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HISTORICKÉ ETAPY
Na přelomu 19. a 20. století platila v uzenářské 

výrobě zásada, že hmotnost masa použitého při 
výrobě uzenářských výrobků musí být vyšší než 
hmotnost hotových výrobků. Počítalo se pouze se 
ztrátami při tepelném opracování, které bylo dů-
kladné, a ztrátami během chladnutí. Nutno připo-
menout, že při míchání (i ručním) se dílo pouze 
lehce zakrápělo rukou namočenou v ledové vodě. 
Porovnáme-li tuto zásadu s dnes kodifi kovaným 
termínem „obsah masa ve výrobku“, dočkáme se 
překvapení, že většina výrobků té doby by mě-
la obsah masa vyšší než 100 %, což je nesmysl. 
Správné je proto používat termín „spotřeba ma-
sa“ místo současného „obsah masa“, nehledě na 
to, že vlivem technologie výroby se obsah výrob-
ku fyzikálně i chemicky změní. Pro obsah vody 
v uzenářských výrobcích pak platilo pravidlo, že 
obsah vody hotového výrobku má být nižší než 
obsah vody ve spotřebovaném mase.

V období průmyslové výroby potravin po roce 
1948 došlo postupně prostřednictvím centrálního 
plánování a administrativně-byrokratického říze-
ní národního hospodářství k znormování většiny 
výrobních procesů, včetně výroby masných vý-
robků. Jednalo se mimo jiné o tvorbu státních, 
oborových a registrovaných podnikových norem 
jakosti a norem materiálových. (Mimo norem ja-
kosti a norem materiálových, které mají přímý 
vztah k uzenářské výrobě, existovala v našem 
oboru celá řada dalších norem, jako například 
normy výtěžností v jatečnictví, bourárnách, škva-
řírnách i masné a konzervárenské výrobě, normy 
přirozených ztrát a mank, normy výkonové a dal-
ší.) Pokud se jedná o vztah materiálových norem 
k jakosti uzenářských výrobků, platila zásada, že 
uzenářské výrobky mají být vyráběny výhradně 
z masa (v nejširším druhovém pojetí) a živočiš-
ných tuků, za přidání technologicky nezbytného 
pomocného materiálu v množství do tří objemo-
vých procent spotřebovaných surovin.

Po roce 1991 docházelo u nás po dlouhé ob-
dobí k soustavnému snižování jakosti masných 
výrobků, včetně čerstvosti při fi nálním prodeji. 
Příčinou poklesu jakosti bylo nárazové zrušení 
závaznosti všech druhů materiálových norem 
a norem jakosti, které měly být z rozhodnutí mi-
nisterstva zemědělství nahrazeny Potravním ko-
dexem, který však nebyl nikdy vypracován z dů-
vodu nízké odbornosti úředníků rezortu, která 
dosud přetrvává. Tím došlo k naprostému chaosu 
ve výrobě a také ke ztrátě vlivu státu na jakost 
masných výrobků. 

V červnu roku 2007 byla ve snaze nahradit 
chybějící pravidla vypracována a uvedena do pra-
xe Česká technická norma s názvem Požadavky 
na vybrané tepelně opracované masné výrobky 
– ČSN 57 6011, která byla zakotvena do vyhlá-
šek o mase ministerstva zemědělství, a prakticky 
tak schválila tehdejší nelegální výrobní činnost 
většiny podniků a provozoven zabývajících se 
masnou výrobou. Z našeho oboru se týkala dva-
nácti drobných výrobků na ohřívání a měkkých 
salámů. Spodní limity obsahu masa ve vybraných 
výrobcích byly postaveny v průměru na padesáti 
hmotnostních procentech. 

Významný vliv na pokles jakosti potravinář-
ských výrobků k nám postupně přinesly velké 
nadnárodní obchodní řetězce, vítané a podpo-
rované řadou politiků a různých funkcionářů. 
Přitom došlo k značnému omezení tuzemské-
ho maloobchodu s potravinami. Těmto dravým 
organizacím obchodně zcela podlehla většina 

Jakost uzenářských výrobků 
– pravda, zásady a čísla 

L E V N Á  K V A L I T A  N E E X I S T U J E

průmyslových zpracovatelů masa. Jediným ob-
chodním kritériem se stala nízká cena masných 
výrobků při jejich co možná nejvyšší trvanlivosti. 
Odběratelé byli ochotni přistoupit v souvislosti 
s nízkou cenou na podstatné snížení jakosti ze-
jména u tzv. míchaných výrobků. Tím došlo také 
k otevření trhu pro dovoz méně kvalitních uze-
nářských výrobků, případně surovin pro jejich 
výrobu. Zde je příčina dnes hojně frekventova-
né dvojí kvality potravin zahraničních výrobců, 
z níž se stalo horké politické téma.

 Požadavek obchodních řetězců na nepřimě-
řené – nízké ceny masných výrobků přinesl vý-
hodný byznys pro zahraniční výrobce různých 
aditivních látek, které jednak umožňují zpraco-
vat řadu méně kvalitních surovin při vysoké vý-
těžnosti výroby, dále zajistit vyšší trvanlivost, 
lepší vybarvení a jakousi náhradní vůni a chuť 
výrobků. Umělé, často pro potravinářské výrob-
ky nepřirozené chemické látky jsou při výrobě 
používány v širokém sortimentu a nebezpečně 
vysokém množství. Tyto látky výrobní praxe až 
do roku 1991 nikdy s výjimkou dusičnanu dra-
selného či dusitanu sodného v solicích směsích 
nepoužívala (cukr a sůl nejsou považovány za 

aditiva), protože podle tradičních receptur nebo 
norem bývala zpracovávána plnohodnotná masná 
surovina s vysokým podílem svalových bílkovin, 
které zcela přirozeně zajišťovaly potřebnou tech-
nologickou pojivost díla při výrobě.

 V této souvislosti je zcela nepochopitelný po-
stoj ministerstva zemědělství, které lpí na obsahu 
své vyhlášky o mase. Ta dále nahrává nepocti-
vým výrobcům stanovením minimálního obsahu 
masa někde na úrovni 50 %. Jedná se tak jedno-
značně o návod k beztrestnému falšování mas-
ných výrobků v porovnání ke správné výrobní 
praxi. 

MALÁ ZKRATKA VYPLÝVAJÍCÍ 
Z HISTORICKÝCH ETAP

Období přelomu 19. a 20. století:
Hmotnost spotřebovaného masa pro výrobu 

míchaných uzenářských výrobků má být vyšší než 
hmotnost hotového výrobku. 

Období státního masného průmyslu:
 Míchané uzenářské výrobky mají být vyráběny 

výhradně z masa a živočišných tuků za přidání 
nezbytného množství pomocných látek, nejvýše 

do tří objemových procent použitých masných 
surovin.

Současné období svobodného trhu potravin:
 V míchaných uzenářských výrobcích může být 

snížen obsah masa ve vztahu ke správné výrobní 
praxi zhruba až o polovinu.

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ 
OVLIVŇUJÍCÍ JAKOST 

UZENÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
 Rok 1920 – V tomto roce již byl živnosten-

skými provozovnami i průmyslovými závody vy-
ráběn ustálený sortiment uzenářských výrobků, 
které byly později označeny za klasické. Většina 
těchto druhů se i přes rozsáhlou inovaci sorti-
mentu v posledních letech vyrábí dodnes. Po prv-
ní světové válce byly ve větších městech běžně 
vyráběny: vídeňské párky, debrecínské párky, 
frankfurtské párky, cigárka, vuřty, poláky, mo-
ravské klobásy, hanácké klobásy, pražský salám, 
pařížský salám, gothajský salám, šunkový salám, 
tyrolský salám, polský salám, mortadela, kaba-
nos, reklamní salám, trvanlivé výrobky a ještě 
další druhy spíše regionálního charakteru.

Do výrobků bylo státními či veřejnými orgány 
zakazováno přidávat pomocné materiály rostlin-
ného původu s výjimkou těch nejlevnějších uze-
nin, jako byly vuřty nebo reklamní salám. Tam byl 
tolerován přídavek pšeničné mouky od 1 do 3 %
hmotnosti spotřebovaných surovin.

 Rok 1933 – Bylo zrušeno Ministerstvo pro 
zásobování lidu, které dohlíželo mimo jiné i na 
jakost potravinářských výrobků. Ministerstvo 
později předalo své kompetence v oblasti péče 
o jakost a pořádek na trhu životních potřeb Minis-
terstvu vnitra. Zásobovací výbor poslanecké sně-
movny podpořil požadavek občanů na zřízení no-
vého orgánu v rámci Ministerstva vnitra, který se 
měl zabývat problematikou trhu včetně jakosti po-
travin. Tak vznikla Hospodářská policejní služba.

V té době platil výnos o obsahu vody v uzeni-
nách, který přikazoval, že obsah vody v uzenář-
ském výrobku musí být nižší než přirozený obsah 
vody v použitém mase. Obsah pšeničné mouky byl 
dále tolerován v minimálním množství jen u nej-
levnějších výrobků, a to do 3 %.

 Rok 1938 – Řízené hospodářství, které bylo 
praktikováno v období první republiky, bylo na-
hrazeno vázaným válečným hospodářstvím. Sor-
timent uzenářských výrobků byl zúžen a podle 
surovinových možností upraven.

Tolerovalo se využívání náhradních surovin, 
ale téměř výhradně živočišného původu. Jednalo 
se např. o krevní plasmu. Do vařených výrobků, 
zejména drobového, játrového a cibulového salá-
mu, dále do jaternic a jelítek pak bylo možné zpra-
covávat lojové škvarky, telecí okruží a konečnice. 

 Rok 1945 – Poválečné hospodářství se opět 
počalo blížit hospodářství řízenému. Hospodář-
ská a zdravotní kontrola státu sledovala, zda jsou 
při výrobě respektovány odborné a hygienické 
zásady.

Podíl pšeničné nebo sójové mouky mohl na-
hradit v některých oblastech republiky spotřebu 
masných surovin do 3 %. V jiných oblastech po-
važovala veřejná správa používání jakýchkoliv 
mouk za falšování výrobků.

Martin van Cleve, 16. století
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Rok 1950 – Během administrativně-direk-
tivního řízení hospodářství docházelo k tvorbě 
státních, oborových a podnikových technicko-
-hospodářských norem, které mimo jiné určova-
ly, do kterých uzenářských výrobků a v jakém 
množství smí být použit pomocný materiál rost-
linného původu.

Podíl pšeničné či sójové mouky, případně je-
jich derivátů, mohl být použit do vybraných uze-
nářských výrobků, zpravidla skupiny drobné, nej-
výše však do 3 % použitých surovin.

Rok 2007 – V tomto roce vydal Český norma-
lizační institut Českou technickou normu s ná-
zvem „Požadavky na vybrané tepelně opracované 
masné výrobky“, vypracovanou Českým svazem 
zpracovatelů masa, která je v podstatě totožná 
s příslušnými vyhláškami Ministerstva zeměděl-
ství ČR. (MZe – 326/01 Sb. a 69/16 Sb.)

Tato norma prolamuje všechny historií ověřené 
odborné technologické zásady a připouští u vy-
braných uzenářských výrobků, které byly zhruba 
ve stejném složení vyráběny od konce první svě-
tové války, snížení obsahu masa ve výrobcích až 
o polovinu. Spodní masný limit pochopila část 
nepoctivých výrobců jako doporučení a využí-
vají jej. Neprofesionální vypracování vyhlášky 
připravili funkcionáři stavovské organizace jed-
noznačně pod vlivem tlaku nastupujících obchod-
ních řetězců, které byly ochotny vyměnit dobrou 
jakost a nutriční hodnotu výrobků za nepřirozeně 
nízkou cenu. Výsledkem neodborně připravených 
a pojatých pravidel je výroba, až na výjimky, ne-
kvalitních, chemicky impregnovaných drobných 
a měkkých uzenářských výrobků, s určením zejmé-
na pro velké nadnárodní řetězce. Takové počíná-
ní lze oprávněně považovat za falšování výrobků 
v porovnání k dobře známé správné výrobní praxi. 
Na celkové situaci nic nemění, že někteří, zpravi-
dla menší a střední výrobci, často rodinné podni-
ky, vyrábějí slušné uzenářské výrobky s podstatně 

vyšším podílem masných surovin. V posledním 
období lze pozorovat zvyšování spotřeby masa do 
míchaných uzenářských výrobků i u některých vel-
kých výrobců, vždy s patřičným reklamním dopro-
vodem na obalech výrobků. A tak se na našem trhu 
objevuje řada výrobků s různými přívlastky, jako 
např. „masové špekáčky“, „poctivé párky“ apod. 
Správná praxe však je stavět se za jakost výrobků 
jménem výrobce, nebo názvem organizace. Otáz-
kou cenového vějíře nemá být výroba několika va-
riant jednoho druhu výrobku, jako je tomu např. 
u salámu Vysočina a dalších, zejména drobných 
výrobků na ohřívání. Pestrost sortimentu, včetně 
cenového rozpětí, má být jednoznačně postavena 
na klasických druzích výrobků s jejich tradičními 
názvy. Návrh na vypracování spodních limitů ob-
sahu masných surovin do vybraných druhů výrob-
ků byl chybou. Novodobí uzenáři té doby zásady 
správné výrobní praxe sice nedodržovali, ale byli 
si vědomi, že snížením obsahu masných surovin 
do míchaných výrobků dělají něco nedovoleného. 
Je pravděpodobné, že míra používání alternativ-
ních surovin před vydáním příslušné vyhlášky by-
la podstatně nižší, než vyhláška připouští. Vydá-
ním tohoto předpisu došlo jednoznačně k uvolnění 
profesionálního vědomí výrobců a získání jistoty, 
že jejich chybné počínání ve výrobě je vlastně po-
volené. Došlo tak jednoznačně k odstranění do 
té doby částečně fungujících morálních zábran 
u řídicích pracovníků, a tím k devastaci jakosti 
velkého podílu uzenářských výrobků. Správným 
postupem mělo být trvání na zásadě, používat při 
výrobě pomocného materiálu rostlinného původu 
maximálně do 3 % k hmotnosti masných surovin. 
Pokud se ukázala potřeba stanovit podíl masných 
surovin exaktně, měly být použity spodní limity 
podle všeobecné známé správné výrobní praxe. 
Nejhorší je, že se falšování velké části uzenář-
ských výrobků v porovnání ke správné výrobní 
praxi děje pod gescí státní správy – Ministerstva 
zemědělství ČR, jehož pracovníci nemají buď po-
třebnou kvalifi kaci, nebo odvahu zajistit nápravu 
tohoto tristního stavu.

Existuje mnoho různých aktivit na celostátní 
i na regionálních úrovních, které se prezentují 
snahou o zvýšení jakosti potravinářských výrob-
ků. Z hlediska masného oboru jsou nejviditelněj-
ší značky Klasa a mystifi kace s názvem České 
cechovní normy. Vliv těchto aktivit na celkovou 
jakost masných výrobků je však nepatrný. U Kla-
sy pro nenáročná kritéria, zejména ve spotřebě 
masných surovin. Vyhodnocené výrobky se zpra-
vidla, až na výjimky, pouze blíží k jakosti výrob-
ků běžně vyráběných v osmdesátých a devadesá-
tých letech minulého století. V případě Českých 
cechovních norem je situace absurdní v tom, že 
podle dochovaných údajů z období končících ce-
chů v polovině devatenáctého století hmotnost 
spotřebovaného masa do masného výrobku běžně 
překračovala hmotnost hotového výrobku. Také 
používání plastových uzenářských obalů, hliní-
kových spon, chemických aditivních látek, nezau-
zování výrobků nebo náhrada špeku jakýmsi pro-
duktem alginátové reakce nejsou pro historické 
výrobky typické. U schválených výrobků dochází 
v některých případech k chaotickému a nespráv-
nému popisu základních druhů surovin. Spotřeba 
špeku na vložku nebo jeho náhrada je nejasná. 
Často není uveden druh uzenářského obalu nebo 
je zaměněn s typem distribučního balení.

