;

22.  „Výroba uherského salámu značky Jenka“,
J. Ohera, řeznictví, výroba všech druhů uze-
nin a vývoz sádla v Přerově, Přerov;

23.  „Zemka“ zemědělské podniky pro zpeněžení 
a zužitkování dobytka a zvěře, společnost 
s r. o. V Praze, Praha-Žižkov, Husova třída 
42–44;

24.  „Akciová továrna na salám a poživatiny“ 
v Hodicích, Hodice u Třeště na Moravě;

25.  „Hynek Ferlinf, řeznictví a uzenářství“,
Plzeň, Benešova třída 21;

26.  „Bedřich Knochel, řeznictví a uzenářství“, 
Ústí nad Labem;

27.  „Josef Krpata, továrna na uzeniny a řeznic-
tví“, Praha VII, Habrmanova 18;

28.  „Otakar Pavlík, řezník a uzenář“, Plzeň, Po-
děbradova 15, výroba Janovice nad Úhla-
vou 213;

29.  „První jihomoravská továrna na salámy, uze-
niny a masové konservy“, Alois Řepa, Znoj-
mo (majitel, veřejná obchodní spol.);

30.  „J. Rosenkranz a spol.“, Plzeň (majitel, ve-
řejná obchodní spol.);

31.  „V. Rumrych a spol., továrna na masové vý-
robky“, Ústí nad Labem (majitel, veřejná 
obchodní spol.);

32.  „ Václav Skuherský, řeznictví a uzenářství 
v Holešově“, Holešov, (majitel, veřejná ob-
chodní spol.); 

33.  „Antonín Sus“, Praha XII, Královské Vino-
hrady 379;

34.  „Josef Šolín a spol.“, České Budějovice (ma-
jitelka Marie Šolínová);

35.  „Tuzam, tržnice uzenářského zboží a masa“, 
Scheibal a spol., Plzeň Kolárova 20 (majitel, 
veřejná obchodní spol.);

36. „R. Veselý“, Brno-Královo Pole.

NA SLOVENSKU
BYLY DO NÁRODNÍHO PODNIKU 

VČLENĚNY TYTO ZÁVODY:
1.  Konfi skovaná majetková podstata podniku 

„Rudolf Manderla, závod na udeniny a kon-
zervy“ úč. spol., Bratislava;

2.  Konfi skovaná majetková podstata podniku 
„Shághy Smicsel, továrňa na konzervy“, 
Dunajská Streda;

3.  Znárodněná majetková podstata podni-
ku „František Vaněk, továrňa udenárských 
výrobkov a mäsových konzerv“, Brati-
slava;

4.  Znárodněná majetková podstata podniku 
„Rudolf Schaner, továrňa na salámy a kon-
zervy“ Trenčín;

5.  „Josef Kadlec, udenár v Žilině“, Žilina. 

Začleněním jmenovaných fi rem do národních 
podniků nebyl znárodňovací proces v masném 
oboru zcela ukončen. Předpokládalo se, že do 
nových podniků budou zařazeny ještě další or-
ganizace, které mají denní výrobní kapacitu
1000 kg uzenářského zboží za osm pracovních 
hodin.

Důležitým rokem, který nastartoval novou 
etapu činnosti rodícího se jednotného masné-
ho průmyslu, byl rok 1952. V tomto roce byly 
všechny prodejny masa a uzenin odloučeny od 
masného průmyslu a předány obchodní organi-
zaci s názvem Pramen – Masna. Naproti tomu 
všechny družstevní výrobny byly předány mas-
nému průmyslu. Družstevní prodejny byly nadále 
ponechány družstvům. V systému maloobchodu 
s masem a masnými výrobky tak vznikly vedle 
sebe státní a družstevní organizace. Vedle nich 
existovaly ještě státní a družstevní organizace 
zabývající se veřejným stravováním, výrobou la-
hůdek, různých polotovarů apod.

Koncem roku 1952 se připravovala nová ce-
lostátní organizace masného průmyslu, a to 
zřízením více podniků v krajích. Nad nimi byl 
ustaven jako řídicí orgán trust, který podléhal 
Ministerstvu výživy. Forma trustu byla od samé-
ho začátku uvažována jako přechodný organi-
zační článek, který si vynutila tehdejší specifi cká 
situace v masném průmyslu, zejména po přecho-
du vázaného (lístkového) hospodářství na volný 

Uplynulo 70 let od znárodňovacího 
procesu v masném oboru
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trh, dále značná roztříštěnost výroby a konečně 
i bezprostřední závislost na zemědělské výrobě, 
která byla v té době na nízkém stupni intenzity.
Od 1. září 1954 bylo trustové řízení zrušeno 
a jednotlivé národní podniky podléhaly přímo 
tzv. Hlavní správě masného průmyslu v Pra-
ze. Po krátkou dobu existovaly v rámci hlavní 
správy tzv. Krajské operativní skupiny (KOS), 
které prováděly na podnicích různé průzkumy 
a šetření.

Na prodejnách masa a uzenin byl od 1. října 
1949 dvojí trh, a to vázaný (lístkový) a volný. 
Tento stav trval až do 1. června 1953. Zavedení 
doplňkového volného trhu bylo nutné proto, že 
se velmi rozmohl trh „černý“. Ceny na volném 
trhu byly čtyři až šestkrát vyšší než na trhu vá-
zaném. Stav na trhu způsoboval potíže i mas-
nému průmyslu, který byl odpovědný za řádné 
a plynulé zásobování masem, masnými výrobky 
a tuky.

Situace v zemědělství byla velmi těžká. Za-
čínalo se se zakládáním Jednotných zeměděl-
ských družstev a tvořením Státních statků. Ži-
vočišná produkce těchto nových organizací ani 
zbylého soukromého sektoru nestačila pro po-
krytí stále se zvyšující poptávky po výrobcích 
z masa. Také celostátně stanovené nákupní ce-
ny jatečných zvířat nebyly pro zemědělce nijak 
zajímavé, a tak velmi tíživou situaci ještě ztě-
žovaly. Byl také nedostatek jadrného a objem-
ného krmiva. Na dodávkách hovězího dobytka 
v té době ještě participovali drobní soukromí 
zemědělci, kteří svoji povinnost dodávek vůči 
státu plnili převážně ve čtvrtém čtvrtletí roku. 
Zemědělci měli k těmto dodávkám vážné důvo-
dy. Tvrdili, že v období, kdy se již nekrmí „ze-
leným“, se zbytečně plýtvá suchým a jadrným 
krmivem, a přitom od vybrakovaného dobytka 
již není žádný užitek. Proto se za každou cenu 
potřebovali dobytka zbavit. V prvním čtvrtletí 
nedodávali vůbec, poté ve druhém čtvrtletí, kdy 
začínalo zelené krmení, dodávali sporadicky 
a značně nerovnoměrně. Pouze malý počet Stát-
ních statků plnil své dodávkové úkoly rovno-
měrně. I u dodávek vepřů byla situace obtížná, 
neboť na krmení vepřů, tedy na jejich vykrmení 
na jatečnou váhu, byly zdroje krmiv převážně 
až po žních. To vycházelo na měsíc listopad 
a prosinec. Tím se špička v dodávkách ještě
zvýšila.

Jedinou možností pro zrovnoměrnění potřeb-
ných zdrojů masa pro pravidelnou výrobu bylo 
při absenci mrazíren solení a nakládání masa. 
Hovězí maso se solilo „na sucho“ do kádí o ka-
pacitě od 500 do 4000 kg, většinou modříno-
vých, jen omezeně betonových. Maso se tímto 
způsobem solívalo zpravidla od října a vysklad-
ňovalo se ke zpracování do půlky dubna příš-
tího roku. Pro toto dlouhodobé skladování se 
solilo dusičnanovou nakládací směsí. Ideální 
chladírenská teplota pro tuto technologii byla 
od -1 do +1°C.

Národní hospodářství se v padesátých letech 
řídilo pětiletým plánem. První a další pětilet-
ky byly zaměřeny především na těžbu v dolech 
a těžký průmysl. Posílení tzv. preferovaných 
odvětví se provádělo tak, že mimo volný nábor 
rozepisovaly krajské národní výbory kvóty or-
ganizovaného náboru brigádníků na jednotlivé 
podniky. Pracovníci, kteří byli takto získáni, 
obdrželi náborový příplatek. Především potra-
vináři dostávali vysoké rozepsané kvóty, a tak 
se stávalo, že kvalifi kovaní pracovníci z oboru 
odcházeli. Do masného průmyslu se jich vrátilo 

velmi málo, neboť pracovní podmínky v něm 
nebyly příliš lákavé.

Ministryně Jankovcová vydala začátkem 
roku 1949 výnos, který povoloval v případě 
dobrého hospodaření dávat za poplatek 2 Kčs 
zaměstnancům masného průmyslu naturální 
dávky, a to denně 0,25 kg v uzeninách, nebo se-
čteno za týden v mase. V roce 1952 trvaly po-
tíže v zásobování, a proto dosti drsným způso-
bem bylo oznámeno, že zaměstnanci masného 
průmyslu se naturálních dávek zřekli.

Sociální zařízení pro zaměstnance po znárod-
nění nebylo nijak vábné, zpravidla neskýtalo 
ani nejzákladnější potřeby. Situace se po něko-
lika letech zlepšila v důsledku rekonstrukcí stá-
vajících výrobních objektů nebo nové výstavby. 
Potřebné ochranné oděvy nebyly zaměstnancům 
vůbec poskytovány. Zaměstnanci si je sami na-
kupovali a sami si museli zajistit jejich vyprá-
ní. Masný průmysl tento nedostatek postupně 
odstranil a zajišťoval jak praní, tak vydávání 
ochranných oděvů podle potřeby.

V některých oblastech republiky působilo 
v oboru jatečnictví družstvo jatečných dělníků 
„Drujat“. Náplň a činnost družstva byla převáž-
ně pracovní. Jednalo se o porážku jatečného do-
bytka za pevně stanovenou kusovou mzdu, dále 

o provádění jiných manuálních prací na jatkách 
jako o nakládku a vykládku masa, přesuny do 
chladíren a mrazíren, odvěšování a skládání 
masa v tržnicích a jiné práce, které bezprostřed-
ně souvisely s jateční činností. Zaměstnancem 
družstva mohl být jeho člen přijatý na členské 
schůzi a s upsaným členským podílem. Druž-
stvo bylo vedeno podle stanov. Správa družstva 
byla prováděna představenstvem v čele s před-
sedou. Dozor prováděla dozorčí rada řízená rov-
něž předsedou. Družstvo vedlo jen nejnutnější 
administrativu. Výdělek se zpravidla rozděloval 
na pracovní čety, do různých fondů a na starob-
ní a invalidní pojištění. Vždy po roční uzávěrce 
družstva byla podle stanov větší část získané-
ho zisku odevzdána Ústředí družstev v Praze 
a zbytek byl rozdělen podle schváleného klíče 
mezi členy družstva.

V roce 1951 byl Masný průmysl, národní 
podnik, pověřen vybudovat v úpadkových ze-
mědělských organizacích dokrmny dobytka, 
především býčků. Po podnikovém uspořádání 
měl každý podnik masného průmyslu v kraji 
nejméně jednu dokrmnu. Vybudování dokrmny 

provedl podnik na své náklady a krmení mu by-
lo přidělováno na kus a den. V jedné dokrmně 
bylo zpravidla 20 až 60 kusů a přírůstek na kus 
a den dosahoval 0,6 až 1,2 kg. Dodávka na jat-
ky z dokrmen byla vždy mimořádnou událostí 
vzhledem k vysoké jakosti býků. Akce dokrmen 
skončila v letech 1958 až 1959 po částečné kon-
solidaci zemědělství.

Situace v zásobování masem a masnými vý-
robky se později natolik zlepšila, že lístkové 
hospodářství mohlo být od 1. června 1953 zru-
šeno. Masný průmysl rozšířil sortiment svých 
výrobků o několik v té době populárních druhů, 
například o dietní párky a dietní vuřty. Suro-
vinová skladba by dnes zdaleka nevyhovova-
la označení „dietní“. Jednalo se však o kvalitní 
výrobky, které často řešily zpracování přebyt-
kových surovin, jako je mléko a vejce. V té 
době došlo také k zrušení povinných dodávek 
sádla z domácích porážek, což byl konec vy-
sokých cen sádla na černém trhu. Pro plynulé 
zásobování bylo zajištěno chybějící množství 
masa dovozem. Ceny masa a masných výrob-
ků zůstaly po uvolnění trhu na původní výši. 
S dovozem masa ze zahraničí se náš stát vy-
rovnal v osmdesátých letech, neboť v té do-
bě bylo naše zemědělství v produkci masa již
soběstačné.

K 15. červnu 1953 byla uskutečněna celostát-
ní měnová reforma s přepočtem peněz 1 : 5 do 
50 000 Kčs. Nad 50 000 Kčs staré měny, kte-
rá byla vázána ve spořitelnách nebo bankách, 
došlo k přepočtu 1 : 50. Kdo peníze nepřihlá-
sil, tomu propadly ve prospěch státu. K témuž 
datu dostal každý možnost vyměnit 2 000 Kčs 
za 500 Kčs nové měny. Samozřejmě, že tento 
proces ovlivnil do jisté míry též spotřebitelskou 
poptávku po mase a masných výrobcích, i když 
jen krátkodobě.

V roce 1954 byl vydán úředně závazný po-
kyn o začleňování jednotlivých prací do tříd se 
stanovenou sazbou za jednotlivou třídu. Jedna-
lo se o tzv. Státní katalog prací. Jeho zavedení 
bylo velmi obtížné. Šlo o uplatňování princi-
pu odměňování podle množství, jakosti a spo-
lečenské důležitosti vykonané práce. Jednání 
o zavedení tohoto systému bylo ztíženo přede-
vším tam, kde se v té době vyskytovaly neo-
důvodněné rozdíly v jednotlivých sazbách. Ně-
kteří mistři nepochopili cíl tohoto úkolu. Před 
podřízenými vystupovali tak, že za vše mohou 
normovači, kteří mají povinnost pracujícím vy-
světlovat správnost zavádění pořádku do odmě-
ňování, a oni – mistři budou jen společně s pra-
cujícími kritizovat. Úkol byl ale pro všechny 
jednoznačný. Normovači odpovídají za kvalitu 
výkonových norem, mistři za jejich zavádění. 
V následujících letech docházelo k různým mo-
difi kacím způsobu odměňování jak u dělnic-
kých kategorií, tak u technických a hospodář-
ských pracovníků. Jednalo se zpravidla o snahu 
zainteresovat zaměstnance na hospodářském 
výsledku organizace. Zavádění pořádku do 
odměňování bylo často doprovázeno vážnými 
incidenty mezi dělníky a vedoucími pracovní-
ky. Problematické bylo v té souvislosti i účin-
kování představitelů stranických a odborových
organizací. 

Josef Radoš

Pokračování příště

Uplynulo 70 let od znárodňovacího procesu v masném oboru

Pokračování ze strany 1

Masokombinát Planá nad Lužnicí, 1973

Masokombinát Planá nad Lužnicí, 1973

Sklep fi rmy Beránek, 1931
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Veterinární prohlídka na jatkách je 
nedílnou součástí veterinární péče. 

Ta je přesně defi nována v zákoně
č. 166/1999 Sb. v platném znění (vete-
rinárním zákoně). 

CO JE VETERINÁRNÍ PÉČE: 
–  péče o zdraví zvířat a jeho ochranu, 

zejména předcházení vzniku a šíře-
ní onemocnění přenosných přímo 
nebo nepřímo mezi zvířaty vní-
mavých druhů (dále jen „nákaza“) 
a jiných onemocnění zvířat a jejich 
zdolávání, ochrana zdraví lidí před 
nemocemi přenosnými ze zvířat na 
člověka, 

–  péče o zdravotní nezávadnost živo-
čišných produktů a krmiv a ochra-
nu zdraví lidí před jeho poškoze-
ním nebo ohrožením živočišnými 
produkty,

–  ochrana území České republi-
ky před zavlečením nákaz zvířat 
a nemocí přenosných ze zvířat na 
člověka a před dovozem zdravotně 
závadných živočišných produktů 
a krmiv ze zahraničí, 

–  ochrana životního prostředí před 
nepříznivými vlivy souvisejícími 
s chovem zvířat, výrobou a zpra-
cováváním živočišných produktů, 
jakož i ochrana zvířat a jejich pro-
dukce před riziky ze znečištěného 
životního prostředí, veterinární 
asanace, 

–  dozor nad dodržováním povin-
ností a požadavků stanovených 
k zajištění těchto úkolů vete-
rinárním zákonem, zvláštními 
právními předpisy a předpisy 
Evropské unie (státní veterinár-
ní dozor). 