Již samotný přívlastek „cechovní“ evokuje 
u spotřebitele pocit něčeho historického, přírod-
ního, nefalšovaného, což by vzhledem k součas-
né situaci, kdy se většina potravin vyrábí za po-
moci různých chemických přídatných látek, rád 
uvítal. Název „cechovní normy“ v podobě jejich 
ideologů z Potravinářské komory ČR je jedno-
značně klamavý a nesprávný. 

Divím se, že se představitelé Českého svazu 
zpracovatelů masa nechali Potravinářskou komo-
rou ČR vmanipulovat do takto nesmyslné akce. 
Obdivuji členy hodnotitelské komise, zejména pe-
dagogy vysokých škol, že jsou ochotni propůjčit 
svoji odbornost a pověst takto problematické akci. 

Pro příklad si dovolím posoudit parametry 
namátkově vybraného schváleného výrobku 
anonymního výrobce, zařazeného do seznamu 
Českých cechovních norem – Písecký gothaj-
ský salám:
–  U výrobku není použit správný název techno-

logického obalu – plastové střevo. Nejedná se 
o střevo, ale o plastový uzenářský obal.

–  Podíl masných surovin je nízký, což je v rozporu 
s uvedením v textu, že se jedná o výrobek s vy-
sokým obsahem masa. Není uvedena spotřeba 
špeku ani jeho náhrada. Jestli se jedná o ztuže-
ný alginát vyrobený za pomoci vepřových kůží 
a chemické látky, nebo jinou surovinovou slož-
ku, je nutné v normě uvést. Naproti tomu v sen-
zorických požadavcích je špek uveden.

–  Senzorické požadavky jsou neodborně formu-
lovány. Hodnocení jakosti masného výrobku 
má svá pravidla a postupuje se vždy v tomto 
pořadí: vzhled povrchu, konzistence, vzhled 
nákroje, vůně, chuť.

–  V senzorických požadavcích je uvedena zmín-
ka o obalech prostupných kouři, což není v sou-
ladu s úvodem normy, kde je uveden pouze obal 
plastový.

–  Technologický postup je nedostatečně a neod-
borně formulován.

–  Nejsou uvedeny fyzikální, mikrobiologické ani 
chemické požadavky na výrobek.

–  Použití barviva karminová kyselina (košenila) 

je v případě uzenářských výrobků s vyšším ob-
sahem mleté papriky zcela zbytečné, nehledě 
na netypický umělý odstín růžové barvy. 

–  Výrobek je zatížen přidanými chemickými lát-
kami.
 
Zařazení tohoto výrobku do souboru Českých 

cechovních norem je chybné, protože se jedná 
zejména podle uvedené skladby surovin o výro-
bek spíše nestandardní. Pro představu si dovolím 
uvést spotřebu běžně používaných masných su-
rovin na sto kilogramů hotového výrobku při vý-
robě gothajského salámu v devadesátých letech 
minulého století:

Běžný 
gothajský salám

Písecký 
gothajský salám

hovězí zadní výrobní 
včetně soli – 29 Kč/kg

hovězí – 15 Kč/kg 
bez soli (chybí druh)

vepřové libové 
včetně soli – 29 Kč/kg

vepřové – 41 Kč/kg 
bez soli (chybí druh)

vepřové výrobní b. k.
včetně soli – 5,50 Kč/kg

Porovnání vybraných Českých cechovních 
norem, předložených ke schválení ČSZM 
a materiálových norem bývalého státního 
Masného průmyslu: (Václav Šedivý)

(Obsah masa a tuku starých norem byl přepo-
čten podle svazové metodiky)

Jemné 
párky

ČSN 
577129 ČCN 2015-12-22-0016

obsah masa 73 % min. 65 % hm.
obsah tuku 18 % max. 35 % hm.

Ostravská 
klobása

ON 
577110 ČCN 2015-12-22-0055

obsah masa 115 % min. 70 % hm.
obsah tuku 28 % max. 30 % hm.

Junior 
salám

ON 
577246 ČCN 2015-12-22-0058

obsah masa 69 % min. 55 % hm.
obsah tuku 36 % max. 30 % hm.

Gothajský 
salám

ČSN 
577231 ČCN 2015-12-22-0057

obsah masa 65 % min. 55 % hm.
obsah 
hovězího 
masa

29 % min. 10 % hm.

obsah tuku 42 % max. 35 % hm.
Šunkový 
salám

ČSN 
577243 ČCN 2015-12-22-0056

obsah masa 95 % min. 70 % hm.
obsah tuku 12 % max. 20 % hm.

Selský 
trvanlivý 
salám

ON 
577272 ČCN 2016-03-22-0061

obsah 
masa

139 g 
na 100 g 
výrobku

120 g 
na 100 g výrobku

obsah 
hovězího 
masa

14,7 % min. 10 % hm.

Dunajská 
klobása

ON 
577265 ČCN 2016-03-22-0065

obsah 
masa

147 g na 
100 g 

výrobku
120 g 

na 100 g výrobku
obsah 
hovězího 
masa

10 % min. 10 % hm.

Výběr schválených výrobků, které se blíží 
k bývalým standardům:

Šunkový salám LIDL, Steinhauser, s. r. o., 
Klasický šunkový salám, obsahuje celkem 89 % 
masa. 

Šunkový salám zauzený 1977, Steinhauser, 
s. r. o., Klasický šunkový salám, obsahuje celkem 
89 % masa. 

Šunkový salám Naše Miroslav, Steinhauser, 
s. r. o., Klasický šunkový salám, obsahuje celkem 
89 % masa.

(Všechny výrobky fi rmy Steinhauser, s. r. o., 
měly jemnou, přiměřeně slanou, typicky šunko-
vou chuť.) 

Vocílka Šunkový salám Zvonařka 100 g, 
Le & Co, s. r. o.,  90 % masa z vepřových kýt.

Gothajský salám Masoeko s. r. o. – vepřové 
maso 42 %, vepřové hřbetní sádlo 24 %, hovězí 
maso 20 %, vepřové kůže až 5 %.

Jsem velmi zvědav, jak si s nesmyslným a kla-
mavým systémem, který nemá nic společného 
s historickou výrobou klasických masných vý-
robků, poradí velmi reprezentativní hodnotitelská 
komise, sestavená ze zástupců tří vysokých škol, 
čtyř zástupců státních orgánů a správce značky. 
Zatím to vypadá tak, že se jedná o velkou ostu-
du ideologů Českých cechovních norem i členů 
hodnotitelské komise. Jsem přesvědčen, že jde 
jednoznačně o nesmyslnou hru, která ve svém 
důsledku odvádí výrobce i další aktéry od plnění 
důležitějších úkolů.

Nechci podrobně rozebírat důvod nízké ja-
kosti českých masných výrobků, který je odbor-
né veřejnosti dobře znám. Připomínám jen, že 
se jedná zejména o nepromyšlené jednorázové 
odstranění přímých dotací a cenových interven-
cí v devadesátých letech, které vyrovnávaly roz-
díl mezi nákupními cenami a cenami výrobků 

pro konečného spotřebitele, za které bylo nut-
né prodávat základní potraviny. V našem pří-
padě se jednalo o hovězí maso. Dalším nega-
tivním vlivem byl dravý nástup zahraničních 
obchodních řetězců, které nabídnutou nízkou 
cenou vlastně určují jakost odebíraných výrob-
ků. Velcí výrobci tak při silném konkurenčním 
tlaku požadovaným podmínkám řetězců zcela 
podlehli.

Jakost masných výrobků má jednoznač-
ně v rukách ministerstvo zemědělství, které 
by mělo vypracovat novou vyhlášku o mase 
k zákonu o potravinách, s pevně stanovenými 
vyššími normativy minimálního obsahu (lépe 
spotřeby) masa pro jednotlivé skupiny tech-
nologicky příbuzných výrobků, zahrnující 
celý skupinový (nikoliv druhový) sortiment 
výrobků, včetně vyřazení nebo omezení někte-
rých nežádoucích aditivních látek.

Josef Radoš 

Jakost uzenářských výrobků – pravda, zásady a čísla

Bezděk – 1926 Danihelka – 1931 Státní průmysl Ministerstvo 
zemědělství ČR

ŠPEKÁČKY
Hovězí  50 kg 24 kg 38,5 kg

obsah masa
min. 40 %

Hovězí na prát –  7 kg –
Vepřové  20 kg 29 kg 20,5 kg
Vepřové kůže – –  1,5 kg
Telecí –  9 kg –
Špek  30 kg 24 kg 27,0 kg
Celkem 100 kg 93 kg 87,5 kg
Celkem bez špeku  70 kg 69 kg 60,5 kg

JEMNÉ PÁRKY
Hovězí 35 kg 30 kg 40 kg

obsah masa
min. 50 %

Hovězí na prát 20 kg 20 kg –
Vepřové 40 kg 45 kg 38 kg
Vepřové kůže – –  8 kg
Celkem 95 kg 95 kg 86 kg

ŠUNKOVÝ SALÁM
Maso z vepř. kýt 80 kg 62 kg 81,0 kg

obsah masa
min. 55 %

Hovězí  7 kg –  7,3 kg
Hovězí na prát  7 kg 12 kg –
Vepřové  3 kg 25 kg 11,5 kg
Celkem 97 kg 99 kg 99,8 kg

ČÍSLA NELŽOU
 Historický vývoj dokumentující prostřednictvím reálných výrobních čísel spotřebu masných suro-

vin a živočišného tuku při výrobě tří základních druhů uzenářských výrobků:
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Již ve dvacátých letech minulého 
století se začaly v některých oblas-
tech Československa budovat volné 
výrobkové svazky mezi většími ze-
mědělskými producenty a podnika-
teli v potravinářství, často za účas-
ti peněžních ústavů. Bylo tomu tak 
v řadě nosných oborů, jako je např. 
uzenářství, mlékárenství, cukrovar-
nictví, konzervárenství, pivovarnic-
tví a další. Tyto svazky často vyús-
tily do vytvoření různých družstev 
či akciových společností. V masném 
oboru to byla např. družstevní orga-
nizace Zemka – zemědělské podniky 
pro zpeněžování a zužitkování do-
bytka a zvěře, která měla i své druž-
stevní výrobny. Dobrým příkladem 
snahy o spolupráci mezi zemědělský-
mi prvovýrobci a zpracovateli jejich 
produkce bylo vybudování masného 
průmyslového závodu v Táboře.

Vedle jatek Společenstva řezníků 
a uzenářů byl v Táboře založen v roce 
1921 větší průmyslový závod na výro-
bu uzenářských výrobků a masových 
konzerv – „Akciová jihočeská továrna 
na uzené zboží v Táboře“, lidově po-
jmenovaná jako „Uzenárna“. Zakla-
dateli závodu byli majitelé velkostat-
ků a ředitelé průmyslových podniků 
z Tábora a okolí. Snahou zakladatelů 
bylo utvořit spolu se stávajícím Spo-
lečenstvem řezníků a uzenářů, které 
vlastnilo v té době jatky, jakousi vol-
nou výrobkovou integrálu, zahrnující 
jak zemědělskou živočišnou výrobu, 
tak její efektivní zpracování včetně 

obchodní realizace vyrobeného zbo-
ží. Podle dochovaných dokladů a svě-
dectví se jednalo o poměrně úspěšný 
závod, který dobře plnil ideu synergie 
zemědělců a zpracovatelů jejich pro-
dukce. Akciová společnost byla utvoře-
na kapitálem 2 mil. Kč rozdělených na 
5 tis. akcií po 400 Kč. Ustavující valná 
hromada se konala za účasti iniciátorů 
a zástupců Městské spořitelny a fi liálky 
Hospodářské a úvěrní banky v Tábo-
ře, vtaženými mimo fi nancování též do 
správní rady různými funkcemi, např. 
revizí účtů apod.

Po vyvolání druhé světové války 
Německem  a zřízením Protektorátu 
Čechy a Morava se naše hospodářství 
muselo přizpůsobit programu oku-
pantů, který spočíval v tzv. vázaném 
– válečném hospodářství. Další po-
kračování snah o výrobkové propojo-
vání zemědělských a potravinářských 
organizací nemohlo být dále uplatňo-
váno.

V krátkém poválečném období plati-
la zásada, že je nutné odstranění před-
válečných chyb a vyloučení válečných 
příkoří. Zkušenosti z minulosti vedly 
k přesvědčení, že zásobování obyva-
telstva masem a masnými výrobky, ze-
jména ve velkých městech, není mož-
né ponechat náhodě v závislosti na 
dodavatelích, nýbrž že je třeba zajistit 
plynulé zásobování a vyloučit dispro-
porce. Přitom se předpokládalo, že ply-
nulost v zásobování budou podporovat 
stanovené ceny. Dodržování těchto zá-
sad vyžadovalo zpracování příslušných 
metodik, které byly často předmětem 

sporů. Nejednalo se tedy o zásady, ale 
především o metody. Obecně se dekla-
rovalo, že řízené hospodářství je nutné. 
Své poslání však bude splňovat pouze 
tehdy, nebude-li činnost řídicí organi-
zace příliš nápadná. Řízené hospodář-
ství, lépe řečeno jeho cíl, byl v zájmu 
všech zúčastněných skupin. Problém 
tohoto systému však spočíval v tom, 
aby všechny zúčastněné složky chtěly 
ve vlastním zájmu totéž. „Ne nařizo-
vat, ale sloužit“, to bylo heslo, které 
mělo být vodítkem pro přípravu řídicí 
organizace. Jeho uskutečnění však vy-
žadovalo schopné pracovníky v tech-
nických i úřednických oborech, kteří 
by nechtěli jen vytvořit úřad, ale kte-
ří by chtěli sloužit všem, kteří řízené 
hospodářství potřebují. Tito pracovní-
ci měli své myšlence věřit a dovést ji 
uplatňovat bez zvláštního upozorňo-
vání na sebe, přitom zdůrazňovat pro-
spěch pro všechny, kterých se zamýš-
lená organizace měla dotýkat. To byly 
ideály, podle kterých měla být budová-
na Společnost pro řízení výroby a od-
bytu živočišných výrobků, jíž by bylo 
svěřeno řízení tohoto úseku národního 
hospodářství. Bohužel, naši národo-
hospodáři neměli na vybudování tako-
vé společnosti dostatek času, protože 
nový společenský systém vzniklý po 
roce 1948, založený na direktivně-by-
rokratické bázi, svobodné podnikání 
zcela zavrhl. 

I v období direktivně-byrokratic-
kého řízení národního hospodářství, 
prováděného prostřednictvím plánova-
cích komisí a úřadů, byla snaha orga-

nizovat jakousi surovinovou a výrob-
kovou návaznost mezi zemědělským 
a potravinářským odvětvím. Sloužila 
k tomu plánovací mašinerie, která se-
stavovala národohospodářské plány, ty 
pak dále rozepisovala příslušná mini-
sterstva. V případě některých základ-
ních potravin, např. masa, docházelo 
k rozepisování tzv. tržních fondů na 
kraje, okresy, a dokonce až na jednot-
livé maloobchodní jednotky (prodej-
ny, restaurace atd.) Systém, založený 
na principu bilancování surovin, po-
lotovarů až výrobků, byl však značně 
těžkopádný a konfl iktní, a to zejména 
proto, že postrádal pružnou funkci cen. 
V období docílení soběstačnosti v zá-
kladních potravinách docházelo přesto 
prostřednictvím ministerstva země-
dělství a komisí pro zásobování trhu 
k slušné výrobkové návaznosti mezi 
zemědělskými a potravinářskými or-
ganizacemi.

Po změně společenského systému 
v roce 1989 docházelo postupně pro-
střednictvím rozpadu dotační a inter-
venční politiky ministerstva země-
dělství k narušení zásady výrobkové 
spolupráce obou odvětví řízených tím-
to rezortem. Později došlo dokonce 
k rozpadu české zemědělské soustavy. 
Současnou situaci v této oblasti lze 
hodnotit jako nekontrolovanou a chao-
tickou směs výrob jednotlivých pro-
duktů, které jsou na trhu v daném ob-
dobí nejúspěšnější. Někteří lidé živící 
se zemědělstvím často nerespektují 
zásady klasického hospodaření a jsou 
připraveni bez sentimentu rychle mě-

nit předmět svého podnikání (naftoba-
roni). Výsledkem je vývoz produktů, 
jako je obilí, řepka, syrové mléko, zá-
stavový skot a další, s nízkým stup-
něm zhodnocení, a na druhé straně je 
domácí potravinářský průmysl nucen 
některé komodity, které se u nás v mi-
nulosti běžně v dostatečném množství 
produkovaly, dovážet pro svoji potřebu 
ve velkém (maso).