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY 
VZTAHUJÍCÍ SE K PROHLÍDCE 

NA JATKÁCH:
�  Zákon č. 166/1999 Sb. v platném 

znění (veterinární zákon)
�  Nař. EP a Rady (ES) č. 854/2004, 

kterým se stanoví zvláštní pravi-
dla pro organizaci úředních kont-
rol produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě

�  Nař. EP a Rady (ES) č. 882/2004 
�  Nař. EP a Rady (ES) č. 1069/2009, 

o hygienických pravidlech pro ve-
dlejší produkty živočišného půvo-

du a získané produkty, které nejsou 
určeny k lidské spotřebě

�  Nař. EP a Rady (ES) č. 999/2001, 
o stanovení pravidel pro prevenci, 
tlumení a eradikaci některých pře-
nosných spongiformních encefalo-
patií 

NĚKTERÉ POVINNOSTI 
PROVOZOVATELE JATEK

– § 23 ZÁKONA 166/1999 SB. 
V PL. ZNĚNÍ (VETERINÁRNÍHO 

ZÁKONA):
�  organizovat a řídit jejich provoz 

v souladu s předpisy Evropské 
unie a se zásadami ochrany zvířat 
před nebezpečnými nákazami, ji-
nými škodlivými vlivy a týráním 
a s veterinárními požadavky na 
zdravotní nezávadnost živočišných 
produktů, 

�  přijímat na jatky pouze jatečná 
zvířata: 

 1)  která jsou označena a evidová-
na podle plemenářského zákona 
a o kterých mu byly poskytnu-
ty údaje stanovené předpisy Ev-
ropské unie, 

 2)  jimž nebyly podávány nepovo-
lené nebo zakázané látky anebo 
přípravky,

 3)  jimž byly podány látky anebo 
přípravky, jejichž působením 
by mohly být nepříznivě ovliv-
něny živočišné produkty, ale 
u nichž prokazatelně uplynuly 
stanovené ochranné lhůty,

�  zabezpečit, aby kdykoli mohla být 
zjištěna totožnost přijatých jateč-
ných zvířat a příslušnost masa, or-
gánů a ostatních částí k nim, a to až 
do posouzení jejich poživatelnosti, 
popřípadě použitelnosti,

�  v provoze, kde není soustavný ve-
terinární dozor, ohlásit krajské ve-
terinární správě každou dodávku 
jatečných zvířat nejméně 24 hodin 
před jejím uskutečněním, 

�  ohlásit úřednímu veterinárnímu lé-
kaři neprodleně každé onemocně-
ní nebo podezření z onemocnění, 
poranění nebo uhynutí jatečného 
zvířete,

�  vytvořit podmínky pro prohlíd-
ku jatečných zvířat a masa a po-
skytnout bezplatně osobám, které 
ji provádějí, nezbytnou věcnou, 
osobní a jinou pomoc, zejména 
poskytnout těmto osobám míst-
nosti vhodně vybavené pro jejich 
činnost s tekoucí pitnou, studenou 
a teplou vodou a pracovní místa na 
výrobních linkách,

�  připravit jatečná zvířata, jejich těla, 
maso, orgány a ostatní části k vete-
rinárnímu vyšetření,

�  provádět pomocné úkony potřebné 
k tomuto vyšetření,

�  jatečná zvířata přijatá na jatky ne-
smí již prostory jatek opustit bez 
souhlasu úředního veterinárního 
lékaře. Nemocná nebo z nemoci 
podezřelá jatečná zvířata se po-
rážejí na jatkách nebo v odděle-
ní jatek určených pro tento účel. 
Se souhlasem krajské veterinární 
správy mohou být poražena i na 
jatkách v prostorech určených 
k porážení zdravých zvířat, avšak 
časově odděleně.

VETERINÁRNÍ PROHLÍDKA,
JEJÍ ČÁSTI:

A)  informace o potravinovém řetězci
B)  prohlídka před porážkou
C)  kontrola dobrých životních podmí-

nek zvířat
D) prohlídka po porážce

�  Pokud jde o jakákoli zvířata, kro-
mě volně žijící zvěře, která byla 
odeslána nebo mají být odeslána na 
jatky, musí provozovatelé potra-
vinářských podniků provozující 
jatky v případě potřeby požado-
vat, obdržet a zkontrolovat in-
formace o potravinovém řetězci 
uvedené v tomto oddílu a musí 
podle nich jednat.

�  Provozovatelé jatek musí obdržet 
tyto informace nejpozději 24 hodin 
před přepravením zvířat na jatky 
s výjimkou: 

�  Méně než 24 hodin před přeprave-
ním zvířat jakéhokoli druhu, kte-
rých se informace týkají, na jatky 
nebo až při přepravě těchto zvířat 
na jatky. 

�  Provozovatel potravinářského pod-
niku provozující jatky musí zhod-
notit příslušné informace a musí 
předat přijaté informace o potra-
vinovém řetězci úřednímu vete-
rinárnímu lékaři. Zvíře nesmí být 
poraženo nebo následně připrave-
no, dokud to nepovolí úřední vete-
rinární lékař.

�  Pokud je na jatky přepraveno zví-
ře bez informací o potravinovém 
řetězci, musí to provozovatel ne-
prodleně ohlásit úřednímu vete-
rinárnímu lékaři. Zvíře nesmí být 
poraženo, dokud to nepovolí úřed-
ní veterinární lékař. 

PROHLÍDKA PŘED PORÁŽKOU 
MUSÍ ZEJMÉNA STANOVIT,

ZDA U DOTYČNÉHO 
PROHLÍŽENÉHO ZVÍŘETE 

EXISTUJÍ ZNÁMKY: 
 a)  porušení dobrých životních 

podmínek zvířat; 
 b)  stavu, který může nepřízni-

vě ovlivnit lidské zdraví nebo 
zdraví zvířat, přičemž se musí 
zejména věnovat pozornost de-
tekci zoonóz a nákaz zvířat, pro 

něž jsou stanoveny veterinární 
předpisy v právních předpisech 
Unie. 

Kromě obvyklých prohlídek před 
porážkou provádí úřední veterinární 
lékař klinické prohlídky všech zvířat, 
která případně byla provozovatelem 
potravinářského podniku nebo úředním 
pomocným veterinárním pracovníkem 
vyřazena. 

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
ZVÍŘAT (WELFARE)

Zda jsou dodržovány příslušné 
předpisy Společenství a vnitrostátní 
předpisy o dobrých životních podmín-
kách zvířat, např. předpisy týkající se 
ochrany zvířat při porážce a při pře-
pravě. 

PROHLÍDKA PO PORÁŽCE
Pro získání informací, které vedou 

ke správnému a odpovědnému rozhod-
nutí o mase, má právě prohlídka po 
porážce pro veterinárního pracovníka 
klíčový význam.

NEPRODLENĚ PO PORÁŽCE
�  Kromě předepsaných úkonů další 

vyšetření, odběry vzorků apod.
�  Rychlost porážkové linky a počet 

pracovníků provádějících prohlíd-

ku musí umožňovat řádnou pro-
hlídku. 

�  Provozovatel je povinen poskyt-
nout vhodné podmínky (prostor, 
osvětlení apod.)

Úřední veterinární lékař musí poža-
dovat, aby byla k prohlídce po porážce 
předložena jatečně upravená těla do-
mácích lichokopytníků, skotu staršího 
šesti měsíců a domácích prasat starších 
čtyř týdnů rozříznutá podélným řezem 
podél páteře na půlky.

Úřední veterinární lékař je pro potře-
by prohlídky rovněž oprávněn vyžado-
vat podélné rozříznutí hlavy nebo těla 
jakéhokoli zvířete. 

Příslušný orgán však může za úče-
lem přihlédnutí k určitým spotřebitel-
ským zvykům, tradicím, technologic-
kému vývoji nebo zvláštním sanitárním 
situacím povolit, aby byla jatečně upra-
vená těla domácích kopytníků, skotu 
staršího šesti měsíců a domácích prasat 
starších čtyř týdnů předkládána k pro-
hlídce nerozpůlená. 

Veterinární prohlídka po porážce je 
prováděna:
�  pohledem
�  pohmatem
�  nařezáváním
�  příp. dalšími technikami

DOMÁCÍ PRASATA
�  vizuální prohlídka hlavy a hrtanu; 

nařezání a vyšetření místních uz-
lin zahltanových; prohlídka tlamy 
a hltanu; prohmatání jazyka; 

„UNA SANITAS
– UNA MEDICINA“

Dvacáté století se stalo zdrojem 
nebývalého množství informací za-
bývajících se výrobou a zpracová-
ním potravin, kontrolou jejich kvality 
a zdravotní nezávadnosti, zásadami 
správné výživy, ochranou zdraví oby-
vatel a sledováním okolností, které ty-
to procesy ovlivňují. Snad nejvýraz-
nějšími úspěchy v oblasti živočišné 
produkce a jejího zpracování se může 
pochlubit státem organizovaná a pod-
porovaná česká veterinární služba, kte-

rá se dostala v druhé polovině století, 
zejména v oboru prevence proti náka-
zám nebezpečných chorob hospodář-
ských zvířat a lidí, do čela evropského 
snažení v této problematice. Bylo to 
umožněno mimo jiné také tím, že stát-
ní orgány plně respektovaly vysokou 
úroveň a prestiž českých veterinárních 
odborníků té doby.

Podle názoru potravinářů spolupra-
cujících s naší redakcí dochází v po-
sledním čtvrtstoletí k pokusům mini-
strů zemědělství využívat veterinární 
službu také jako součást obchodních 
vztahů, případně jako prostředek k roz-

volňování osvědčených pravidel, ze-
jména v oblasti veterinární hygieny 
a prevence nákaz, ve prospěch svých 
politických cílů. Vzpomeňme minist-
ra, který nutil ústředního ředitele ve-
terinární správy k vyhledávání důvo-
dů k pozastavování zdravotně zcela 
nezávadného dováženého masa, a v té 
souvislosti ho dokonce odvolal. Také 
nedávný ministr zemědělství dával 
veterinární správě úkoly, které s její 
činností nijak nesouvisely, jako např. 
povinnost informovat o jednotkové ce-
ně dovážených produktů, a to dokonce 
formou nařízení vlády. Naštěstí tento 

nesmysl, který odváděl pozornost ve-
terinárních inspektorů od jejich důle-
žitých profesních úkolů, byl brzy od-
volán. 

Velkým současným problémem jsou 
chybně povolené domácí porážky sko-
tu, původně sloužící k samozásobování 
rodiny majitele jatečného zvířete, poz-
ději rozšířené na větší okruh spotřebite-
lů. Vedle problematické hygieny vlast-
ní porážky v nepříznivých podmínkách 
se jedná také o nevhodnou likvidaci ně-
kterých vedlejších jatečních produktů, 
a dokonce o podporu šedé ekonomiky 
prostřednictvím absence jakékoliv da-

ně při předávání živočišných produktů 
(prodeji) dalším odběratelům. V tomto 
případě se jedná ze zdravotně-hygie-
nického hlediska jednoznačně o rizi-
kové uvádění masa do oběhu, zcela 
proti civilizačnímu a kulturnímu prou-
du v oblasti podnikání s potravinami 
živočišného původu.

Pro lepší orientaci v poměrně složi-
tých veterinárních předpisech uvádíme 
pro naše čtenáře přehlednou prezentaci 
o veterinární prohlídce jatečných zví-
řat a masa, vypracovanou odborníkem 
z praxe MVDr. Jiřím Radošem.

Vaše redakce

Maso a veterinární služba

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa

Prohlídka živého prasete

Prohlídka hovězích hlav

Prohlídka vepřového srdce

Pokračování na straně 4

MVDr. Jiří Radoš
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�  vizuální prohlídka plic, průdušnice 
a jícnu; prohmatání plic; nařezání 
a vyšetření mízní uzliny plicního 
kořene a mízní uzliny kraniální 
průdušky a středohrudí. Průduš-
nice a obě průdušky se rozříznou 
podélným řezem a plíce řezem ve-
doucím na rozhraní střední a dolní 
třetiny kolmo na hlavní osu; tyto 
řezy nejsou nezbytné, pokud jsou 
plíce vyloučeny z použití k lidské 
spotřebě; 

�  vizuální prohlídka osrdečníku 
a srdce, které je nutno rozříznout 
podélným řezem, otevřít tak obě 
komory a protnout srdeční přepáž-
ku; 

�  vizuální prohlídka bránice; 
�  vizuální prohlídka jater a mízních 

uzlin jaterních a slinivky břišní; 
prohmatání a popřípadě nařezání 
jater a jejich mízních uzlin; 

�  vizuální prohlídka gastrointestinál-
ního traktu, okruží, mízních uzlin 
žaludečních a mezenterických; 
prohmatání a popřípadě nařezání 
mízních uzlin žaludečních a me-
zenterických; 

�  vizuální prohlídka a popřípadě pro-
hmatání sleziny;

�  vizuální prohlídka ledvin a popří-
padě nařezání ledvin a renálních 
mízních uzlin; 

�  vizuální prohlídka pohrudnice 
a pobřišnice; 

�  vizuální prohlídka a prohmatání 
krajiny pupeční a kloubů. V pří-
padě pochybností je nutno vést 
řez krajinou pupeční a naříznout 
i klouby; musí být vyšetřena 
kloubní tekutina.

SKOT STARŠÍ 6 TÝDNŮ
�  vizuální prohlídka hlavy a hrtanu; 

nařezání a vyšetření mízních uzlin 
podčelistních, zahltanových a pří-
ušních; vyšetření žvýkacích svalů 
povrchových (dvěma řezy rovno-
běžnými s dolní čelistí) a žvýka-
cích svalů hlubokých plochým ře-
zem. Jazyk musí být uvolněn tak, 
aby mohla být podrobně prozkou-
mána tlama a hltan, a musí být vi-
zuálně prozkoumán a prohmatán 

�  vizuální prohlídka průdušnice 
a jícnu; vizuální prohlídka a pro-
hmatání plic; nařezání a vyšetře-
ní mízní uzliny plicního kořene 
a mízní uzliny kraniální průdušky 
a středohrudí. Průdušnice a obě 
průdušky se rozříznou podélným 
řezem a plíce řezem vedoucím na 
rozhraní střední a dolní třetiny kol-
mo na hlavní osu; tyto řezy nejsou 
nezbytné, pokud jsou plíce vylou-
čeny z použití k lidské spotřebě; 

�  vizuální prohlídka osrdečníku 
a srdce, které je nutno rozříznout 
podélným řezem, otevřít tak obě 
komory a protnout srdeční přepáž-
ku;

�  vizuální prohlídka bránice; 
�  vizuální prohlídka a prohmatání ja-

ter a mízních uzlin jaterních a sli-
nivky břišní; nařezání žaludeční 
strany jater a pod ocasatým lalo-
kem s cílem prozkoumat žlučovo-
dy; 

�  vizuální prohlídka gastrointestinál-
ního traktu, okruží, mízních uzlin 
žaludečních a mezenterických; 
prohmatání a popřípadě nařezání 
mízních uzlin žaludečních a me-
zenterických; 

�  vizuální prohlídka a popřípadě pro-
hmatání sleziny; 

�  vizuální prohlídka ledvin a popří-
padě nařezání ledvin a renálních 
mízních uzlin;

�  vizuální prohlídka pohrudnice 
a pobřišnice; 

�  vizuální prohlídka pohlavních or-
gánů (kromě penisu, pokud byl již 
odstraněn); 

�  vizuální prohlídka a popřípadě 
prohmatání a nařezání vemene 
a vemenní mízní uzliny. U krav 
se každá polovina vemene rozdělí 

dlouhým a hlubokým řezem ote-
vírajícím oba mlékojemy a naře-
záním se otevřou vemenní mízní 
uzliny, s výjimkou případu, kdy je 
vemeno vyloučeno z použití k lid-
ské spotřebě.

DOMÁCÍ OVCE A KOZY
�  vizuální prohlídka hlavy po stažení 

a v případě pochybností vyšetření 
hrtanu, tlamy, jazyka a mízních uz-
lin zahltanových a příušních. Aniž 
jsou dotčeny veterinární předpisy, 
nejsou tato vyšetření nezbytná, 
pokud je příslušný orgán schopen 
zaručit, že hlava, včetně jazyka 
a mozku, bude vyloučena z použití 
k lidské spotřebě; 

�  vizuální prohlídka plic, průdušnice 
a jícnu; prohmatání plic a mízních 
uzlin plicního kořene a mízních 
uzlin kraniální průdušky a středo-
hrudí. V případě pochybností musí 
být tyto orgány a mízní uzliny na-
řezány a vyšetřeny; 

�  vizuální prohlídka osrdečníku 
a srdce; v případě pochybností je 
nutno srdce rozříznout a vyšetřit; 

�  vizuální prohlídka bránice; 
�  vizuální prohlídka jater a mízních 

uzlin jaterních a slinivky břišní; 
prohmatání jater a jejich mízních 
uzlin; nařezání žaludeční strany ja-
ter s cílem prozkoumat žlučovody; 

�  vizuální prohlídka gastrointestinál-
ního traktu, okruží, mízních uzlin 
žaludečních a mezenterických; 

�  vizuální prohlídka a popřípadě pro-
hmatání sleziny; 

�  vizuální prohlídka ledvin; popřípa-
dě nařezání ledvin a renálních míz-
ních uzlin;

�  vizuální prohlídka pohrudnice 
a pobřišnice; 

�  vizuální prohlídka pohlavních or-
gánů (kromě penisu, pokud byl již 
odstraněn); 

�  vizuální prohlídka vemene a ve-
menních mízních uzlin; 

�  vizuální prohlídka a prohmatání 
krajiny pupeční a kloubů mladých 
zvířat. V případě pochybností je 
nutno vést řez krajinou pupeční 
a naříznout i klouby; musí být vy-
šetřena kloubní tekutina.