A tak důsledně řízené hospodaře-
ní na půdě se všemi jeho přednostmi   
zůstává u nás většinou pouze v oblasti 
teorie, přednášené na odborných ško-
lách, případně v různých projevech 
pracovníků ministerstva zemědělství 
či agrární komory. Konkrétní metoda 
vedoucí k obnově slušného stupně so-
běstačnosti v základních potravinách, 
včetně výrobkové návaznosti obou 
odvětví zemědělského rezortu, nebyla 
u nás v posledních desítkách let nikdy 
vypracována, a proto neexistuje. Sou-
časný stav naší závislosti na dovozech 
potravinářských surovin nebo hoto-
vých potravin je dnes ze strategického 
hlediska velmi riskantní. Přitom naše 
oblast mírného pásma dovoluje vyrábět 
většinu potravin z domácích zdrojů. Je 
načase rehabilitovat v minulosti zavr-
ženou disciplínu „strategické pláno-
vání“ a věnovat se zejména nutnému 
zvýšení živočišné produkce, mimo jiné 
také z důvodu defi citu organické hmo-
ty v obdělávané půdě, mající příznivý 
vliv na její strukturu, výši používaných 
průmyslových hnojiv a také na zadržo-
vání vody v půdě. 

 Josef Radoš

Původ spoluúčasti domácích po-
travinářských organizací na tzv. dvojí 
kvalitě potravin zahraničních výrob-
ců je starším odborníkům, kterým ne-
schází historická paměť, dobře znám. 
Jedná se o chaos vzniklý po roce 1991 
zrušením závaznosti státních technic-
ko-hospodář ských norem, prostřednic-
tvím kterých byla řízena technologie 
potravinářské výroby. Zrušení závaz-
nosti těchto norem, které neodpovídaly 
snaze o vytvoření svobodného tržního 
prostředí nově se formující společnos-
ti, bylo jistě potřebné. Malérem, který 
se projevil prudkým poklesem jakosti 

potravinářských výrobků a který pro-
následuje jakost těchto výrobků do 
současnosti, však je, že nebylo realizo-
váno rozhodnutí ministerstva zeměděl-
ství o vypracování Potravního kodexu, 
který měl nabýt účinnosti po roce 1993 
a stávající normy nahradit. Důvodem 
byl odchod odborníků, tzv. oborářů, 
z potravinářských útvarů ministerstva 
zemědělství, o které byl velký zájem 
v nově vznikajících podnicích. Jejich 
místa postupně zaujali laici v potravi-
nářské problematice, kteří neměli kva-
lifi kační předpoklady pro vypracování 
tohoto potřebného kodexu. 

Tlaku nastupujících zahraničních 
obchodních řetězců koncem století, 
jejichž strategií pro získání zákazníků 
a snížení svých nákladů byla výhrad-
ně nízká cena potravin pro konečného 
spotřebitele, podlehla většina velkých 
výrobců potravinářských výrobků. 
S nízkou cenou přišly tak na domácí trh 
méně kvalitní, v porovnání ke správné 
výrobní praxi často až falšované potra-
viny, zatímco ve vyspělých evropských 
státech se ustálená jakost potravin na 
klidném trhu neměnila. Zahraniční vý-
robci, ve snaze dodávat své výrobky na 
český trh, využili logicky schopnosti 

českých spotřebitelů vstřebat levné, 
méně kvalitní potravinářské výrobky. 
Přizpůsobili tomu skladbu základních 
surovin a pomocných materiálů svých 
výrobků, samozřejmě v negativním 
smyslu. 

Nedomnívám se, že se jedná v přípa-
dě dnes velmi frekventované tzv. dvojí 
kvality zahraničních výrobců potravin 
o tak závažnou problematiku, aby se 
stala předmětem politických jednání 
nejvyšších představitelů členských stá-
tů Evropské unie a jejího vedení.   

Pokud má dojít v souvislosti s tzv. 
dvojí kvalitou potravinářských výrob-

ků k nějaké revizi současné legislati-
vy, je třeba začít s novelizací vyhlášek 
Ministerstva zemědělství ČR k záko-
nu o potravinách. Zejména vyhláška 
o požadavcích na maso č. 69 Sb. z roku 
2016 je neodborně vypracovaná a na-
cházejí se v ní ustanovení, která umož-
ňují výrobu nekvalitních uzenářských 
výrobků. Dobrým negativním příkla-
dem je tolerance minimálního obsahu 
masa ve vybraných výrobcích na úrov-
ni cca 50 % a naprostý zmatek ve sta-
novení tržních druhů výsekových mas.

 Josef Táborský

Kam se poděla snaha o vybudování účelné 
zemědělsko-potravinářské výrobkové integrály

Český podíl na dvojí kvalitě potravin zahraničních výrobců

Děkujeme Vám 
za spolupráci a projevenou 

důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2019 
Vám přejeme mnoho zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti.

pf 2019
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 Výstavba masných průmyslových závodů, pro 
něž se vžil název masokombináty, byla provádě-
na v našem státě zpravidla na základě rozhodnu-
tí vlády podle návrhu příslušného ministerstva, 
odsouhlaseného Státním, později Českým plá-
novacím úřadem. Přednost byla dávána zejména 
návrhům z pánevních nebo průmyslových ob-
lastí, případně velkých městských aglomerací. 
Výjimkou byl první masokombinát vybudovaný 
v jihočeském Písku, po němž následovala výstav-
ba závodů v Lounech a v Březhradě. Zejména 
východočeský masokombinát v Březhradě, který 
již byl na české poměry dosti velký, měl uspoko-
jit zásobováním masem a masnými výrobky dvě 
velká města, Hradec Králové a Pardubice, včetně 
jejich okolí. Největším masným závodem uvede-
ným do provozu v roce 1964 byl Masokombinát 
Ostrava-Martinov jako součást Potravinářských 
závodů v Ostravě. Jednalo se o konglomerát ně-
kolika potravinářských oborů zabývajících se 
masnou, drůbežářskou, mlékárenskou a pekař-
skou výrobou, včetně společných mrazíren, do-
pravy a dalších technických služeb.

Výstavbu nových masných výrobních kapacit 
si vynutila stále se zvyšující spotřeba masa. Zá-
vody byly budovány na celkovou spotřebu 100 kg 
masa v bilanční hmotnosti na osobu a rok. Pro za-
jímavost uvádím seznam masokombinátů podle 
tehdejšího organizačního krajského schématu: 
Praha-Písnice, Praha-Čakovice, Kladno, Příbram, 
Mladá Boleslav, Písek, Vimperk (součást závodu 
Písek), Planá nad Lužnicí, Studená, Hroznětín, 
Klatovy, Louny, Březhrad, Česká Skalice, Polič-
ka, Česká Lípa, Chomutov, Brno (pouze masná 
výroba u stávajících jatek), Hodonín, Ostrava-
-Martinov, Valašské Meziříčí a Olomouc. 

Vedle výstavby nových závodů byla v obdo-
bí státního masného průmyslu provedena řada 
přístaveb a rekonstrukcí, např.: masná výroba 
v Úvalech, Českých Budějovicích, Žirovnici, 
Plzni, Turnově, Roudnici, Vamberku, Krahul-
čí, Zlíně, Kroměříži, Hodicích, Frýdku-Místku, 
Opavě, Šumperku, dále jatek v Kostelci, Havlíč-
kově Brodě, Čáslavi, Brně, Moravském Krumlo-
vě, Bučovicích, bourárny a expedice v Benešově 
a dalších místech. 

Ne ve všech případech měl stát zájem o vybudo-
vání nových masných průmyslových závodů, ze-
jména v oblastech, které nebyly z nějakých důvodů 
preferovány. Jednalo se převážně o místa, v nichž 
se nevyskytovalo poruchové zásobování obyvatel-
stva. A tak docházelo často k velkému přetěžování 
starých, morálně i technicky vyčerpaných větších 
jatečních a zpracovatelských kapacit. Taková byla 
situace i v části táborské oblasti Jihočeského kra-
je, kde v poválečném období po roce 1948 došlo 
k znárodnění původní „Akciové jihočeské továr-
ny na uzené zboží v Táboře“ a jejímu začlenění 
do nového národního podniku „Masna se sídlem 
v Praze“. V roce 1950 byl prostřednictvím delimi-
tace vytvořen národní podnik „Jihočeská Masna 
v Táboře“ s působností v celé oblasti Jihočeské-
ho kraje. Původní městské jatky, sousedící s mas-
ným závodem, byly do nové organizace začleněny 
v roce 1951. V roce 1953 byl vytvořen „Jihočeský 
masný trust, národní podnik v Táboře“, pod který 
spadaly podniky, České Budějovice a Tábor. Pod 
táborský podnik byly začleněny závody Tábor, 
Písek, Strakonice, Milevsko a Jindřichův Hradec, 
včetně několika sanitních jatek. V roce 1955 byla 
dokončena výstavba prvního českého masokom-
binátu v Písku, do kterého byly organizačně začle-
něny sousedící závody z podniků Tábor a České 
Budějovice. V roce 1958 byly samostatné národní 
podniky sloučeny do krajského podniku „Jihočes-
ký průmysl masný, národní podnik, České Budě-
jovice“ a staly se závody. Po následující organizaci 
krajů v roce 1960 byly do jihočeského podniku 
ještě zařazeny závody Studená a Žirovnice.

Dlouholetým ředitelem podniku byl pan Fran-
tišek Dušek, původně ředitel táborského závo-
du. Jednalo se o tzv. dělnického ředitele, který 
se však velmi rychle adaptoval na řízení velké 
státní organizace. František Dušek měl velkou 
zásluhu nejen o rozvoj stávajícího podniku, ale 
zejména o nastartování investiční činnosti, kte-
rá byla zaměřena na výstavbu nových jatečních 

a výrobních kapacit, prostřednictvím kterých 
mělo dojít k náhradě zcela morálně a technicky 
vyčerpaných provozů. Pod jeho vedením došlo 
v poměrně krátkém období k výstavbě exportní-
ho závodu v Plané nad Lužnicí, dále závodu ve 
Studené a učiliště téměř pro tři sta žáků v Táboře.

Účinným prostředkem pro získání náklonnos-
ti představitelů státní správy pro cíle Františka 
Duška bylo jeho dobré a věrohodné společenské 
chování. Vzpomínám si na řadu jednání, kterých 
jsem se někdy zúčastňoval i já. Jednalo se zejmé-
na o průběžný styk s vedoucím úseku Českého 
plánovacího úřadu Jiřím Matouškem, generálním 
ředitelem Sdružení masného průmyslu Josefem 
Kohoutem, z kterého se časem vyvinulo neroz-
lučné přátelství, dále s Karlem Polákem, tehdej-

ším šéfem Vodních staveb, pozdějším ministrem, 
a mnoha dalšími vedoucími pracovníky. 

Po řadě úspěšných jednání na několika stup-
ních státní správy došlo k rozhodnutí o vybudo-
vání nového masného průmyslového závodu. Pro 
jeho umístění byla vybrána lokalita v Plané nad 
Lužnicí, kde se do budoucna uvažovalo s vybu-
dováním průmyslové zóny. Rozhodnutí předchá-
zela řada provozních zkoušek, zejména na čistotu 
ovzduší a dostatečný zdroj pitné vody. 

Investorem výstavby nového závodu byl Ji-
hočeský průmysl masný, autorem projektu byla 
skupina projektantů z oborové projekce Sdruže-
ní masného průmyslu vedená Janem Divišem, 
generálním dodavatelem stavby byl určen tá-
borský závod Vodních staveb v čele s ředitelem 
Františkem Kratochvílem a vedoucím výstavby 
za investora Václavem Kolářem, kterého poz-
ději, zhruba od zahájení montáže technologie, 
vystřídal Josef Radoš, pozdější ředitel závodu. 
Výstavba závodu byla zahájena v červnu 1967, 
trvala 63 měsíců a zkušební provoz byl zahá-
jen v lednu roku 1973. Investiční náklady činily 
106 mil. korun (původně plánováno pouze 
45,1 mil. korun) a z provozních prostředků pod-
niku bylo použito ještě dalších cca 10 mil. korun.

Nový závod měl charakter kombinátního ty-
pu s propojením jatek, bouráren, masné výroby 
a konzervárny. Významnou součástí závodu byl 
samostatný objekt pro výrobu polokonzerv urče-
ných pro vývoz. Výroba v tomto provozu byla 
zahájena 1. února 1975. Celý závod získal jako 
první ucelený objekt masného průmyslu v Čes-
ké republice povolení k vývozu polokonzerv do 
USA a všech druhů mas a výrobků z masa do 
zemí tehdejšího Evropského hospodářského spo-
lečenství.

Výstavba masokombinátu měla původně nava-
zovat na síť podobných satelitních závodů, které 
měly být mimo jiné dodavateli výrobků z masa 
pro zásobování hlavního města. Tato úvaha poz-
ději padla a nahradila ji myšlenka o výstavbě dvou 
samostatných závodů Praha-jih a Praha-sever, 
včetně diskutabilních porážkových kapacit. Ze 
strategických důvodů trvala státní správa na dvou 
závodech se zásobovacími oblastmi rozdělenými 
řekou Vltavou. Výstavba jateční fáze u obou zá-
vodů vycházela z naivní úvahy, že nejlépe rozdělí 
surovinu potřebnou pro výrobu výsekových mas 
a masných výrobků anatomie těl jatečných zvířat. 
Jednalo se tak o relikt plánovaného hospodářství, 
které předpokládalo i do budoucna zásobování 
oblastí podle tzv. tržních fondů.

Defi nitivní investiční záměr výstavby Maso-
kombinátu Planá nad Lužnicí vycházel z potřeby 
rozšíření výrobní kapacity masného průmyslu 
pro zásobování okresu Tábor a části přilehlých 

okresů Písek, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, ja-
kož i jižní části okresu Benešov ze Středočeského 
kraje. Stanovaná kapacita závodu měla krýt záso-
bování 144 500 obyvatel. Během příprav výstav-
by došlo i v tomto případě k určitým korekcím. 
Počítalo se např. i s přímými dodávkami zejména 
masných výrobků do hlavního města. 

Po výstavbě masokombinátu mělo dojít ke 
zrušení následujících provozů v Táboře: jatky, 
masná a konzervářská výroba, koňská výrobna, 
učňovská škola a sklad kůží. V Soběslavi pak 
sanitní jatky. Také pronajaté prostory, např. bou-
rárny v národním podniku Mrazírny a balíčkárna 
na Žižkově náměstí, měly být vypovězeny. Ke 
zrušení koňské výrobny však v souvislosti s její 
věhlasností a popularitou nedošlo.

ZÁKLADNÍ ROČNÍ ÚKOLY NOVÉHO 
ZÁVODU BYLY V NOVÉM ZÁMĚRU 

NÁSLEDUJÍCÍ:
–  hovězí porážka 14 230 tun živé hmotnosti – pů-

vodní porážka 4032 tun živé hmotnosti,
–  vepřová porážka 15 694 tun živé hmotnosti – 

původní porážka 4675 tun živé hmotnosti,
–  telecí porážka 968 tun živé hmotnosti – původ-

ní porážka 558 tun živé hmotnosti,
–  bourárna výsekového masa 4100 tun – původní 

výroba 2350 tun,
–  masná výroba 3100 tun – původní výroba 2051 

tun,
–  škvařírna a tavírna tuků 867 tun.

(V ročním výrobním úkolu byl již započítán 
přesun masa v jateční úpravě pro budoucí závo-
dy v Praze.)