DOMÁCÍ LICHOKOPYTNÍCI
(KŮŇ, OSEL A JEJICH

KŘÍŽENCI)
�  vizuální prohlídka hlavy a hrtanu 

po uvolnění jazyka; prohmatání 
a popřípadě nařezání mízních uz-
lin podčelistních, zahltanových 
a příušních. Jazyk musí být uvol-
něn tak, aby mohla být podrobně 
prozkoumána tlama a hltan, a musí 
být vizuálně vyšetřen a prohmatán;

�  vizuální prohlídka plic, průdušnice 
a jícnu; prohmatání plic; prohmatá-
ní a popřípadě nařezání mízní uzli-
ny plicního kořene a mízní uzliny 
kraniální průdušky a středohrudí. 
Průdušnice a obě průdušky se roz-
říznou podélným řezem a plíce ře-
zem vedoucím na rozhraní střední 
a dolní třetiny kolmo na hlavní osu; 
tyto řezy však nejsou nezbytné, po-
kud jsou plíce vyloučeny z použití 
k lidské spotřebě; 

�  vizuální prohlídka osrdečníku 
a srdce, které je nutno rozříznout 
podélným řezem, otevřít tak obě 
komory a protnout srdeční přepáž-
ku; 

�  vizuální prohlídka bránice; 
�  vizuální prohlídka, prohmatání 

a popřípadě nařezání jater a míz-
ních uzlin jaterních a slinivky břiš-
ní;

�  vizuální prohlídka gastrointestinál-
ního traktu, okruží, mízních uzlin 
žaludečních a mezenterických; 
v případě potřeby nařezání míz-
ních uzlin žaludečních a mezente-
rických; 

�  vizuální prohlídka a popřípadě pro-
hmatání sleziny; 

�  vizuální prohlídka a prohmatání 
ledvin; popřípadě nařezání ledvin 
a renálních mízních uzlin; 

�  vizuální prohlídka pohrudnice 
a pobřišnice; 

�  vizuální prohlídka pohlavních or-
gánů chovných hřebců (kromě 
penisu, pokud byl již odstraněn) 
a klisen; 

�  vizuální prohlídka vemene a ve-
menních mízních uzlin a v případě 
potřeby nařezání vemenních míz-
ních uzlin; 

�  vizuální prohlídka a prohmatání 
krajiny pupeční a kloubů mladých 
zvířat. V případě pochybností je 
nutno vést řez krajinou pupeční 
a naříznout i klouby; musí být vy-
šetřena kloubní tekutina; 

�  u všech šedých a bílých koní musí 
být provedena prohlídka na mela-
nózu a melanomy vyšetřením svalů 
a mízních uzlin plece pod lopatko-
vou chrupavkou po uvolnění úpo-
nu plece. Ledviny musí být uvolně-
ny a vyšetřeny po nařezání napříč 
celou ledvinou. 

POKUD JE TO NEZBYTNÉ, 
PROVEDOU SE

DALŠÍ VYŠETŘENÍ
– LABORATORNÍ TESTY, 

S CÍLEM:
 a) dospět ke konečné diagnóze; 
 b) zjistit: 
 �  chorobu zvířat, 
 �  rezidua nebo kontaminující 

látky překračující limity sta-
novené právními předpisy 
Společenství, 

 �  nedodržení mikrobiologic-
kých kritérií,

 �  jiné faktory, které by moh-
ly vyžadovat, aby bylo ma-
so prohlášeno za nevhodné 
k lidské spotřebě nebo aby 
bylo stanoveno omezení je-
ho použití.

ROZHODNUTÍ O MASE
Na základě informací získaných ve 

všech fázích prohlídky, případně dal-
ších doplňujících informací, úřední ve-
terinární lékař rozhodne o mase. Roz-
hodnutí o mase musí být mj. vyjádřeno 
veterinárními razítky předepsaného 
tvaru a velikosti na určených místech 
jatečně upraveného těla.

R A Z Í T K A
a) Maso vhodné k lidské spotřebě:

Poživatelné bez omezení – příz-
nivé výsledky veterinární prohlídky 
umožňují uvolnit kusy do oběhu, aniž 
by byla jejich poživatelnost omezena. 
Tyto kusy jsou určeny pro přímý pro-
dej jako výsekové maso, ke zpracová-
ní do masné výroby i pro mezinárodní 
obchod. 

Poživatelné po úpravě – kusy, 
u kterých byly nalezeny odchylky, 
které lze dalším zpracováním odstra-
nit a zajistit tak jejich zdravotní ne-
závadnost, se označí razítkem zdra-
votní nezávadnosti, které jasně určuje 
povinnost dalšího zpracování. Maso 
nesmí být před zpracování v syrovém 
stavu prodáváno konečnému spotřebi-
teli.

– z důvodů nákazových:

–  z důvodů jiných než nákazových 
(např. mírné smyslové odchylky, 
apod.):

–  zvláštním označení zdravotní nezá-
vadnosti masa jatečného skotu, u ně-
hož byla zjištěna slabá cysticerkóza:

b) Maso nevhodné k lidské spotřebě:

MASO SE PROHLÁSÍ
ZA NEVHODNÉ

K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ,
POKUD:

�  pochází ze zvířat, u kterých nebyla 
provedena prohlídka před poráž-
kou, s výjimkou ulovené volně ži-
jící zvěře;

�  pochází ze zvířat, jejichž droby ne-
byly podrobeny prohlídce po po-
rážce, pokud není v tomto nařízení 
nebo v nařízení (ES) č. 853/2004 
stanoveno jinak;

�  pochází z uhynulých před poráž-
kou, mrtvě narozených nebo ne-
narozených zvířat nebo ze zvířat, 
která byla poražena do 7 dnů po 
narození; 

�  se jedná o vyříznuté maso z místa 
vykrvení (krvavý ořez); 

�  pochází ze zvířat postižených ná-
kazami zvířat, pro něž jsou stano-
veny veterinární předpisy v práv-
ních předpisech Unie a které jsou 
uvedeny na seznamu v příloze I
směrnice Rady 2002/99/ES (1) 
s výjimkou případu, kdy je maso 
získáno v souladu se zvláštními 
požadavky stanovenými v uvede-
ných právních předpisech, pokud 
není v oddílu IV stanoveno jinak; 

�  pochází ze zvířat postižených ge-
neralizovanou nákazou, např. cel-
kovou septikémií, pyémií, toxémií 
nebo virémií; 

�  nesplňuje mikrobiologická kritéria 
stanovená podle právních předpi-
sů Společenství pro rozhodování, 
zda smějí být potraviny uváděny 
na trh; 

�  vykazuje napadení parazity, pokud 
není v oddílu IV stanoveno jinak; 

�  obsahuje rezidua nebo kontami-
nující látky překračující limi-
ty stanovené právními předpisy 
Společenství. Při překročení pří-
slušného limitu by měly být po-
případě provedeny doplňující
analýzy;

�  aniž jsou dotčeny zvláštní práv-
ní předpisy Společenství, pochá-
zí ze zvířat nebo z jatečně upra-
vených těl obsahujících rezidua 
zakázaných látek nebo ze zvířat, 
která byla ošetřena zakázanými
látkam i; 

�  se jedná o játra a ledviny zvířat 
starších dvou let, která pocházejí 
z regionů, v nichž byla při prová-
dění plánů schválených podle člán-
ku 5 směrnice 96/23/ES zjištěna 
celková přítomnost těžkých kovů 
v životním prostředí; 

�  bylo nezákonně ošetřeno dekonta-
minačními prostředky;

�  bylo nezákonně ošetřeno ionizují-
cím zářením nebo UV zářením; 

�  obsahuje cizorodá tělesa (kromě 
loveckého materiálu u volně žijící 
zvěře); 

�  je u něj překročen nejvyšší povole-
ný obsah radioaktivních látek sta-
novený v rámci právních předpisů 
Společenství; 

�  se jedná o maso s patofyziologic-
kými změnami, anomáliemi v kon-
zistenci, o nedostatečně vykrvené 
maso (kromě volně žijící zvěře) 
nebo o maso s anomáliemi orga-
noleptických vlastností, zejména 
o maso s výrazným pohlavním pa-
chem; 

�  pochází z vyhublých (kachektic-
kých) zvířat; 

�  obsahuje specifikovaný rizikový 
materiál, pokud to není přípustné 
podle právních předpisů Společen-
ství; 

�  je špinavé, znečištěné fekáliemi 
nebo jinak kontaminované; 

�  se jedná o krev, která může před-
stavovat riziko pro veřejné zdra-
ví nebo zdraví zvířat v důsledku 
nákazového statusu zvířete, od 
kterého pochází, nebo v důsled-
ku kontaminace při procesu po-
rážky; 

�  podle názoru úředního veterinární-
ho lékaře založeného na prozkou-
mání všech příslušných informa-
cí může představovat riziko pro 
veřejné zdraví nebo zdraví zvířat 
nebo je z jiného důvodu nevhodné 
k lidské spotřebě.

Pokračování ze strany 3

Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa

To jsou jaterničky odpovídající normě EU:
Špejle jsou z leštěného mahagonu!

(sch)
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S T Ř E D O V Ě K É
T R H Y

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

Od doby vládnutí Přemysla Otakara I. se 
často stávalo, že králové nedočkavě toužili po 
rychlém a stálém zbohatnutí, a proto přenechá-
vali práva a výsady cizincům, často Němcům. 
Ti s sebou zpravidla přinesli žádaný kapitál, 
koupili domy a půdu, a tak se účinně podíleli 
na přeměně osad v města. Města založená na 
půdě krále se nazývala města královská (Hradec 
králové). Do vymření Přemyslovců (roku 1306) 
jich bylo 32. Vedle královských měst vznikala 
také města panská, biskupská a jiná, většinou 
zemědělského charakteru. Taková města však 
poskytovala méně svobod než města královská. 
Praha se stala městem teprve kolem roku 1234 
a již v té době se začala ohraničovat městskou 
zdí. Pravidelné náměstí v hradbách města mě-
ly nejprve Budějovice a Plzeň. Naopak urbani-

stické pravidelnosti se vyhýbala města Kutná 
Hora a Tábor. Starší Kutná Hora byla labyrin-
tem plácků a uliček, které vznikly z havířských 
osad, později obehnaných hradbou. Starý Tábor 
byl vybudován z vojenského tábora a k vojen-
ské obraně byly přizpůsobeny i ulice.