Pro zajištění plnění plánované výroby byl 
v úvodním projektu stanoven počet pracovníků 
349 (starý závod 235), který byl pak v investič-
ním úkolu zvýšen na 365. Nutno připomenout, že 
závod měl vlastní dopravu a údržbu. Z původního 
táborského závodu přešel celý pracovní kolektiv, 
což bylo pro úspěšné zahájení provozu masokom-
binátu podstatné. Nový závod měl k dispozici cca 
60 % vyučených řezníků a uzenářů z celkového 
počtu zaměstnanců. Plánovaná produktivita práce 
v sektorových jednotkách na jednoho pracovníka 
měla dosáhnout k oborovému indexu 154, na jed-
noho dělníka pak indexu 141.

Plánovaná kapacita jatek, bouráren a masné 
výroby byla dosažena již během zkušebního pro-
vozu, a to zhruba do tří měsíců od zahájení čin-
nosti nového závodu. Bylo to umožněno zejména 
tím, že podnikový ředitel pověřil svého výrobně-
-obchodního náměstka, pozdějšího ředitele závo-
du, zajištěním předpokladů pro nákup jatečních 
zvířat, přesunů mas v jateční a bourárenské úpra-
vě a tržních fondů pro realizaci výrobků z ma-
sa mimo kraj se značným předstihem. Původně 
plánovaná kapacita byla v následujících letech 
překračována o desítky procent. Dobrým strate-
gickým záměrem bylo, že po dokončení hrubé 
stavby závodu byl budoucí ředitel masokombiná-
tu pověřen také řízením starého závodu v Táboře. 
Tím odpadly obvyklé komplikace s předáváním 
značného množství surovin a rozpracovaného 
materiálu mezi objekty.

Organizační struktura vedení masokombinátu 
byla v té době dosti neobvyklá. Sestávala z funk-
ce ředitele závodu, ekonoma, vedoucího výrob-
ního útvaru (logistika) a vedoucího technicko-
-technologického útvaru. Poslední funkce měla za 
úkol zabraňovat určitým složitostem při zavádění 
nového strojního zařízení nebo nových výrobních 
postupů. Za tento proces včetně výkonových no-

rem zodpovídal vedoucí TTÚ. Toto organizač-
ní uspořádání bylo umožněno využitím velmi 
schopného vedoucího pracovníka Ferdinanda 
Hoffmanna. Ředitel závodu pak osobně řídil pro-
střednictvím vedoucích středisek nákup jatečných 
zvířat, odbyt hotových výrobků, personalistiku 
a problematiku jakosti produkce a hygieny.

PRVNÍ SESTAVA VEDENÍ ZÁVODU 
BYLA NÁSLEDUJÍCÍ:

● Ředitel – Josef Radoš
● Ekonom – František Ženíšek
● Vedoucí výrobního útvaru – Jan Kanov
●  Vedoucí technicko-technologického útvaru – 

Ferdinand Hoffmann

Závod byl organizačně rozdělen na samostatně 
hospodařící střediska. Operativní vyhodnocová-
ní ekonomiky středisek bylo prováděno dobře 
propracovaným systémem, tzv. limitních listů. 
Náklady středisek, které nebyly měřitelné, např. 
spotřeba el. energie, byly pak rozdělovány podle 
nejvhodnějších kriterií.

Po špatných zkušenostech se zapracováním 
pracovníků na již fungujících masokombinátech, 
kteří do nového prostředí zpravidla přinášeli ně-
které nežádoucí návyky, zejména na úseku hygi-
eny a technologie, rozhodlo vedení nového zá-
vodu zapracovat si svoje spolupracovníky samo. 
Bylo to umožněno tím, že členové vedení byli 
mimo jiné i slušnými řemeslníky a měli k dispo-
zici dobré mistry ze starého táborského závodu.

Pro rozvoz výrobků byl pořízen v dostateč-
ném předstihu zahraniční program optimalizace 
dopravy. Technický útvar generálního ředitelství 
masného průmyslu vyšel snaze vedoucích pra-
covníků nového závodu vstříc a přidělil podniku 
pro masokombinát jednotný vozový park, sestá-
vající ze tří druhů vozidel. Všechny vozy byly 
opatřeny sektorovými barvami s velkými logy 
masokombinátu. Pracovníci zásobování a rozvo-
zu byli vzorně oblečeni a odlišovali se od ostat-
ních pracovníků bílým omyvatelným kloboukem.

Jakost masných výrobků a konzerv byla řízena 
a kontrolována oborovým systémem, vypracova-
ným Generálním ředitelstvím masného průmys-
lu. Velká pozornost byla věnována smyslovému 
a laboratornímu hodnocení výrobků. Hodnotitel-
ská komise včetně vedoucích středisek se scháze-
la vždy ráno v laboratoři a každý člen vypracoval 
jednoduchý protokol o svém hodnocení. Vedoucí 
středisek pak byli povinni přenést poznatky zís-
kané při hodnocení na odpovědné pracovníky.

Dobrým pomocníkem při doplňování stavu 
mladých pracovníků nového závodu byla roz-
sáhlá sportovní aktivita. Závod vlastnil jezdecké 
koně, měl úspěšné fotbalové i hokejové mužstvo. 
(Hokejisté zajížděli k zápasům i do Německa.) 
Pěstovala se lehká atletika, zápas, odbíjená, ves-
lování a další sporty. Řada oborových turnajů se 
z tohoto důvodu pořádala v Plané nad Lužnicí. 

Celou novodobou historii řeznicko-uzenářské-
ho řemesla na Táborsku doprovázel stavovský 
sport – řeckořímský zápas a zápas ve volném slo-
hu. Řada zápasníků dosáhla v tomto sportu i vy-
soké mezinárodní úrovně. Za všechny si dovolím 
připomenout Josefa Čadila, dlouholetého před-
sedu oddílu, dále Ladislava Sekala, Václava Sos-
novce, Václava Dolejšího, Kamila Pajkrta, Jose-
fa Krátošku, Karla Krätzera, Antonína Peroutku, 
Františka Sekala, Milana Pudila a Josefa Suka.

Mezi tradiční společenské akce pořádané ve-
dením masokombinátu patřilo pořádání plesů, 
odborných výstav a také vítání zaměstnanců při 
nástupu do práce po Novém roce. Vítání spočí-
valo v koncertu velkého dechového orchestru tá-
borské posádkové hudby v hale závodu a projevu 
ředitele závodu.

Dne 1. září 1985 bylo zahájeno vyučování 
v nově vybudovaném Středním odborném učili-
šti potravinářském v Táboře, které bylo součástí 
Masokombinátu Planá nad Lužnicí až do 23. čer-
vence 1991, kdy učiliště přešlo delimitací pod 
Ministerstvo zemědělství ČR. Po dalším převodu 
na krajského zřizovatele došlo z důvodu nedo-
statku učňů a necitlivého řízení z kraje k jeho 
uzavření. Kapacita učeben, internátu a samostat-
né dílny v masokombinátu odpovídala 280 mís-
tům pro chlapce a děvčata.

Po zrušení Jihočeského průmyslu masného 
v roce 1990 se stal masokombinát samostatným 
podnikem, který pak na převzaté majetkové pod-
statě fungoval až do privatizace v roce 1993. Od 
té doby došlo několikrát k změně vlastníka spo-
lečnosti. V současnosti je majoritním vlastníkem 
Agrofert Holding, a. s., jako součást Kostelec-
kých uzenin, a. s. Josef Radoš

Jak jsme budovali masný průmyslový závod 
Masokombinát Planá nad Lužnicí
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(Dosud aktuální článek napsal pro Řeznicko/
uzenářské noviny emeritní rektor Vysoké školy ve-
terinární v Brně, profesor MVDr. Jaroslav Neu-
mann, DrSc., který nás již bohužel opustil.)

OBCHÁZÍ EVROPU TŘETÍHO MILÉNIA 
SKUTEČNĚ STRAŠIDLO – STRAŠIDLO 

OBEZITY? DOSTANEME-LI 
PODOBNOU OTÁZKU, 

MUSÍME ODPOVĚDĚT ANO.

Ale své kořeny má v minulosti a nepostihuje 
pouze Evropu. V současné době jsou snad nej-
více obezitou postiženy USA, kde se již řadu let 
s tímto problémem vede organizovaný, ale zatím 
neúspěšný boj.  A pochopitelně její výskyt posti-
huje i řadu dalších oblastí. Lidé byli vždy různí 
– normálně vyvinutí, tlustí i hubení. Patřím do 
generace narozené mezi dvěma světovými vál-
kami, kterou tlouštíci vůbec nevzrušovali. Byli 
přátelští, klidnější a méně konfl iktní. Vladimír 
Menšík o nich mluvil jako o lidech dobře uděla-
ných, jejichž nervy byly pěkně obaleny tukem, 
a tak odolnější. Pravda, měli své problémy třeba 
s knofl íčky u límce košil, na vestách nebo u kal-
hot, ale ty řešily snadno maminky nebo manžel-
ky. Něco se povolilo, něco přešilo, nebo se do 
míst největšího napětí všil cvikl. Měli jsme pro 
ně také hanlivá označení. Třeba žok, cvek, pup-
kál. Ale moc se nepoužívala. Více starosti nám 
dělali ti hubení, zvlášť když konzumovali hodně 
jídla bez jakýchkoliv následků. Často jsme je pak 
považovali za nemocné škrkavkami či tasemni-
cemi.

Vyrůstali jsme v době války a přídělového 
systému, který nás provázel ještě v poválečných 
létech, v době dospívání. A asi proto jsme rostli 
hodně do výšky, přerostli jasně generaci našich 
otců, ale třeba v maturitní třídě byl mezi námi 
z 25 hochů jen jeden obézní. A tak nás ten pro-
blém ani nezajímal, nějak nám uniklo, že obéz-
ních spoluobčanů přibývá a nebýt televize, tak 
jsme ani nevěděli, že počátkem šedesátých let 
máme v ženské populaci přes padesát procent 
s nadváhou až obezitou a u mužů je to jen o něco 
lepší. A to bylo v době, kdy swingujícímu Západu 
kralovala modelka Twiggy. Dík televizi se stal 
také známý docent Rajko Doleček, který vlastně 
jako první upozorňoval na nebezpečí nadváhy 
a promlouval o zdravé výživě. A své názory mu-
sel také tvrdě obhajovat. Vzpomínám si, jak po 
jedné jeho přednášce vystoupil bez zlého úmyslu 
mohutný hajný se slovy: „Jo, než ti tlustí budó 
chudí, tak ti chudí budó tuzí“.

Co vlastně rozumíme nadváhou a obezitou? 
V žádném případě nejde pouze o záležitost vzhle-
du, měnícího se až do deformované postavy. 
Obezita (otylost) je ve skutečnosti chorobný stav 
charakterizovaný nadměrnou tvorbou a malým 
odbouráváním tuku. Tvorba tuku je fyziologický 
proces, při kterém dochází k tzv. depotizaci pře-
bytečné energie ukládané pro případ okamžité 
potřeby. Dochází-li opakovaně po určitou dobu 
k nepoměru mezi příjmem a výdejem energie, 
ukládá se tuková tkáň především v určitých mís-
tech (břicho, hýždě). Dochází nejprve k nadváze, 
při pokračujícím nepoměru pak k obezitě. Příčin, 
které mohou tento stav vyvolat, je více, odborní-
ci se však shodují v tom, že hlavní roli zde hrají 
zvýšený příjem potravy, nevhodné složení jídel-
níčku o vysoce kalorických, tučných a sladkých 
jídlech na straně jedné, a špatný životní styl sta-
věný na omezeném pohybu, sedavém zaměstná-
ní a upouštění od obvyklých sportovních aktivit 
na straně druhé. Jen z menší části bývají příči-
ny obezity jinde. V genetických predispozicích, 
hormonálních poruchách, případně u některých 
chorobných stavů. Obezita postihuje výrazně 
pohybový aparát (ploché nohy, nemoci kloubů, 
přetížení vazů apod.), vede k zvýšenému zatížení 
srdce, zvyšuje výskyt kardiovaskulárních chorob, 
vede k dušnosti. Představuje i nebezpečnou kom-
plikaci některých závažných chorob (cukrovka).

Pro stanovení obezity, event. nadváhy jsou 
směrodatné dvě veličiny. Výška v cm a hmotnost 
v kg. Nejstarší obecně známá a velmi jednoduchá 
je metoda, podle které normální váha nemá pře-
sáhnout výšku sníženou o 100. Tedy při výšce 
175 cm nemá přesáhnout 75 kg (175 – 100 = 75). 
Dnes je ale nahrazována přesnějším tzv. ukazate-
lem tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index), 
který je dán podílem hmotnosti v kg a mocniny 
výšky v m. Tedy 75 : (1,75)2 = BMI. Hodnota vět-
ší než 25 je považována za nadváhu a při zvýšení 
nad 30 za obezitu. Vedle toho jsou k dispozici 
tabulky, které respektují biologický věk. Přihlíží 
se k tomu, že v určitém věku se hmotnost fyziolo-
gicky zvyšuje asi o 4 kg za dekádu. Generace do-
spívající v době střídání milénií se opět posunuje 
jednak v narůstající výšce, ale také přibývajícím 

počtem jedinců, jejichž problémem jsou nadváha 
a obezita. Zemí, která v tomto směru patří me-
zi nejpostiženější, je celkem nečekaně Ameri-
ka, kde již po desetiletí přibývá obézní populace 
a zdravotníky doporučovaná řešení zůstávají bez 
viditelných výsledků. V současné době vstupují 
do uvedené problematiky další odborníci a zdá 
se, že některé iniciativy jsou zejména v rukou 
ekonomů. Některé výsledky Ekonomického in-
stitutu Harvardské Univerzity totiž naznačují, 
že problém narůstající obezity nespočívá pouze 
v pomalejším životním stylu a tučnější stravě, ale 
v celém systému ovládaném moderními techno-
logiemi, téměř ve všech oblastech života. Ameri-
čané nejsou tučnější proto, že by jedli větší porce, 
ale jí příliš často. Zde nastává určitý paradox, 
protože všeobecně je doporučováno, a platí to 
především pro starší generaci, jíst častěji, pětkrát 
až sedmkrát denně, ale pouze za předpokladu, že 
původní tří až čtyřetapový jídelníček se rozdě-

lí na více menších částí. Bohužel potravinářský 
průmysl v zájmu konzumentů nezareagoval, ale 
v zájmu posílení vlastních zisků začal používat 
chybných doporučení v původních návrzích, ze-
jména chybné tolerance k cukrům, a zavedl sor-
timent slazených a opražených výrobků, které 
si konzumenti oblíbili a pojídali navíc s vědo-
mím, že prospívají svému zdraví. K tomu při-
stupovala další skutečnost, že většina namáhavé 
tělesné práce byla nahrazována prací méně namá-
havou a při absenci pravidelného pohybu mimo 
zaměstnání byl příjem energie daleko vyšší než 
její potřeba. Plíživě, nenásilně a o to důsledněji 
vstupovala do poskytování služeb v pohostinství 
macdonaldizace, která vše přizpůsobovala stylu 
fi rmy McDonald´s, která přeměňovala obchod, 
ekonomiku a životní styl duchu tohoto podni-
kání. McDonald´s se stal hlavním, i když ne je-
diným představitelem tzv. rychlého občerstve-
ní fast food. Tento systém se rychle rozšířil na 
stánkové prodeje, pizzerie, pipigryly, snack bary 

a nabízel nejen tradiční hamburgery, ale i ob-
líbené hot dogy, tousty, pizzu, smažená kuřecí 
křidélka a další sortiment z drůbežího masa. Do-
mácnosti přivítaly předsmažené hranolky, hotové 
výrobky čínské kuchyně a večer se stal nedílnou 
součástí televizní siesty popcorn, aniž by si jeho 
konzumenti uvědomovali, že porce zkonzumova-
né pochoutky přináší stejnou dávku energie jako 
pořádný steak.