Na náměstích – ryncích se konaly pravidelné 
týdenní a výroční trhy. Začátek týdenního trhu 
se označoval znamením na tyči, kterým byl čas-
to praporec nebo ruka s mečem. Tento symbol 
přikazoval, aby se nikdo na trhu nepral a vyva-
roval se následujícího přísného trestu. Zahájení 
trhu stejně jako jeho ukončení se také oznamo-
valo zvoncem z radnice. Pokud znamení stálo, 
měli občané právo nakupovat. Překupníci směli 
nakupovat teprve po stažení znamení, protože 
byli obviňováni ze zdražování zboží. Na trhu se 
prodávalo obvykle podle sazebníku stanovené-
ho a vyvěšeného městským úřadem. Trhovci se 
mezi sebou pravidelně hádali, přeli se o místo 
na trhu, takže hodně práce míval v období trhu 
rychtář.

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

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

Největším městským trhem býval výroč-
ní jarmark. Královská města mívala s králov-
ským souhlasem trhy dva, jeden na jaře a druhý 
na podzim. Říkalo se jim jarmark teplý a jar-
mark studený. Zvláště král Jan Lucemburský, 
vždy potřebný peněz, rád uděloval právo k jar-
markům. Výroční trhy bývaly velkou místní 
slavností. Farním kněžím, učitelům ve škole, 
městským úředníkům a chudým žákům býval 
vyplácen „jarmareční příplatek“. Výroční jar-
marky trvaly někde celý týden, nezřídka i čtr-
náct dní. Již několik dní před zahájením sta-
věli tesaři na rynku z prken a latí různé stolice 
a boudy. Zavčas byli najímáni žoldnéři, kteří se 
spolu s vybranými tovaryši starali o pořádek 
na trhu. Den dva před zahájením jarmarku se 
k městu sjížděly povozy naložené zbožím k pro-
deji. Na vozech bývalo velmi hlučno, zejména 
na těch, které opanovaly ženy prodávající mo-
sazné a jiné drobotiny, kterým se říkalo šmejd 
(z německého Geschmeide). Silnice se před jar-
markem zaplňovaly velkým i drobným dobyt-
kem, který byl hnán k městu. Všichni kramá-
ři a obchodníci mířili k hospodám, kde bývali 
vřele přivítáni. Po otevření tržiště se lidé hrnuli 
do uliček naplněných boudami. Měšťané i ven-

kované prohlíželi, zkoušeli, smlouvali a kupo-
vali. Každou chvíli si razil cestou uličky kůň, 
kráva či býček, kterého jeden prodal a druhý 
koupil. Cíl cesty byla hospoda, kde se pilo na 
litkup, a bylo téměř jisté, že se aktéři od litkupu 
nehnou dříve, než se opijí. V jarmarečním sho-
nu se vyskytovali i zloději „měšořezci“, kteří 
uřezávali zejména paním váčky s penězi. Chy-
til-li ho rychtář, bylo mu lépe, ale po skončení 
jarmarku se dostal zpravidla na šibenici. Konec 
trhu byl opět odzvoněn a označen odstraněním 
praporců z rynku a z věží. Trhovci se rozjeli, 
tesaři odklidili a odvezli prkna, a rynk na sebe 
vzal opět všední podobu.

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

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

 
 Josef Radoš

Joachim Bueckelaer, 16. století

Vznik měst jako předpoklad rozvoje řemesel

OBCHOD ŽÁDÁ CELÉHO ČLOVĚKA
Obchod vyžaduje velkého zdraví, dobré tě-

lesné soustavy, ocelových nervů, povahové síly 
a bezúhonnosti. Obchod není hračka! Obchod 
není procházka!

Ideál dnešního obchodníka: rozený diplomat, 
gentleman, který nikoho neurazí a který se všemi 
vyjde, nezranitelný fakír. 

Obchod vychovává, posiluje hlavu i srdce. 
Obchod je spravedlivý. Smete každého nedouka 
a copaře, člověka, který není silný a zdatný a kte-
rý nezná svůj obor a nemiluje zákazníky. Ob-
chod je tvrdý sport jako boj v ringu. Obchodník 
je bojovník, obchodník je dobyvatel, obchodník 
je průkopník. Blahopřeji každému, kdo se roz-
hodl pro dráhu obchodní, protože obchod, to je 
nejlepší škola celého muže, i když přísná a tvrdá. 
Ale zároveň vyslovuji soustrast všem, kdož se to-
čí okolo pultu, protože to je tvrdý, těžko a dobře 
zasloužený chléb. Je to obor, který nikomu nic 
neodpustí ani nedaruje. Je to každodenní zatěžká-
vající zkouška nervů, kterou nezasvěcenec nikdy 
nedocení.  Solar

OBCHOD JE SVĚDOMITOST A ZÁJEM
Jednou z nejhezčích věcí na světě je vidět pro-

davače, který se umí správně točit, kterému je 
prodej rozkoší, radostí, živlem, kterému září oči 
dobrou vnitřní pohodou, který říká každým pohy-
bem zákazníkovi: „Jsem tu pro tebe, myslím na 
tebe, přeji ti jenom dobré. Chci ti posloužit pocti-
vě, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

Solar

VÍCE SLUŽBY
Nic tak nedělí starý obchod od nového obcho-

du jako právě myšlenka služby. A zase tvrdím: 
„Nic není tak stále nového jako neznámého, jako 
právě služba.“ 

A v ničem se názory tak nerozcházejí jako prá-
vě o službě. Někteří si myslí, že služba je něco 
jako náboženství. Něco, zač budeme pochváleni 
u Posledního soudu, něco, co nám vykoupí bla-
ženost nebeskou, něco, v čem mají zalíbení Svatí, 
něco, co činí z obchodu bohulibé zaměstnání. Jiní 
zase vidí ve službě něco jako Guthův Katechis-
mus společenského chování, jakousi obchodní 
etiketu, obchodní ceremoniel. Ani ti, ani ti, ani ti 
třetí nemají pravdu. Ti první proto ne, že služba 
je konec konců cestou největšího sobectví, cestou 
největších zisků.

Chce-li někdo v obchodě a podnikání oprav-
du hodně vydělat, musí sloužit, musí myšlen-
ku služby brát doopravdy. Již z čirého egoismu 
a sobectví máme dobře sloužit. Služba už teprve 
není házení písku do očí obecenstva, služba není 
podfuk, služba není klam a mam. A služba není 
také úslužnost, obchodní galantnost, obchodní 
bonton. Myšlenka služby znamená podstatně to-
to: „Nejlépe slouží sobě a svému podniku ten, 
kdo slouží opravdu poctivě a upřímně svému 
zákazníkovi. Zákazníka můžeme oklamat jen 
jednou a podruhé nepřijde a kol-dokola mluví 
o nás špatně. Naopak poslužme mu, vyhovme 
mu, překvapme ho příjemně, dejme mu více, než 
čekal, než je zvyklý, poraďme mu, vmysleme se 
do jeho kůže, jednejme s ním jako s dobrým pří-

telem, a bude o vás v kruhu svých známých pět 
chvalozpěvy, přijde podruhé, zas a zas.“

Člověk má rád příjemné věci a rád se vrací 
tam, kde byl na chvíli šťasten, k lidem, kteří měli 
pro něho dobré slovo, úsměv, kteří mu vytrhli trn 
z nohy. Ať je člověk sebevětší ničema, má přece 
jen v srdci vděčnost za dobrý čin a odplácí za 
dobré slovo, dobrý skutek dobrým. Mnoho na-
šich šéfů nemá službu v krvi, vidí v ní tancování 
kolem zákazníka. Říkají: „Já musím vědět, co mu 
mám prodat. Nesmíme zákazníky příliš hýčkat. 
Nesmíme si plést na sebe bič. Já pán – ty pán. Ty 
mi dáš dobré peníze, já ti dám dobré zboží a jsme 
si kvit! Já zákazníkům nebudu dělat kašpara!“ 
A podobně. V jedné věci mají pravdu. Obchodník 
musí vědět, co zákazníkovi má prodat.

Solar
(Solar, vlastním jménem Slabý, byl špičkový 

odborník v reklamě. Pocházel z táborské řeznic-
ké rodiny.)

MILIONÁŘ VYPRÁVÍ
Za svůj úspěch vděčím pouze pěti slovům. 