O Americe druhé poloviny dvacátého století 
jsme u nás mnoho nevěděli. Teprve devadesátá 
léta nám představila její obyvatele, zejména dík 
TV seriálům, jako národ sportovců běhajících 
pravidelně každé ráno, plavajících několik dé-
lek bazénů, jezdících na kole a navštěvujících 
posilovny, tenisové kurty či golfová hříště. Dá-
my v restauracích popíjely ledový čaj, minerálky 
a pojídaly zeleninové či ovocné saláty. Dík tomu 
zde byli muži i ženy ve výborné tělesné kondici, 
v duševní pohodě a štíhlých postav. Realita však 

byla zcela jiná a o ní jsme se dovídali až pozdě-
ji ze statistik, časopisů a z výsledků vědeckých 
průzkumů. A tak jsme poznali, že největším sou-
časným problémem USA je přibývající obezita, 
která staví Američany na první místo ve světě. 
Mnoho Američanů, a to i mladých, má jen mini-
mum pohybu a pěšky udělá denně sotva několik 
set metrů, z toho podstatnou část doma mezi te-
levizorem a ledničkou. Vzdor všem doporučením 
vědců a vzdor propagaci racionální výživy hol-
dují sladkým limonádám, cpou se hamburgery, 
vůbec milují rychlé občerstvení, pizzu či čínu do 
domu a při večerní siestě mlsají popkorn.

O Americe se někdy mluví jako o zemi neo-
mezených možností a jistě stojí za zmínku, že 
k současné problematice dokázala mobilizovat 
vlastní vědecké kapacity, zorganizovat týmy od-
borníků, organizátory i celá vzdělávací zaříze-
ní k tomu, aby dosud přetrvávající životní trend 
spojený s nárůstem obezity byl zastaven. Je při-
tom jasné, že nemůže jít o nějakou jednorázo-

vou akci nebo pouze o několik třeba i konkrét-
ních opatření, nýbrž o postupné, dlouhodobé, ale 
zásadní změny celého životního stylu. V tomto 
směru, navzdory přetrvávajícím neúspěchům na 
domácí půdě, jsou nové poznatky získávané prá-
vě v USA pozorně sledovány a oceňovány na 
celém světě. Je to pochopitelně spojeno s tím, 
že obezita je celosvětovou záležitostí, že nejen 
volba opatření, ale i razance jejich uplatňová-
ní konečném dopadu jejich vlivu na občany má 
celosvětově mnoho společného. Všude je třeba 
dosáhnout toho, aby občan nebyl pouze pasiv-
ním subjektem neschopným rozlišovat, co slouží 
jemu a co je mu předkládáno v rámci zájmu vý-
robců a obchodních společností.

Obezita je dále spojována s některými tzv. 
civilizačními a metabolickými chorobami, ze-
jména s nemocemi kardiovaskulárního systému 
a cukrovkou (diabetes mellitus). U nemocí kar-
diovaskulárních jde obvykle o spojení se špat-
ným životním stylem a chybnými stravovacími 
návyky, které vedou k zvýšené hladině chole-
sterolu. Objektivně je však třeba konstatovat, že 
tyto návaznosti nebyly zatím nezvratně proká-
zány, a naopak řadou odborníků jsou dnes tyto 
vazby přímo zpochybňovány. Zcela jiná je však 
situace u diabetiků. Cukrovka je nemoc poměr-
ně rozšířená, vážná, ale zvládnutelná. Kdo však 
cukrovku má, pak si jí ponese po celý zbytek 
života. Ovšem podstatné je, že dnes je zvládnu-
telná tak, že při léčbě a správné dietě s ní člověk 
může plnohodnotně žít, aniž by byla ohrožena 
délka jeho života. Statistiky při tom ukazují, že 
u obézních pacientů stačí i menší snížení nadby-
tečné hmotnosti k tomu, aby se průkazně snížily 
právě nežádoucí komplikace cukrovky jako po-
ruchy sítnice vedoucí až k slepotě nebo oběhové 
u dolních končetin, hrozící v krajním případě až 
amputací.

Problémy s obezitou a jí doprovázejících ná-
sledků se nevyhýbají ani Evropě a pro nás je šo-
kující zjištění (bez udání věrohodných prame-
nů), že totiž Česká republika počtem tlouštíčků 
obou pohlaví patří na 4. místo našeho kontinentu. 
O naší kuchyni, která je svým původem selská 
a určená kdysi pro lidi tvrdě pracující od svítání 
do tmy a která byla v době D. M. Rettigové pře-
vedena na vysoce kalorickou kuchyni měšťan-
skou, by se ve vztahu k nadváze nemuselo pochy-
bovat! Ale z ní již pro dnešek, kromě knedlíků, 
mnoho nezůstalo. Nebo – že bychom se dokáza-
li tak rychle přizpůsobit trendům zahraničním?

Proti chybným stravovacím návykům, rostoucí 
obezitě a proti nárůstu civilizačních chorob se 
zvedla v řadě evropských států v osmdesátých 
letech rozsáhlá kampaň, zaměřila se především 
na jídelníčky, z kterých bylo vyškrtáno vše, co 
dělalo stravu chutnou, a z jídla příjemný zážitek. 
Protože tlak odborníků byl v té době ovlivněn 
nárůstem kardiovaskulárních chorob, orientovalo 
se hlavní úsilí proti tzv. cholesterol-stravě. Ta-
ké lidé se z počátku obávali cholesterolu a část 
z nich raději přešla na vegetariánství. Ale to vedle 
škrtů v jídelníčcích nic podstatného nenabídlo, 
vegetariáni zůstali i nadále minoritou, nakonec 
rezignovala i většina lidí a s jistým sarkasmem: 
„na něco přece zemřít musíme“ se vrátila k nor-
mální stravě nebo hledala východisko v různých 
dietách.

Obezita – vážný problém současnosti

Mamí, proč nám ti homo sapiens říkají prasata? (sch)
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O dietách se dá psát hodně. Některé jsou ne-
zbytné a doprovázejí člověka po celý život (např. 
cukrovková dieta), jiné jsou pouze krátkodobé 
(např. postoperační). Krátkodobější bývá i vět-
šina diet redukčních, kde se navíc uplatňuje sil-
ný vliv reklamy. Jejich účinnost je různá, někdy 
i zcela nulová. Velmi častým doprovodným je-
vem je tzv. jo-jo efekt, když dietou dosažený úby-
tek hmotnosti se po jejím skončení rychle vrací 
k výchozím hodnotám. Rovněž složení diet může 
být velmi rozdílné. Chcete hubnout a máte rádi 
maso? Pak dáte určitě přednost redukční dietě 
proteinové, známé jako dieta Atkinsonova. Do-
poručuje všechny druhy masa, je nakloněna ži-
vočišným tukům (máslo), neomezuje vejce a to-
leruje dokonce i majonézu. Zato přísně zakazuje 
obiloviny, pečivo, brambory a těstoviny a proti 
obecně dietním zásadám omezuje na minimum 
zeleninu a ještě více ovoce. Obejdete-li se bez 
masa, můžete hubnout při dietě makrobiotické, 
též označované jako vegetariánská. Ta zakazuje 
veškeré maso, živočišné i rostlinné tuky, mléko, 
vejce i mléčné výrobky a preferuje právě zeleni-
nu, luštěniny, ovoce i cereálie. Můžeme si vybrat, 
ale nikdy ne kombinovat.

     Velmi razantně přistoupili ke změnám ne-
vyhovujícího životního stylu, a především ke 
změnám nežádoucích stravovacích návyků kon-
cem osmdesátých let v USA. Symbolem tohoto 
programu se staly tzv. pyramidy, které měly být 
základem vyjádření celého komplexu opatření 

a dlouhodobého postupného odstraňování ná-
vyků, které vedly současné generace k obezitě. 
Do práce na programech byla zapojena celá řada 
vládních i nevládních institucí, týmy odborníků 
i jednotlivci z prestižních univerzit, významní lé-
kaři, dietologové, odborníci na zdravou výživu. 
Do čela bylo postaveno ministerstvo zemědělství 
a úřad pro výživu a léčiva (FDA) a posouzení ná-
vrhu mělo projít senátním výborem. Název py-
ramida byl zvolen proto, že jejím podkladem je 
čtyřboký jehlan a v plošném vyjádření trojúhel-
ník, tedy útvar, který se zužuje od báze k vrcholu. 
Vedeme-li směrem k vrcholu rovnoběžky, získá-
váme stále se zmenšující prostor, který využívají 
ekologické pyramidy, věkové pyramidy a nyní 
i potravní. U posledně uvedených dáváme potra-
viny vyhovující záměrům k bázi, a méně vyhovu-
jící a nevyhovující řadíme do stále se zmenšují-
cích ploch k vrcholu. Vládní pyramida tzv. zdravé 
výživy se objevila asi před čtvrtstoletím a skonči-
la neslavně. Její doporučení nebylo obyvatelstvem 
přijato a počet obézních se ještě zvyšoval. Zřejmě 
zde sehrála svoji roli špatná koordinace, mnoho 
polemik k méně podstatným problémům a sku-
tečnost, že některé výživové zdroje byly od počát-
ku špatně nastaveny (konkrétně sacharidy). Toho 
obratně využil potravinářský průmysl, který zde 
vystihl možnost využít chybné nadhodnocení pro 
vlastní zisky, zavedl výrobu tzv. nízkotučných po-
travin, které si obyvatelé ve formě koláčků a dor-
tíků záhy oblíbili a konzumovali je ve velkém 

v dobré víře, že pomáhají svému zdraví. Prvním 
neúspěchem pochopitelně otázka pyramid zdravé 
výživy neskončila, řada odborníků se k nim znovu 
vrací a hledá alternativy jejich řešení. Velmi am-
biciózně se v tomto směru jeví pyramida zdravé 
stravy z Harvardského institutu obecného zdraví. 
Její autor doktor W. Willet vidí reálnou možnost 
tuto novou pyramidu uvést do života. Mezi tím 
ale výzkum přináší nové poznatky, které problém 
obezity posunují do zcela nové roviny. Výsledky 
totiž naznačují, že vysoce kalorická, tučná a sma-
žená jídla, hranolky, hamburgery a také cukrovin-
ky a sladké limonády mohou vést k hormonálním 
změnám v organismech konzumentů, způsobují 
ztrátu sebekontroly, vedou až k chorobné žádos-
tivosti po těchto potravinách a nutí ke konzumaci 
stále vyšších dávek.

Podle výsledků Hoebela z Univerzity v Prince-
tonu mohou některé potraviny vyvolávat v moz-
kové tkáni podobné reakce jako drogy, včetně 
abstinenčních příznaků. Zatím jde pouze o hy-
potézy, nicméně by jimi bylo možné vysvětlit 
např. stálost strávníků a z ní vyplývající fi nanční 
úspěch řetězců restaurací typu McDonalďs nebo 
KFC. A také skutečnost, že do programu zdravé-
ho životního stylu začínají vstupovat paragrafy 
podobně jako do sporů chronicky nemocných ku-
řáků s tabákovými koncerny. Americký právník 
Sam Hirsch žaloval jménem obézních dětí fi rmu 
McDonald’s za to, že vědomě ohrožuje zdraví 
dětí, kterým nabízí nevhodné potraviny. V žalo-

bě mimo jiné fi guroval patnáctiletý G. Ř. vážící 
180 kg, který uváděl, že stravu žalované fi rmy 
konzumoval pravidelně od šesti let, trpí těžkou 
cukrovkou a má řadu zdravotních potíží. Mnozí 
očekávali tvrdé střety právníků obou stran, když 
obžalovaný je jeden z nejmocnějších gigantů, je-
hož tisíce restauračních zařízení obslouží den-
ně až dvacet milionů strávníků, z toho asi 80 % 
v USA, Velké Británii, Německu a Francii. Zdá 
se, že fi rma založená dvěma bratry v roce 1937 
v Kalifornii jako stánkový prodej hamburge-
rů dosáhla zenitu svého rozvoje již na samém 
přelomu milénia. Pod známým heslem „kvali-
ta, obsluha, čistota a hodnota“ vznikl tak gigant 
i dík systému licenčních smluv tzv. franšíz, kte-
ré zajišťovaly, že provozovny různých nájemců 
v různých státech budily dojem jednoho majite-
le, který je schopen reagovat na podmínky trhu 
a udržovat vysoký standard hygienický i techno-
lo gický. A ten se bude nepochybně účinně bránit. 
Nicméně dosavadní průběhy sporů mezi kuřáky 
a výrobci cigaret dávají značné šance právě stra-
ně žalující. Jisté však je, že nepůjde o problém 
krátkodobý a jednoduchý. A tak všem, kteří mají 
problémy s nadváhou či obezitou, je možné pou-
ze poradit, aby nespoléhali jen na žaloby a soudní 
spory, ale vzali řešení i do vlastních rukou. Tře-
ba jen tím, že si zhodnotíte vlastní životní styl 
a postupně do něj zařadíte několik ozdravujících 
prvků. Třeba jen zvýšení aktivního pohybu.

Prof. MVDr. Jaroslav Neumann, DrSc. 

OSTRAVSKÁ KLOBÁSA prošla poměr-
ně dlouhým obdobím schvalování a také 
zkouškami, pokud jde o skladbu suroviny 
a koření. Byla vyvinuta v Severomoravském 
průmyslu masném Ostrava-Martinov. Zná-
mý odborník na výrobu masných výrobků 
(za první republiky místopředseda Společen-
stva řezníků a uzenářů okresu Moravsko-Ost-
ravského), tehdejší hlavní technolog Podniko-
vého ředitelství Severomoravského průmyslu 
masného Josef Pekárek dostal v závěru roku 
1968 zadání od výrobního náměstka Vladimí-
ra Šmída, aby navrhl nový masný výrobek, 
který by bylo možno uplatnit jako krajový 
návrh. Případně jej také navrhnout pro za-
řazení do technicko-hospodářských norem 
v rámci celého Masného průmyslu. Josef Pe-
kárek měl od počátku jasno, že to bude uze-
nářský výrobek – kvalitní klobása s názvem 
OSTRAVSKÁ. K provedení zkoušek dopo-
ručil masný závod ve Frýdku-Místku. Záro-
veň požádal výrobního náměstka o uvolnění 
technologa Jiřího Stuchlého, který by mu byl 
nápomocen ve výběru a zpracování surovin 
s následnou zkušební výrobou klobás. Vše bylo 
předem ujednáno. Ředitel masného závodu ve 
Frýdku-Místku Ing. Emanuel Šigut souhlasil, 
aby zkouška nového výrobku proběhla v mís-
tecké výrobně. Pověření Josef Pekárek a jeho 
asistent Jiří Stuchlý započali s přípravou.

V místecké výrobně uzenin si nejprve 
připravili hlavní surovinu na 100 kg hotového 
výrobku. Vepřové maso z krků a boků pokrájeli, 
řádně promíchali s kořením, dusitanovou solicí 
směsí a vodou. Takto připravené dílo nechali do 
druhého dne vychladit. Druhý den se po před-
chozím opětovném zamíchání dílo narazilo do 
vepřových tenkých sdíraných střev. Klobásy se 
oddělovaly na cca 180gramovou váhu jednotli-
vých výrobků. Konce klobás se špejlovaly. Po 
vyuzení a uvaření se klobásy znovu doudily. Koš 
s tepelně opracovanými klobásami byl přemístěn 
do chladírny, aby následující den bylo možno 
provést smyslové a jakostní hodnocení. Druhého 
dne se J. Pekárek s J. Stuchlým dostavili vyhod-
notit provedenou zkoušku nejen co do jakosti, 
ale také co do výtěžnosti výrobku. S velkým pře-
kvapením však zjistili, že bohužel není co hod-
notit. Na uzenářském koši místo 100 kg klobás 
zbylo jen několik kusů. Zbývajících klobás bylo 
o hodně méně než uzenářských prázdných ho-
lí, na kterých původně klobásy visely. Zaměst-
nanci místecké výrobny si zřejmě už dlouho tak 
nepochutnali na jakostní klobásce. Vůbec při-
tom nevzali na vědomí, že se jedná o zkušební 
kontrolovaný výrobek. Musela se tedy vyrobit 
další zkušební šarže. A to pod stálou kontrolou 
výrobního procesu, včetně uzamčení chladírny 
až do vychlazení výrobků, a jeho následného 
vyhodnocení. Tato druhá zkouška již byla vý-

robně úspěšná a výrobek byl i s technologickým 
popisem předán k dalšímu doporučení. Vedení 
Severomoravského průmyslu masného však ne-
tušilo, že schvalovací proces navržené ostravské 
klobásy bude hodně složitý. Generální ředitelství 
Masného průmyslu, a hlavně jeho výrobní ře-
ditel Miroslav Mánek, nesouhlasilo s návrhem, 
pokud se týká spotřeby suroviny. Zejména však, 
že zkoušek musí být více a že musí být využito 
přebytečné výrobní maso. Měsíce plynuly a na 
Generálním ředitelství MP v Praze došlo ke změ-
ně generálního ředitele. Josefa Kohouta vystřídal 
Josef Vlach, který do té doby zastával funkci 
podnikového ředitele Jihomoravského průmyslu 
masného v Brně. Krátce po jeho jmenování, to už 
bylo někdy počátkem roku 1969, navštívil nový 
generální ředitel Masokombinát Martinov. Mimo 
jiné v rozhovoru přišel s návrhem na rozšíře-
ní sortimentu masných výrobků. S myšlenkou, 
že každý kraj by se měl prezentovat, a obohatit 
tak novým výrobkem dosud celostátně zavedený 
sortiment uzenin. Na tomto setkání byl přítomen 
také Josef Pekárek, kterého nebylo potřeba ni-

jak přesvědčovat o potřebě rozšíření sortimen-
tu uzenářských výrobků, protože už měl dlouho 
připravenu ostravskou klobásu, která však do-
sud neprošla schvalovacím řízením. Z podně-
tu ředitele masokombinátu v Martinově Radko 
Pastora J. Pekárek provedl opět několik zkoušek 
přímo ve výrobním závodě v Martinově. A to 

opět s použitím 
vepřového ma-
sa a ořezů, tak 
jak doporučil 
výrobní ředitel 
GŘ Miroslav 
Mánek v prv-
ním neschvá-
leném návrhu. 
Také koření by-
lo pozměněno, 
hlavně obsah 
kmínu. Po ná-
sledném vyhod-
nocení jakosti 
se ta nejchut-

nější klobása současně s recepturou odeslala ke 
schválení na generální ředitelství. To nejdůleži-
tější, co předcházelo vzniku tohoto výrobku, byl 
výběr základní suroviny. Na 100 kg hotového 
výrobku byla použita následující surovina: 73 kg 
vytříděné vepřové plece a 50 kg libových částí, 
ořezů z upravovaných boků. Celkem to bylo 
123 kg základní suroviny. 

Základem technologického postupu bylo po-
krájení vytříděné suroviny na špekovce na kostky 
2 x 2 cm. V míchačce se maso prosolilo 2,4% 
dusitanovou směsi za přidání koření (pepř mle-
tý a celý kmín, česnek třený a cukr). Do suro-
viny se souběžně vmíchala také pitná chlazená 
voda v množství 4 l na 123 kg suroviny. Takto 
vymíchané dílo se uložilo do schrán a ponecha-
lo do příštího dne k zaležení. Druhý den se dílo 
znovu na míchačce krátce promíchalo a následně 
naráželo do sdíraných vepřových tenkých střev. 
Po naražení se klobásy sekaly na cca 180 g tak, 
aby dvě nožky hotového výrobku vážily 150 g. 
Konce se špejlovaly. Klobásy se udily do tmavé 
barvy a po dovaření se znovu zaudily kouřem 
po dobu 30 minut. Po vychlazení bylo docíleno 
100 kg hotových výrobků.

Receptura s návrhem ke schválení byla ode-
slaná Generálnímu ředitelství Masného prů-
myslu do Prahy. S názvem „MARTINOVSKÁ 
KLOBÁSA“, což prosadil ředitel Radko Pastor. 
Návrh tak byl doporučen ke schválení s násled-
ným zavedením do Technicko-hospodářských 
norem (THN). Miroslav Mánek, výrobní ředi-
tel GŘ, však nesouhlasil s názvem výrobku se 
sdělením, že výrobek je snad možné schválit jen 
jako krajový, a ne s názvem nějaké vesnice. Ře-
ditel Martinovského závodu Radko Pastor oka-
mžitě reagoval na připomínku výrobního ředitele 
M. Mánka a vzkázal, že masný závod Martinov 
není nějaký masný závod v nějaké vesnici, ale 
v obci, která už od roku 1424 má zemědělský 
charakter, a navíc masný závod v Martinově do-
sahuje významných výsledků v plnění pětiletého 
plánu. Po dalších, často i velmi nekorektních jed-
náních, které se opět časově protahovaly, bylo 
nakonec rozhodnuto, a to i přes nesouhlas Radko 
Pastora, že výrobek ponese název „OSTRAV-
SKÁ KLOBÁSA“.

Tento uzenářský výrobek byl nakonec schvá-
len, zařazen do Technicko-hospodářských norem, 
a úspěšně zaveden v celostátním měřítku. Později 
bylo povoleno nahradit špejle klipsami. V dalším 
období se u těchto klobás také omezilo douzová-
ní. Tmavá barva klobás se pak docilovala barve-
ním vepřových střev před narážením míchanou 
vepřovou krví. V průběhu dalších let byla krev 
nahrazena potravinářským karamelem a povo-
leno jen přetáčení výrobku tak, aby vznikly stej-
noměrné nožičky. Ostravské klobásy patří tak 
i nadále mezi stále oblíbené uzeniny i v součas-
nosti.

Zdeněk Galíček

Masokombinát Martinov
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Ve 13. století byla řemesla vesměs závislá 
na městských radách. Jen řezníci z králov-
ských měst, dříve než jiná řemesla, přebírali 
svá práva z rukou krále. Jednalo se zejmé-
na o právo monopolního prodeje masa, které 
souviselo s krámy postavenými na půdě krále. 
Podle Václavova privilegia z roku 1417 byla 
stvrzena pražským staroměstským řezníkům 
všechna stará práva. Přitom bylo nařízeno, že 
každý řezník musí do královy komory platit 
ročně hřivnu grošů (56). Aby platba plynu-
la do královy komory bezpečně, nedovoloval 
král žádné jiné skupině podnikatelů působit 
na svobodném trhu s výjimkou trhu sobot-
ního. V duchu této hospodářské vazby byli 
mimo jiné řezníci povinni zásobovat hrad 
a královo hlavní město. Za to se jim dostáva-
lo ochrany přímo od krále a také některé další 
výhody, z nichž nejdůležitější byl obchodní 
monopol.

Řezníci měli mezi ostatními potravináři vý-
sadní postavení. Byli vzhledem k populaci, v po-
rovnání k ostatním řemeslům, průměrně početní. 
V některých menších městech byl však řezníků 
ještě v 16. století nedostatek. Jako příklad lze 
uvést Brandýs nad Labem, který měl v té době 
jediného řezníka. Výjimkou byly Trhové Sviny, 
kde bylo tolik řezníků, že se v roce 1520 zor-
ganizovali ve velkou společnost. V Rakovníku 
bylo v roce 1436 16 řeznických krámů, v Tá-
boře 31 a v Litoměřicích koncem století 50. Je 
však třeba vzít v úvahu, že v některých měs-
tech bývalo víc řezníků než krámů. Řezníci, 
kteří neměli svůj krám, prodávali doma. Stávali 
se z nich tzv. čekatelé. Pardubický řád z roku 
1484 přímo stanovil, že nový řezník (čekatel) 
smí krám získat až po smrti řezníka – majite-
le krámu. V Litoměřicích se zase v roce 1528 
usnesli, aby nové krámy nebyly stavěny a aby 
krám připadl dědičně na syna mistra. V přípa-
dě, že zemřelý řezník syna neměl, měl být krám 
postoupen nejstaršímu řezníkovi. Proti tako-
vým zásadám bylo tzv. Ustanovení Chrudimské 
z roku 1455, které povolovalo řezníkovi až dva 
krámy.

Venkovské řeznické krámy platily v polovi-
ně 15. století za živnost ročně po pěti až dese-
ti kopách, později mnohem více. Ještě v roce 
1452 bylo možné koupit novoměstský krám po 
deseti kopách. V roce 1420 zbyly v Praze po 
Němcích krámy, kterých se ujala obec, a pro-
dávala je českým mistrům. Někteří mistři ku-
povali jen polovinu, nebo dokonce čtvrtinu 
obchodního objektu, zpravidla po pěti kopách 
pražských. Německé názvy krámů se neměnily. 
V Praze byli také řezníci, kteří měli krámů ví-
ce. Např. měšťka Dorota Poláčková zanechala 
svému muži v roce 1451 sedm masných krámů 
a Pavel Henrych, novoměstský řezník, odká-
zal v roce 1520 čtrnáct a čtvrt krámu. Rozumí 
se, že tito vlastníci objekty pronajímali jiným 
řezníkům.

O měšťanství Starého Města pražského se od 
roku 1420 do roku 1523 přihlásilo 73 mistrů. 
V tomto množství byli jen tři Němci. Mezi kon-
šely ve Starém Městě bylo 16 řezníků (jeden se 
jmenoval Hladomře), v Novém Městě 26 (mezi 
nimi byl Jan Vodička, po kterém je pojmenována 
známá pražská třída) a na Malé Straně 17. Ve 
spojené Praze od roku 1518 zasedali čtyři řezníci 
v městské vládě. Tato čísla dokladují velkou moc, 
kterou v tehdejší době řezníci měli. Vybraný mi-
str měl titul „královský řezník“. Roku 1477 byl 
královským řezníkem jistý Pavel, jehož titul zněl: 
„královský řezník a měšťan novoměstský“, po 
něm se honosil stejným titulem Jan. Mezi praž-
skými řezníky byli i židovští mistři, kteří měli 
v 15. století své krámy včetně porážek (šlachtat). 
Na venkově byli však židovští mistři dosti ome-
zováni. Například v Chrudimi směl žid porážet 
v obecním zařízení (kutlofě), ale nakupovat ja-
tečná zvířata musel výhradně od křesťanského 
řezníka.

V polovině 15. století se ve městech objevo-
vali ve větší míře než v minulosti huntýři (hun-
téři), kteří byli řezníkům do jisté míry konkuren-
cí. Mezi nimi a řezníky vznikaly značné třenice. 
Přespolní huntýři však měli právo účastnit se 
městských trhů. Konšelé huntýře na trhu rádi 
viděli. Domnívali se totiž, že zajišťují hojnější 
a bezpečnější zásobování města a přinášejí jako 
konkurenti řezníků pro občany cenový prospěch. 
Časem se přespolní huntýři usadili ve městě, zpr-
vu bez měšťanského práva. Huntýř však nebyl 
plnoprávný řezník, nebyl členem žádné organi-
zace, neměl svůj krám a nebyl vyučen řemeslu. 
Po řadě problémů došlo v roce 1466 mezi řezní-
ky a huntýři k dohodě, podle níž nesmějí huntý-
ři porážet dobytek jindy než v pátek a prodávat 
maso mohou jen v sobotu. Dále nesmějí huntýři 

prodávat maso po hospodách. Pokud by dohodu 
porušovali, maso se jim mělo odebrat a dát do 
špitálu chudým. Tato úmluva byla po roce 1521 
po řadě třenic obnovena. Nová generace huntýřů 
vydala v té souvislosti prohlášení, ve kterém píší: 
„Poznali jsme, že páni řezníci mají smluvu s hun-
téry, předky našimi. I přišli jsme jednomyslně ku 
pánům řezníkům a žádali jsme jich, aby páni řez-
níci měli k nám dobrou vuoli, přízeň a lásku, že 
mi huntéři podle toho zápisu prvního chceme se 
zachovati i na časy potomní.“ A opět se opakova-
ly zásady, že huntýři budou prodávat v pražských 
městech maso jen v sobotu na vyhrazeném trhu 
u sv. Havla.

Pražské pravidlo se stalo pravidlem i pro ven-
kovská města. „Hostinští řezníci nebo huntéři 
v den trhový mají hnáti a bíti a prodávati, to 
jim hájeno být nemá.“ Tak se usnesli Mlado-
boleslavští v roce 1494. Naproti tomu v Plzni 
se nemohli řezníci s huntýří na koexistenci do-
hodnout, a proto král v roce 1490 stanovil podle 
pražského řádu: „že lidé hostinští nebo domácí 
huntéři mohou v sobotu frejmark volně prodá-
vat.“ Obec jim za to musela postavit krámy za 
týdenní činži jednoho groše. Podle tohoto řádu 
mohl být huntýř po splnění určitých podmínek 
přijat do organizace řezníků. V roce 1494 radí 
Mladoboleslavští svým řezníkům: „Aby nepři-
jímali bezděčně, než který by byl hodný, jako na 
to sluší.“ Jak je vidět, hlavní rozdíl mezi řez-
níkem a huntýřem byl pouze ve vztahu k živ-
nostenskému právu. Při provozování řemesla si 
byli oba rovni. Zvláštní, volnější postavení měli 
huntýři tam, kde bylo řezníků málo. Například 
v Brandýse nad Labem na počátku 16. století 
pan Kunrat z Krajku přímo nařídil: „Aby okolní 
huntéři hnali dobytek do města a také maso do-
váželi dvakrát týdně.“ Prodávat maso měli v úte-
rý a v sobotu. Když se později místní řezníci 
poněkud rozmnožili, musela sama obecní sprá-
va u vrchnosti žádat o nápravu vzniklého stavu. 
Někteří huntýři získali významný majetek. Mezi 
léty 1420 až 1500 přibylo v Praze třináct domů 
huntýřů a po roce 1517 se dostali tři huntýři mezi 
měšťany na Starém Městě.

Dobytek si chovali řezníci zpravidla ve svých 
domech. Někteří Pražští si nechávali chovat ja-
tečná zvířata také na venkově. Mimo to existo-
vali v Praze tzv. kraváci, kteří bez pochyby také 
mlékařili a vyráběli tvarohy a sýry.

Poprvé se vyskytuje v Praze nunvář (kastra-
tor). V roce 1436 to byl jistý Sigismundus „medi-
cus a castrator juvenum“. Na venkově prováděli 
nunvářskou práci pastuchové a rasové, zatímco 
v Praze se na tu práci dal lékař. Mezi řeznický-
mi specialisty se vyskytovali drobníci a dršťkaři, 
kteří patřili do cechovních organizací. Někte-
ří z nich dosáhli velkého majetku. Například 
drobník Michálek v roce 1499 odkázal peníze 
na opravu týnského, haštalského a jakubského 
kostela.

V té době se v Praze vyskytovali také sádelníci 
a lojovníci. Ve starých historických pramenech 
se vyskytuje zmínka, že zcela vymizeli arvinarii 
(uzenáři). Nelze však pochybovat o tom, že maso 
se udilo i v té době. Ve venkovských i v praž-
ských městech provozovali uzení masa řezní-
ci. Například v roce 1484 v Jindřichově Hradci 
řezníci prodávali „pálené maso“ a klatovským 
řezníkům bylo přikázáno, aby mívali maso dobře 
„udlé“. Tehdejší řezníci zpravidla prodávali také 
mýdlo, svíce a husy.

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

Z veterinárně-hygienického hlediska jsou za-
jímavé informace o tom, že v Čechách nebylo 
zakázáno zpracovávat a konzumovat maso koň-
ské, psí a kočičí, jak tomu bylo např. ve Fran-
cii. Přesto se obecně tato masa nepovažovala za 
jedlá. Zakázáno však bylo konzumovat: „Maso 
nemocné, nečisté, z dobytka chromého, závra-
tivého, od vlka zkousaného, zšelmitého, maso 
schované u lidí malomocných, maso od kata 
a koňedry (rasa, koňedříče).“ V roce 1423 se 
pražští řezníci řídili pravidlem, že od svátku sv. 
Ondřeje nebude zabíjen březí dobytek. Uhřivé 
maso bývalo ze zákazu vyjímáno. Bylo jen poža-
dováno, aby bylo prodáváno levněji a označeno, 

že je prodáváno maso uhřivé – nečisté. Podle 
Řádu Třeboňského z roku 1455 a Řádu Krum-
lovského z roku 1447 měl řezník na sobotním 
trhu prodávat takové maso na zvláštním štoku za 
jinými mistry, kteří prodávali maso prvotřídní. 
V ostatních dnech měl štok postavit před masné 
stany a pověsit na sebe slaměný věnec, aby lidé 
poznali, co prodává. Také Řád Jindřichohradec-
ký z roku 1484 požadoval, aby se uhřivé maso 
prodávalo před krámy.