Když jsem byl podomním obchodníkem a přišla 
mi otevřít slečna, paní či stará paní, optal jsem se 
vždy: „Slečno, prosím, je matinka doma?“ 

Schneider
***

Nejlepším a prvním projevem spolupráce ze 
strany zaměstnavatele je postavit zaměstnance 
k pravému zaměstnání, při kterém by si:
1) neničil zdraví,
2) vydělal co nejvíce,

3) měl možnost vzdělání a postupu,
4) měl možnost plně a šťastně vyžít svůj život.

Jan Antonín Baťa

Buďme věřiteli – ne dlužníky. Vypůjčit si a po-
škrábat se pomůže jen chvilku. Tomáš Baťa

Jakmile poznáme, že jsme hloupí, je to krok 
nahoru. Tomáš Baťa

První starostí vedoucích musí být: každého rá-
na vyřídit především osobní záležitosti spolupra-
covníků, aby měli chuť do práce.

Jindřich Waldes

Když už člověk jednou jí, tak má koukat,  aby 
jedl. A když kouká, aby jedl, a jí, tak má jíst, co 
mu jede, a ne to, co mu nejede, jak se to v mnoha 
případech jí. Jan Werich

Lidi jsou od nepaměti postihováni hladem po 
jídle, po lásce, hladem po lidskosti. Ono se člo-
věku někdy zdá, že o nic nestojí, ale to jen doka-
zuje, že je přežranej. Jan Werich

Co moje paměť sahá, vždycky byla nouze 
o lepší. Vždycky jsem byl svědkem anebo jsem 
zažíval na vlastní kůži, že bylo nutno se zříkat 
lepšího a nahrazovat ho horším. Dodnes se mi 
nepodařilo zjistit, kde jest zakotvena tato osudo-
vá pitomost. Jan Werich

Rš

Historické výroky velkých osobností o obchodu

Martin van Cleve, 16. století

Táborští řezníci na starých jatkách, konec 19. století
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V 1. čtvrtletí 2018 bylo vyrobeno 108 735 tun
masa (meziročně +2,8 %), z toho hovězího 
17 410 tun (+1,8 %), vepřového 51 978 tun 
(+0,6 %) a drůbežího 39 271 tun (+6,2 %). Ce-
ny zemědělských výrobců jatečného skotu se 
meziročně zvýšily o 3,3 %, naopak ceny jateč-
ných prasat byly oproti stejnému období loň-
ského roku výrazně nižší (o 12,3 %) a jatečná 
kuřata se prodávala o 2,9 % levněji. 

 
PORÁŽKY A VÝROBA MASA

V 1. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 
57,1 tis. ks skotu (meziročně o 1,0 % méně), z to-
ho bylo 22,7 tis. býků (+1,5%), 26,2 tis. krav 
(−2,6 %) a 5,9 tis. jalovic (−3,6 %). Vyrobeno 
bylo 17 410 tun (+1,8 %) hovězího masa. Na jeho 
mírně zvýšené produkci se projevila v průměru 
o 15,1 kg/ks vyšší porážková hmotnost.

Trvale klesající porážky prasat (563,0 tis. 
ks; −1,5 %) byly v 1. čtvrtletí, podobně jako 
u skotu, kompenzovány vyšší průměrnou hmot-
ností porážených prasat (121,0 kg/ks včetně 
prasnic), a tak výroba vepřového masa nepatrně 
stoupla na 51 978 tun (+0,6 %).  Výroba drůbe-
žího masa se meziročně zvýšila na 39 271 tun 
(+6,2 %).

 
STAVY SKOTU, PRASAT A DRŮBEŽE
Na začátku 1. čtvrtletí bylo v ČR chováno 

1366,4 tis. ks skotu, meziročně o 2,0 % více. 
K mírnému zvýšení došlo ve všech věkových ka-
tegoriích (u skotu do 1 roku o 2,4 %, ve věku od
1 do 2 let o 1,4 % a v kategorii nad 2 roky o 2,0 %). 
Meziročně ubylo jalovic určených pro obnovu 
stáda (−1,1 %) a dojených krav (−0,5 %), naopak 
ostatních krav (masných) přibylo (+6,4 %) stejně 
jako býků ve výkrmu (+6,2 %).

Stavy prasat se meziročně zvýšily na 1531,7 tis.
ks (+3,5 %), z toho prasnic o 3,6 %, stavy selat 
dokonce o 14,9 %. Tím se selata stala komodi-
tou určenou také pro zahraniční trh. Stavy prasat 
ve výkrmu zůstaly meziročně na stejné úrovni 

(−0,2 %), i když v hmotnostní kategorii 50 až 
80 kg jich bylo o 9,4 % méně.

Stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí mezi-
ročně téměř stejné (+0,9 %) a čítaly 21 949,4 tis. 
ks; stavy nosnic stouply o 9,6 % na 4965,3 tis. ks.

 
CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 

JATEČNÉHO SKOTU, PRASAT A KUŘAT
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

se v 1. čtvrtletí meziročně mírně zvýšily u všech 
kategorií: u býků o 1,6 %, u jalovic o 2,7 %, 
u krav o 5,8 % a u telat o 9,4 %. Zemědělci prodá-
vali jatečné býky za průměrnou cenu 47,86 Kč/kg 
v živém nebo 87,10 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

V 1. čtvrtletí pokračoval pokles cen zeměděl-
ských výrobců jatečných prasat. Meziročně se 
ceny propadly o 12,3 % na průměrnou hodnotu 
27,54 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,80 Kč za 
kg v jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcháze-
jícímu čtvrtletí klesla průměrná cena o 4,49 Kč 
za kg v mase.

Ceny jatečných kuřat byly o 2,9 % pod úrovní 
1. čtvrtletí loňského roku. Výrobci prodávali ja-
tečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 23,28 Kč
za kg v živém.

 
ZAHRANIČNÍ OBCHOD

S ŽIVÝMI ZVÍŘATY A MASEM
Podle předběžných výsledků zahraniční-

ho obchodu1) s živými zvířaty v hmotnostních 
jednotkách za období od prosince 2017 do února 
2018 byla bilance kladná (18 021 tun u skotu, 
8571 tun u prasat a 10 236 tun u drůbeže).

Obrat obchodu s živým skotem se meziročně 
zvýšil, přičemž dovoz (1,6 tis. ks) zůstává vzhle-
dem k vývozu (54,1 tis. ks) trvale zanedbatelný. 
Vývoz zvířat určených k dalšímu chovu meziroč-
ně vzrostl na 32,9 tis. ks (+14,4 %), především 
v kategorii mladého skotu a telat. Zvýšil se i vý-
voz zvířat k porážce (na 18,4 tis. ks a 12 130 tun;
+11,0 % v živé hmotnosti). Mladý skot se vyvá-
žel především do Maďarska, Slovinska a Chor-

vatska, telata do Španělska, Belgie, Nizozemska 
a Německa a skot k porážce do Rakouska a Ně-
mecka.

V zahraničním obchodě1) s živými prasaty 
došlo meziročně k výrazným změnám, které 
způsobily nárůst obchodního přebytku. Kategorie 
typické pro dovoz a vývoz se sice nezměnily, 
nadále na straně dovozu převládala prasata do 
50 kg (selata) a na straně vývozu nad 50 kg 
(převážně jatečná), ale u obou kategorií došlo 
k výraznému poklesu dovozu a nárůstu vývozu. 
Selat v průměrné hmotnosti 26,3 kg se dovezlo 
38,0 tis. ks (−27,8 %) a vyvezlo 29,4 tis. ks 
(+74,8 %). Dovoz jatečných prasat klesl na za-
nedbatelné množství, jejich vývoz se zvýšil na 
74,4 tis. ks a 8811 tun živé hmotnosti (+33,0 %), 
což v jatečné hmotnosti odpovídá zhruba dese-
tině čtvrtletní produkce vepřového masa. Selata 
se dovážela z Německa a Dánska, vývozy selat 
i jatečných prasat směřovaly do Maďarska, Ně-
mecka a na Slovensko, v případě selat také do 
Rumunska.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží vykázal 
kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních 

mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních 
kuřat meziročně klesl na polovinu (1,5 mil. ks), 
jejich vývoz se zvýšil o 10,6 % na 23,6 mil. ks. 
Kuřata se vyvážela především na Slovensko 
(masný typ), do Rumunska a Polska (masný 
i nosný typ). Vývoz jatečných kuřat vykázal me-
ziroční pokles o 29,5 % na 3531 tun, naopak ná-
růst na 3617 tun (+48,1 %) byl vykázán u jateč-
ných krůt. Jatečná drůbež byla vyvážena hlavně 
do Německa (krůty) a na Slovensko (kuřata).

 
Záporná bilance zahraničního obcho-

du1) s masem se meziročně prohloubila u všech 
tří druhů (na −6316 tun u hovězího, −57 001 tun 
u vepřového a −23 028 tun drůbežího).

Hovězího masa se dovezlo 8873 tun (+6,9 %), 
především z Nizozemska, Polska a Německa. Vy-
vezeno bylo 2556 tun (−1,9 %), z toho polovina 
na Slovensko, dále se vyváželo do Nizozemska 
a do Polska.