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

Řezníci poráželi dobytek také městským sou-
sedům. Pro tuto práci bývaly ceny stanoveny na 
radnici. V Chrudimi bylo v roce 1455 stanoveno, 
že za porážku vepře se má platit od pěti peněz do 
dvou grošů podle velikosti, za porážku telete tři 
peníze, od dvou peněz za skopce, kůzle, jehně 
a za skot pak dva groše. Řád v České Kamenici 
z roku 1480 zakazoval, aby řezníci zvyšovali saz-
by. Měli se držet mzdy, jaká se platí v Šluknově, 
Rumburku, Děčíně a Benešově nad Ploučnicí. 
Řezníci při porážkách vyráběli také vařené vý-
robky, jako např. jelita, klobásy a dršťky. Někte-
ří řezníci chovali velice kvalitní jatečná zvířa-
ta. Staroměstský řezník Matěj Pelicián odkázal 
po své smrti dědicům dva voly, býka, krávu, 
45 skopců, dvě ovce a cent sádla. Cena sádla či-
nila v té době čtyři míšenské kopy, cena loje pak 
dvě až tři kopy.

Lůj dodávali řezníci hlavně mydlářům, kteří 
vyráběli převážně cejchovaná mýdla, libru téměř 
za dva groše. Část loje byla dodávána též svícní-
kům a voštinářům, kteří některé své výrobky po-
zlacovali a malovali. Cena vosku byla v té době 
tři kopy míšeňské za libru. 

Josef Radoš

Čeští řezníci po ustavení cechů v historickém kontextu

Zabité prase – Joachim Bueckalaer – 1550

Úsměv
Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho.
Obohacuje toho, kdo ho přijímá,
aniž by to ochuzovalo toho, 
 kdo ho daruje.
Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj 
 bývá stálá.
Nikdo není tak bohatý, 
 aby se bez něj obešel,
a nikdo není tak chudý, 
 aby ho nemohl darovat.

Úsměv vytváří v domově štěstí,
ve starostech je oporou,
citlivým znamením přátelství.

V únavě přináší odpočinek,
ve znechucení vrací odvahu.
V zármutku je útěchou
a pro každou bolest přirozeným 
 lékem.

Je dobře, že si ho nelze koupit,
ani půjčit, ani ukrást,
protože má hodnotu okamžiku, 
kdy se daruje.

A kdybys potkal někoho,
kdo by neměl pro tebe úsměv,
ačkoliv na něj čekáš, 
 buď velkodušný
a oblaž ho svým úsměvem,
protože nikdo tak nepotřebuje 
 úsměv,
jako ten, kdo ho nemá pro druhé.

(neznámý autor)
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Masné krámy byly již v jedenáctém století na 
Staroměstském náměstí a další trhoviště bylo me-
zi Prahou a Vyšehradem. Při založení Nového 
Města pražského vykázal Karel IV. všem cechům 
jejich trhové místo. Dobytčí trh byl umístěn na 
Karlovo náměstí, koňský trh na Václavské ná-
městí a sviňský trh pak do Ječné ulice.

V roce 1310 přitáhl nový český král Jan Lucem-
burský s vojskem ku Praze, která byla obsazena 
korutanskými žoldnéři. 8. prosince urostlí řezníci 
ozbrojeni sekyrami rozehnali žoldnéře a otevřeli 
městskou bránu u kláštera svatého Františka, vpus-
tili krále do Prahy a prokázali mu svoji oddanost. 
Za tento čin byli odměněni novým cechovním zna-
kem. Původní řeznický znak od Jana Lucembur-
ského měl na jedné straně korouhve v červeném 
poli jednoocasého lva bez koruny, na druhé želez-
nou mříž zdviženou nad branou, do které sekají 
řezníci širočinami. Řezníci byli prvním řemeslem 
s právem nástupu v čele při všech oslavách a prů-

vodech za prapor-
ci královskými 
a městskými. 

Karel IV. výsa-
dy dané řezníkům 
jeho otcem Janem 
potvrdil a v roce 
1359 zřídil první 
pořádek řeznický 
„Práva a povin-
nosti cechu“.

V roce 1420 
na počátku husit-
ských bouří chtěl 

prostý lid vtrhnout do kláštera U svatého Jaku-
ba. Řezníci se postavili na obranu svých sousedů 
– žebravých mnichů a klášter před vypleněním 
uhájili.

V roce 1437 král Zikmund povolil vymalovat 
lva českého – dvouocasého s korunou na hlavě. 
Tento znak zůstal českým řezníkům dodnes.

V roce 1516 král Vladislav II. povolil řezní-
kům pečetit své listiny červeným voskem a Fer-
dinand I. potvrdil rozhodnutí o nové výsadě řez-
nického znaku – užívat zlatého hrotu u svého 
praporu.

V roce 1570 určil král Maxmilián II. sazbu za 
maso a nechal řezníkům upravit váhy. Poté se 
řezníci vzbouřili. Od roku 1624 musely mít váhy 
městské znamení – cejch.

V roce 1577 Rudolf II. povolil obchodování 
s masem pouze městským řezníkům a přespol-
ním huntýřům prodej zakázal.

V roce 1611 znovu lid dobýval klášter U svaté-
ho Jakuba a hledal v něm Pasovské. Řezníci opět 
pomohli vzbouřence odrazit.

V roce 1652 Ferdinand III. řezníkům za jejich 
udatnost při obraně Prahy před švédskými útoky 
v roce 1648 obnovil všechna jejich dříve ode-
braná práva.

V roce 1783 zrušil cechovní zřízení řeznic-
kého řemesla císař Josef II. Leopold II. všechny 

výsady a svobody pražským řezníkům obno-
vil. 

V roce 1860 byly řeznické cechy zrušeny de-
fi nitivně.

V roce 1883 bylo doporučeno vázat živnosti 
na různá sdružení a zřídit živnostenská spole-
čenstva, která by respektovala územní celistvost 
Čech Moravy a Slezska. Uzenáři se sloučili s řez-
níky do společenství a přibrali i mydláře, někde 
i kožaře.   

Posléze vzniklo 5 zemských jednot, a to Praž-
ská, Česká, Moravsko-Slezská, Bratislavská 
a Německá, které se staly řídicím orgánem spole-
čenstev jednotlivých okresů a měst. Zemské jed-
noty se podílely spolu se státními orgány na tvor-
bě živnostenských řádů, obecních dávek a daní 
z masa. Jednoty působily na zvyšování hygieny 
při prodeji masa, organizovaly a řídily odborné 
školy pro učně, kurzy pro učně a tovaryše včetně 
jejich zkoušek uložených roku 1907.

 Rš

Pátého listopadu uvedla televizní stanice PRI-
MA COOL půlhodinový reportážní pořad s ná-
zvem těžká dřina. Jednalo se o jakýsi instruktážní 
pořad, kdy si laik měl vyzkoušet odbornou práci 
v bourárně masa a na jatkách. Pořad byl uveden 
v období, kdy celý masný obor bojuje o zno-
vuvzkříšení učňovského a středního odborného 
školství, které bylo velmi poškozeno chaotickou 
transformací národního hospodářství začátkem 
devadesátých let.

Pořad měl z hlediska předváděné technologie 
a jejího hygienického zajištění doslova katast-

rofální úroveň. Práce v bourárně byla nekvalit-
ní a nebyl v ní ani jeden technologicky správný 
pracovní postup. Přitom respektuji současnou 
situaci, kdy pro nedostatek vyučených řezníků 
nelze tak jako v minulosti praktikovat bourání 
masa pro výsek či vykosťování hovězích čtvrtí 
„na čisto“ nebo na klasické „harfy“.

Ještě horší byl stav na jatkách, zejména na ho-
vězí porážce, který odpovídal pracovním postu-
pům při stahování kůže v bývalých pohodnicích. 
Rozdíl byl jen v tom, že jatky byly vybaveny 
některými novějšími technickými pomůckami. 

Způsob naparování kůže, otvírání tělních dutin, 
používání sekáče a další pracovní postupy ne-
odpovídaly ani staré pečlivé řemeslné práci, ani 
slušné práci praktikované v současnosti. Odporná 
byla manipulace s předžaludky, včetně práce na 
dršťkostroji. Ani demonstrativní mytí rukou pra-
covníků po skončení operace nemohlo napravit 
celkový dojem z reportáže. Za jedinou pozitivní 
skutečnost lze považovat pravděpodobnost, že 
podle zjevných znaků opracovávaného hovězí-
ho kusu došlo pravděpodobně k jeho konfi skaci. 
Záhadou pro mne zůstává činnost veterinárního 

inspektora, který má zřejmě velmi nízké poža-
davky na vedení provozovny. 

Celkově lze konstatovat, že pořad urazil a po-
škodil celý masný obor v období, kdy se naopak 
podniky i menší provozovny snaží veřejnosti 
představit svoji skutečně vysokou úroveň v ob-
lasti technologie, jakosti a hygienického zajištění 
výroby. Nejhorší však je možný negativní vliv 
reportáže na mladé zájemce o naše řemeslo, které 
potřebujeme získat pro naše podniky a živnosten-
ské provozovny. 

Josef Radoš

Krátce z historie našeho řemesla 

Řemeslo braň se!

V roce 1993 vycházely Řeznicko/uzenářské 
noviny jako čtrnáctideník na velkém formátu, 
s počtem stran 8 až 16, v nákladu 10 až 12 tis.
výtisků. Vedle odborné náplně z masného 
oboru se obsah listu zabýval také domácí i za-
hraniční hospodářskou politikou. Na tvorbě 
novin se externě podíleli: redaktorka Euge-
nie Línková (dříve přední redaktorka deníku 
Zemědělské noviny), grafi k František Fantyš 
(jeden ze zakladatelů české fotosazby), distri-
butorka Vlasta Straková a účetní Anna Po-
láková (obě dříve pracovaly ve vydavatelství 
deníku Práce). Do listu přispívalo několik do-
mácích i zahraničních dopisovatelů. Vydava-
telství Řeznicko/uzenářských novin mělo ná-
zev Agral Praha, se sídlem v Praze, Dlouhá 39.
Tisk zajišťoval MÍR státní podnik Praha, 
Václavské náměstí (dříve Práce). 

DOTACE ZA 30 MILIARD KORUN
Ministr zemědělství J. Lux při informacích 

o ochraně agrárního trhu zdůraznil, že v roce 
1989 jsme zdědili zemědělství, které svým roz-
sahem přesahovalo naše potřeby a ročně pohl-
tilo dotace ve výši 30 miliard korun. Existoval 
výrazný převis nabídky nad poptávkou. Po roce 
1989 ovlivňovala zemědělství celá řada dalších 
faktorů, jako např. liberalizace cen nebo změna 
makroekonomického prostředí. Důsledkem toho 
bylo výrazné snížení počtu pracovních sil, a to na 
56 % v roce 1992. Počítá se s tím, že v roce 1995 
dosáhne pokles až 41 % stavu roku 1989. K po-
dobnému trendu došlo v tržní produkci, ve výko-
nech, v produktivitě práce.

     Lux konstatoval, že ve významných komo-
ditách – obilí, maso, mléko – je náš trh dostatečně 
chráněn, několikanásobně převyšuje vývoz nad 
dovozem. Průměrná hodnota cla u těchto produk-
tů je ve srovnání s ES o 8 až 12 % vyšší – míra 
ochrany by – podle J. Luxe – měla být srovna-
telná s ochranou trhu v zemích ES. Ministr v té-
to souvislosti zdůraznil, že po listopadu jsme se 
trochu naivně otevřeli světu, jednostranně snížili 
ochranu našeho trhu a za několik let zjistili, že 
svět se tolik neotevřel nám. Ekonomičtí minist-
ři na svém jednání rovněž potvrdili, že ochrana 
našich nejvýznamnějších agrárních komodit je 
v současné době dostatečná. (li)

PRAŽSKÉ UZENÁŘSKÉ 
ZRCADLO

   Budova pražského vydavatelství Melant-
rich na Václavském náměstí má svou bohatou 
tradici. Ty nejnovější stránky její historie byly 
napsány při významných listopadových dnech 
v roce 1989.

Tentokrát mi však nejde o to, jak se právě 
v těchto místech začal rodit nový život naší 
společnosti. Obrátil jsem pozornost na mno-
hem prozaičtější věc. V přízemí této budovy 
na nejfrekventovanějším místě centra Prahy 
je už od nepaměti lákavá uzenářská prodejna. 
Pražané ji běžně označují za Benešovu pro-
dejnu. Před léty tu tato fi rma skutečně pro-
vozovala uzenářskou živnost. Její dobré, dá 
se říci dokonce věhlasné jméno zde nacházejí 
Pražané a zejména hojný počet venkovských 
návštěvníků i dnes.

Z bývalého obchodu Pramen maso Praha se 
zde vytvořila při privatizaci pokračovatelka – 
společnost s ručením omezeným s jednoduchým 
názvem Obchod s čerstvými uzeninami. Řídí jej 
zkušená pracovnice oboru, hlavní šéfová paní 
Milada Gärtnerová. Podnikatelskou úlohu zde 
na sebe převzala žena, která svou kvalifi kací zde 
„na place“ prověřuje už téměř tři desítky let. Ne-
ní třeba dodávat, že má proto i potřebné odborné 
vzdělání.

Oč lákavější je prodejna, a nejen pokud jde 
o přitažlivý výklad, ale i pestrostí zboží uvnitř, 
o to skromnější zde mají ostatní provozy, zejmé-
na o kancelářích se zde nedá ani hovořit. Stísně-
nost dokazuje jedno, tady má každý metr prosto-
ru nesmírně velkou cenu.

Když před notnou řádkou let se tato malá pů-
vodní prodejnička rozrostla na provoz, který stačí 
denně uspokojit tisíce lidí, zdálo se, že zde bude 
pro hosty pohodlí. Bohužel, čím větší prostor pro 
obsluhu, tím víc návštěvníků. Lákají je vedle ši-
rokého sortimentu uzenin také ohřívaná masa, 
výborné guláše a další.

Tuto skutečnost potvrdily i letošní vánoč-
ní svátky i dny před Novým rokem. A co pře-
kvapí v prvních týdnech nového roku? Člověk 
se jen těžko prodírá obchodní částí. U pultu 
je stále třeba si chvilku postát. Není divu, že 
pracovní kolektiv včetně šéfové M. Gärtnero-
vé je v neustálém kole. Našla si chvilku, aby si 
se mnou o provozu popovídala. Řeč se točila 
nejdříve kolem historie prodejny, zavzpomína-
la, kolik jí dalo starostí, aby se prodejna rozší-
řila.

Své obchodnické krédo vyslovila srozumitelně 
a stručně: „Snažíme se s celým třicetičlenným 
kolektivem, aby naše služba zákazníkům byla co 
nejlepší, abychom mohli uspokojit nejen ty, co 
na to mají, ale aby se u nás dobře občerstvil i ten, 
kdo má hlouběji do kapsy. A těch je nyní hodně. 
Ceny však ovlivňujeme my sami jen z malé míry.

Šéfová vysvětluje, v čem spočívá růst cen. 
Dražší suroviny, drahé provozy, drahé služby. 
A přesto se lidé v samotném, tolik předraženém 
centru Prahy najedí za přijatelnou cenu. A ti, co 
nemusí šetřit korunu, zde mají možnost nakupo-
vat i drahé zahraniční speciality. Zatímco 80 % 
tvoří zboží české výroby, 20 % představují do-
vozy z Itálie, Francie, Maďarska a dalších zemí.

S čím však paní Gärtnerová nechce být spoko-
jena a těžko se s tím smiřuje, je to, že vyhláška 
zařazuje tuto samoobslužnou prodejnu do stejné 
kategorie, jako jsou restaurace a jídelny se sto-
lovou obsluhou. Těch 23 % přirážky je pak znát 
v ceně zboží.