U vepřového masa se záporná bilance prohlou-
bila především výrazně nižším vývozem. Dove-
zeno bylo 63 786 tun (+1,9 %), z Německa, Špa-
nělska a také z Polska, a vyvezeno bylo 6785 tun 
(−24,7 %), hlavně na Slovensko.

Podobná situace byla zaznamenána i u drů-
bežího masa – zvýšený dovoz (na 27 925 tun; 
+5,2 %) a podstatně snížený vývoz (na 4897 tun;
−36,6 %). Drůbeží maso se tradičně dováželo 
z Polska, nově se navýšil podíl dovozu z Maďar-
ska. Snížil se podíl vývozu na Slovensko a posílil 
vývoz do Německa a Rakouska.

  

1)  Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahr-
nuty obchodní operace realizované osobami, kte-
ré nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazo-
vat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky 
s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozují-
cím prahem 8 mil. Kč.

Český statistický úřad
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Produkce masa se mírně zvýšila, ceny jatečných prasat byly nízké
1 .  Č T V R T L E T Í  2 0 1 8

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí/Rok

1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 1/2018

Výroba masa
celkem

tuny jat. hm. 105 770 110 736 107 205 114 124 108 735 

% 1) 96,5 96,6 97,2 99,8 102,8 
z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. hm. 17 110 16 521 15 900 18 183 17 410 

% 1) 95,4 91,9 93,0 96,0 101,8 

vepřové
tuny jat. hm. 51 665 53 745 50 835 54 755 51 978 

% 1) 95,4 93,4 94,8 99,4 100,6 

skopové a kozí
tuny jat. hm. 25 62 47 59 72 

% 1) 38,8 255,7 147,5 96,0 290,9 

drůbeží
tuny jat. hm. 36 964 40 402 40 419 41 121 39 271 

% 1) 98,8 103,2 102,0 102,0 106,2 

Tabulka:  Výroba masa

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



 z domova – nabídky – informace / 7 

O  F I R M Ě :

�  Firma byla založena v roce 1990, panem Jaro-
slavem Radošem a manželkou paní Zdeňkou 
Radošovou se zaměřením na nákup a prodej 
výsekových mas a masných výrobků, výrobu 
domácí sekané, uzeného masa a polotovarů. 
Realizuje výrobu masných výrobků a zajišťuje 
distribuci těchto komodit do maloobchodních 
i velkoobchodních prodejen, řetězců a dalších 
zpracovatelských potravinářských podniků.

�  V roce 2000 byla zahájena výroba v nově vy-
budované provozovně, vznikla nová pracovní 
místa, došlo k rozšíření sortimentu a zvedl se 
objem výroby. Budova byla postavena po-
dle návrhu projekce masných závodů, a to 
zcela v souladu se současnými veterinárně-
-hygienickými požadavky, uplatňovanými 
na provozy tohoto typu v členských zemích 
EU. Zpracovává 75 % nakoupené masné su-
roviny, 25 % je distribuována do vlastní sítě 

prodejen. Vyrábí se z vepřového, hovězího 
a drůbežího masa. Sortiment je založen na 
masných výrobcích, specialitách a vařené 
výrobě, vše ve vysoké kvalitě na základě tra-
diční receptury.

�  V roce 2004 proběhla přístavba masné výro-
by a modernizace provozu pořízením nových 
technologií, vznikla nová pracovní místa, 
kde nyní pracuje cca 80 zaměstnanců. Zvedl 
se objem výroby s denní produkcí 6–7 tun. 

Firma má několik velmi dobře vybavených 
prodejen, nejnovější v Dubí u Teplic. Je ta-
ké držitelem ocenění od Sdružení Českých 
Spotřebitelů „Spokojený zákazník“, ocenění 
,,KLASA“ pro výrobky  Šunka Lada –výbě-
rová, Kuřecí šunka Kubíček, Alpské párky 
se sýrem. Dále ocenění za Nejlepší potravi-
nářský výrobek Ústeckého kraje roku, Kuře-
cí šunka Kubíček a několik ocenění Česká 
chuťovka.

Krušnohorské uzeniny – nová exkluzivní prodejna

wwwww..kkrussnnohhhooorskkeeuuuzeenninnnnyy.cczzkrussnnohhhooorskkeeuuuzeenninnnnyy.cczz

KRUŠNOHORSKÉ
UZENINY

Dubí u Teplic (fk) – Dne 10. května 2018 slav-
nostně přestřihli společně starosta města Dubí 
a paní Zdeňka Radošová pásku před novou pro-
dejnou masa a masných výrobků v Krušnohorské 
ulici v Dubí u Teplic. Tím slavnostně otevřeli no-
vou prodejnu fi rmy Jaroslav Radoš – Krušnohor-
ské uzeniny. Velmi zdařilé slavnosti se zúčastnila 

řada významných hostů jak z řad realizátorů této 
nové prodejní jednotky, tak zástupců dodavatelů, 
ale i bankéřů, kontrolních orgánů, Potravinářské 
komory ČR, Českého svazu zpracovatelů ma-
sa a tisku. Za zmínku stojí i vzorná spolupráce 
Městské policie, která organizovala parking vo-
zidel hostů, a to s nebývalou lidskou noblesou.

Nová prodejna byla vybudována v samostat-
ném objektu a splňuje veškeré současné vysoké 
požadavky na hygienické standardy a skvěle vy-
řešenou logiku prodejního místa. To je vyřešeno 
opticky i účelově velmi zdařile a bude jistě zážit-
kem v takové prodejně nakupovat. Za pozornost 
však stojí i vysoká funkčnost technického zázemí. 

Totéž platí o celém pojetí stavby. Celkově se jed-
ná o jednu z nejmodernějších a nejlépe vybave-
ných prodejen masa v České republice.

K tomuto počinu všem zúčastněným na reali-
zaci této nové prodejní jednotky blahopřejeme. 
Zejména pak panu Jaroslavu Radošovi, majiteli 
fi rmy.

Celkový pohled na objekt prodejnyPříprava slavnostního přestřižení pásky

Čestní hosté slavnostního otevření s majiteli fi rmyMasné výrobky i personál vzorně připravené na zahájení prodeje
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POŘADATEL
Karel Pilčík

předseda ČSZM

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) letos organizuje již 11. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku. Partnerem ročníku je

Soutěž je určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem masa a/ne-
bo masných výrobků konečnému spotřebiteli na území České republiky na 
základě platného oprávnění. Každý přihlašovatel může do soutěže přihlásit 
maximálně jednu prodejnu za jeden kraj, maximálně však tři prodejny na úze-
mí ČR. Další podmínkou je, aby každá přihlášená prodejna byla provozována 
v průběhu celého termínu konání soutěže.

Přihlášení prodejen do soutěže není zpoplatněno 

a není ani podmíněno členstvím v ČSZM!

Přihlášky prodejen do soutěže zasílejte na ČSZM v termínu nejpozději 

do 11. června 2018. Veškeré materiály související s touto soutěží, včetně 
pravidel a přihlašovacího formuláře, jsou k dispozici na internetových strán-
kách www.cszm.cz.

Nejprve proběhne krajské kolo soutěže a následovat bude celostátní fi nále. 
Vítězné prodejny budou slavnostně vyhlášeny 30. 10. 2018 v rámci školení 

MEATING 2018 v hotelu Voroněž v Brně. Zde budou oceněni vítězové kraj-
ských kol a prodejna s nejvyšším bodovým hodnocením získá čestný titul Řez-
nicko-uzenářská prodejna roku 2018. Tato prodejna navíc od partnera soutěže, 
FESCHU lighting & design s. r. o., obdrží atraktivní cenu – profesionální vestav-
né osvětlení prodejny v hodnotě převyšující 50 000 Kč bez DPH. Vyhlášeno 
bude také zvláštní ocenění pro nezávislé řeznictví-uzenářství roku 2018 z kate-
gorie prodejen, které mají vlastní samostatný vchod pro zákazníky z veřejného 
prostranství a nejsou umístěné v obchodním centru ani v rámci jiné prodejny.

Cílem soutěže je podpořit špičkové prodejny masa a uzenin. Jedná se o oceně-
ní určené řezníkům od řezníků. Hlavní důraz při hodnocení je kladen na celko-
vou organizaci a hygienu prodeje, úroveň personálu, šíři a rozmanitost sorti-
mentu, vybavení prodejny a v neposlední řadě dodržování platných předpisů. 

Provozujete řeznictví a máte se čím pochlubit? Nebojíte se srovnání s konku-
rencí? Pak je tato soutěž určena právě Vám!

RYCHLE. JEDNODUŠE. ONLINE.

www.tbap last.czwww.tbap last.cz

� Ihned k dodání
� Top ceny

VŽDY PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

PŘEPRAVKY 
PRO MASNÝ PRŮMYSL

PŘÍMO OD VÝROBCE