Když jsem se paní vedoucí zeptal, které z těch 
desítek dodavatelů masných výrobků by nejví-
ce pochválila (měl jsem přitom na mysli kvalitu 
a cenu), slyšel jsem v odpovědi mnoho provozů. 
Mezi dobré patří např. Masokombinát ve Stu-
dené za vynikající játrový salám a další uzeni-
ny, z Kostelce u Jihlavy sem dodávají kvalitní 
salámy, z Plané nad Lužnicí zase šunku, dobrý 
je trvanlivý salám Poličan z Police nad Metují, 
stejně dobré zboží posílají i brněnští a kroměříž-
ští výrobci. Nelze ovšem opomenout kombinát 
v Písnici, ten tuto prodejnu denně zásobuje pře-
vážně sekaným zbožím.

Když jsem se paní Gärtnerové zeptal, co ji nej-
více pálí, kupodivu nenaříkala na splácení ně-
kolikamilionových splátek, na břemeno úroků 
(měsíčně celkem 400 tisíc korun), ale pět let, na 
kterou má tuto prodejnu k dispozici, je pro pod-
nikání krátká doba. Nestačí mít jen pěkný výklad, 
ale je třeba investovat do vnitřního provozu. A to 
jsou další miliony. Pouhé dva stroje na přípravu 
uzených mas ji stály 700 tis. korun. Má-li tato 
prodejna udržet i do budoucna svůj dobrý zvuk, 
pak i po této stránce je zapotřebí mít i delší per-
spektivu. Pět let je na to krátká doba.                           

Rozmlouval: ot

ZÁZEMÍ ŠKOLY 
Škola pohotově zareagovala na změny 

v hospodářském životě společnosti.
Střední průmyslová škola technologie masa 

v Praze má dlouholetou tradici. Studuje tam 
v řádném čtyřletém studiu ukončeném ma-
turitou 381 žáků, z nichž dokonce 139 děv-
čat. Dále ji navštěvuje 70 dálkařů. Zájem 
o studium byl až dosud veliký a není se co 
divit, že se z množství uchazečů vybírají jen 
ti nelepší.

Škola má své dobré zázemí. V suterénu jsou 
dílny vybavené zařízením na výrobu masných 
výrobků. Naproti škole je i prodejna, která je vy-
bavena nejmodernějším zařízením. Tam se stu-
denti učí prodávat a nabízejí své výrobky ve 
škále srovnatelné s produkcí podniků masného 
průmyslu. Novinkou jsou v letošním roce pra-
xe u soukromých podnikatelů. Dříve to byly jen 
masokombináty, kde se žáci učili denní práci 
v provoze. Přibyly i stáže a praxe v Německu, 
připravují se další v Rakousku, Itálii a Dánsku. 
Když po maturitě opustí žák školu, umí nejen 
porazit jatečné zvíře, vykostit maso a vyrobit 
různé druhy masných výrobků podle dané recep-
tury, ale naučí se vést i účetnictví provozu nebo 
prodejny a musí se vyznat jak v předpisech, tak 
v právních náležitostech. Má předpoklady stát se 
manažerem, který bude schopný vést i obchodo-
vat se znalostí věcí. Není se co divit, že po ná-
vštěvě této školy ze sousedního Rakouska napsali 
do tamních odborných řeznických novin článek 
s chválou vysoké úrovně výuky: „Je to typ školy, 
která reklamu nepotřebuje, dělá si ji sama svou 
úrovní.“

     V posledním období probíhají na této škole 
i rekvalifi kační kursy, na něž se hlásí budoucí 
podnikatelé v oboru řezník a uzenář. Od ředitele 
Ing. J Štrobla a jeho zástupce Mgr. V. Prchala 
jsme získali detailní informace o těchto kursech, 
které ve 320 hodinách mají dát uchazeči podnika-
telské minimum v oboru hygieny a sanitace, účet-
nictví, právních otázkách, nauce o surovinách 
a technologii. Závěrečná zkouška se skládá ze tří 
částí, z písemné, ústní a praktické. Přítomni jsou 
zástupci školy, živnostenského úřadu a Společen-
stva řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. 
Pro tyto kursy pohotově vyhotovili pedagogové 
školy skripta, která jsou k dispozici pro každého 
uchazeče. Dá se říci, že škola okamžitě reagovala 
na změny hospodářského života naší společnosti 
a v osnovách výuky jsou posíleny zejména před-
měty, které úzce souvisí s podnikatelskou činnos-
tí. Za to lze jen průmyslovku chválit.                                                                                                                                 

(bk)

O čem psaly Řeznicko/uzenářské noviny před čtvrtstoletím
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děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2018 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2019.

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

Pejskar & spol., spol. s r. o.

PASTRAMI – Pastrami je masný výrobek 

tepelně opracovaný z libového hovězího masa 

s povrchovým pokryvem soli a speciálního 

koření, který je silně zauzen bukovými štěpky.

KRÁLOVSKÝ FUET – Trvanlivý fermentovaný 

salám malého průměru, vyrobený z vepřového 

masa s hrubší mozaikou, vytříbeně 

aromatické, mírně kořeněné chuti a vůně 

připomínající chuť salámů španělského typu.

SALÁMOVÉ BONBÓNY – Mini trvanlivé 

tepelně opracované salámky v podobě 

salámových bonbonů – příjemně kořeněné, 

přiměřeně slané a silně uzené chuti, které 

potěší nejen děti, ale i dospělé.

Děkujeme všem našim obchodním partnerům a zákazníkům za projevenou důvěru 

a do NOVÉHO ROKU 2019 PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, OSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

doprovázených našimi chutnými uzeninami.

Královský 
fuet 

Salámové bonbóny

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

Kontakt: Ing. Pavel Heřmánek
Tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com
www.kamille-livestock.com

PF 2019

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz
a dovoz živých zvířat.

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

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

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

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

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

S důvěrou se na nás obraťte!



Tak to je. Jsou dny, které v sobě neseme celý 
život. A Vánoce k nim patří. Pro své zvyklosti, 
závan časů dávných, pro zvláštní nádech ta-
jemna. Kdyby tohle z nich vyprchalo, nebyly 
by tím, co jsou, ztratily by svou podmanivost. 
A to by byla škoda. Kvůli dětem i nám dospě-
lým, kvůli životu, který potřebuje víc vřelosti 
a člověčí soudržnosti. Proto až skončí nezbyt-
né přípravy a v bytě všechno zavoní, dovolme 
alespoň na chvíli ožít pověrám a křehkým po-
šetilostem, které právě k vánočním svátkům 
patří.

TICHÁ NOC, SVATÁ NOC
Bylo, nebylo, kdo ví. Báje z časů dávných vy-

právějí ale o tom, že štěstí spatřit spasitele bylo 
jako prvním z lidí dopřáno pastýřům, kteří Jezu-
látku zapěli. A tak prý vznikly pastorely – písně 
vánoční. Koled jsou desítky a všechny půvabné, 
ale snad nejkrásnější je Tichá noc, obestřená na-
víc i zajímavou historií.

Stalo se roku 1818 v hornorakouském městě 
Obendorfu. Schylovalo se k Vánocům a v kos-
tele sv. Mikuláše se jako naschvál porouchaly 
varhany. Co teď? Slavnostní mše přece musí být, 
přemítal v jednom kuse Josepf Franz Mohr, zá-
stupce faráře. A najednou: „To je ono,“ vyhrkl 
spokojeně. „Napíšu báseň a ta se zhudební.“ Na 
Štědrý den, hned po ránu, přikvačil k varhaníkovi 
Xaveru Gruberovi. Ať prý text do večera přepíše 
pro dva sólové hlasy sbor a kytaru.

Varhaník nezklamal. Mše začala a k překvape-
ní všech se k výšinám klenby rozlehly nádherné 
tklivé tóny. Píseň Stille Nacht, heilige Nacht mě-
la svou premiéru. 

Tehdy sice za srdce nechytla, ale od té doby 
zazněla nepočítaně. Možná i proto, že Tichá noc, 
svatá noc lahodila uším panovníků – rakouskému 
císaři Františku II., ruskému carovi Alexandru I. 
i saskému králi Bedřichu Augustovi. A když ji 
v roce 1832 varhaník Gruber rozepsal pro malý 
orchestr, rozlétla se po světě a zdomácněla v 45 ja-
zycích – od francouzštiny až po hindustánštinu 
a mnohé jazyky střední Afriky.

Takže až si Tichou noc u stromečku zanotuje-
te, možná si ji spolu s vámi právě v tu chvíli za-

zpívají miliony neznámých. A to je pocit dobrý, 
na výsost sváteční.

HVĚZDĚ SLUŠÍ STUHA
Pohanští předkové Vánoce neznali, zato měli 

slunovrat. Svátek bujarý, na krmě hojný a zelení 
vyšňořený. Větve chvojí být musely – zeleň zna-
menala příslib slunce, tepla, hojnosti a radosti, 
takže čím víc jí bylo, tím lépe. Dávný pohan-
ský zvyk čas později přenesl do svátků vánoč-
ních. Do větviček třešní, jabloní nebo švestek, 
které uměly předpovídat budoucnost. To ale 
musely být uříznuté na Barborku. A když by-
lo v domě děvče na vdávání a pupeny se o svá-
tečním večeru probudily do květu, byla svatba 
jistá.

Na Barborku věřila i města, ale nóbl domy ne, 
tam parádnímu pokoji vévodila kytka kupovaná. 
Však také v Praze výlohy květinářství rozkvé-
taly bílým květem čemeřice, která se pro svou 
dekorativnost stala symbolem Vánoc. A v Anglii 
je jím dosud. Oblibu získala i u našich němec-
kých sousedů, kde dostala název Weihnachtrose
Schneekönigin, nebo Christblüme, zatímco Fran-
couzi ji pojmenovali Rose de Noel. U nás čeme-
řice upadla v zapomnění, zůstala už jen ve výšiv-
kách lidových krojů nebo v dobových obrazech 
s vánoční tematikou. Místo ní na výsluní obliby 
stanula vánoční hvězda – odborně pryšec sličný, 
pocházející z Mexika.

Pokud jste si tuto ohnivou, bílou nebo růžo-
vou krasavici zakoupili, pak vězte, že potřebuje 
zalévat vlažnou vodou, ale opatrně. Vláhu má 
ráda, přemokření ne, to ji nesvědčí. A ještě něco. 
Chcete-li obdarovat přátele nebo sousedy, pak 
vánoční hvězda radost jistí. Zvlášť když květináč 
převážeme širokou stuhou v barvě květu. Efekt je 
dokonalý a dárek vskutku vánoční. 

ROZKROJENÉ JABLÍČKO
„Vánoční stromeček v pokoji zavoní, maminka 

u stolu jablíčko rozkrojí,“ praví jedna dětská ří-
kanka. A ne náhodou. Lidská víra mu také přiřkla 
neobyčejné vlastnosti.  Jablko bylo – vedle vajíč-
ka a svíčky – symbolem života, proto nemohlo 
chybět na vánočním stole. Jablkem vlastně ve-

čeře končila – každý to své rozkrojil, aby věděl, 
co jej čeká.

Ovšem nádherně červené plody neměly své 
místo jen na misce, byly součástí i vánoční vý-
zdoby. Zdobily se sušenými švestkami, hřebíč-
kem, rozinkami, malými zelenými větvičkami 
zimostrázu a v prohlubni stopky svíčkami.

Zdobená jablíčka patří ke zvykům, které se do-
chovaly dodnes – zásluhou učitelek mateřských 
škol. A tak pokud takové malé dílko vaše ratolest 
zhotoví, nezapomeňte ho dát do pokoje, kde ro-
dina společně večeří. Jablko je symbolem života, 
přináší zdraví.

ZLATO DEKORU 
A TAJEMNÝ SVIT SVÍČEK

Tak to bývalo. První hvězda na obloze signali-
zovala, že je čas prostřít stůl. Takže pojďme pro-
stírat. Úprava může být jednoduchá – a přitom 
mimořádně sváteční. Tabuli dominuje bílá. Bílý 
damaškový ubrus, stejné ubrousky, bílý porcelán. 
Má-li zlatý dekor, tím líp, a platí to i o sklenicích.

A teď z větviček borovice nebo jedličky při-
pravíme girlandu na střed stolu a poklademe ji 
zlatými hvězdičkami nebo malými zlatými ozdo-
bami. Ovšem i tady platí – všeho moc škodí. Vý-
zdoba musí být úměrná ploše stolu. A hlavně, 
nikdy nemá přesahovat jeho okraj nebo svojí výš-
kou bránit hostům proti sobě, aby si viděli do očí.

Na tabuli připravíme pro každého tři sklenice. 
Pivní dáme 1 cm nad špičku základního (niko-
liv předkrmového) nože, další sklenice klademe 
v pořadí, v jakém se budou nápoje podávat. Skle-
nice od špičky nože směřují šikmo doprava ne-
bo doleva, popřípadě tvoří trojúhelník. Pečivový 
talířek zakládáme vlevo, sůl a pepř dáváme na 
tabuli v jednoduchých sypátkách tak, abychom 
na ně mohli pohodlně dosáhnout. A je to, máme 
prostřeno, teď už jen na stůl umístit zlaté nebo 
bílé svíce, které tabuli ozvláštní.

NA NOVÝ ROK 
JAKO RYBIČKA 

Stará moudrost praví – Jak na Nový rok, tak 
po celý rok. Jenomže Nový rok je zrovna po Sil-
vestru, a ten má svá úskalí, člověk v tom bujarém 
veselení zapomene počítat skleničky, a malér, no-
voroční ráno je k nepřežití. Nevadí. Existuje me-
dicínka. Příšerná, ale účinná.

Do hrnku kafáče vklepneme žloutek, přidáme 
6 lžic oleje, lžíci worcesteru, sůl, pepř, papriku 
a vidličkou vše prošleháme. A vypijeme. Naráz. 
Po doušcích elixír málokdo vydrží. Pak honem 
pořádně zapijeme – čistou pramenitou vodou, 
nikoliv pivem nebo dokonce koňáčkem, chvíli si 
v křesle můžeme ještě „klimbnout“, a vystaráno. 
Nový rok nebude k nepřežití, ba co víc, mnohý 
po elixíru ožije víc než rybička. A to je dobře, 
protože jak na Nový rok…

Vaše redakce    

Štědrý večer nastal

Děkujeme Vám za spolupráci,

přejeme klidné prožití vánočních svátků,

pevné zdraví a hodně úspechů

v soukromém i pracovním životě.

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 2019

popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů,

pevné zdraví a optimismus.

media  REPRESENTATIONS, spol. s r.o.
140 00 PRAHA 4, Nuselská 53

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

 PF 2019
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www.jatkycb.cz

plně v českých rukách, a za tuto dobu 
se nám podařilo vybudovat 
stabilní a spolehlivou společnost. 
Porážíme prasata pouze z tuzemských 
chovů a dlouhodobě se držíme 
na třetím místě v počtu poražených zvířat 
v rámci ČR. 

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz

Těšíme se na případnou spolupráci a přejeme Vám 
hodně štěstí v profesním i osobním životě.

PF 2019
JATKY ČESKÝ BROD a. s.
Jateční 316, 282 01 Český Brod

JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.
JSME NA TRHU
20 LET, 

Inopack Czech Republic s.r.o. 
Zelený pruh 99
140 00 Praha 4
contact@inopack.cz

Veselé Vánoce  

Děkujeme všem našim 
zákazníkům za důvěru a  
přejeme všechno nejlepší  
v novém roce 2019 !

Těšíme se na Vaši návštĕvu v
našem stánku při příležitosti
výstavy IFFA 2019 ve Frankfurtu 
ve dnech 04. až 09.05.2019.
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Výroba masa se zvýšila, klesly ceny jatečných zvířat
3 .  Č T V R T L E T Í  2 0 1 8

Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 
109 363 t, meziročně o 2,0 % více. Z toho by-
lo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího, 50 792 tun 
(−0,1 %) vepřového a 41 283 tun (+2,1 %) 
drůbežího. Ceny zemědělských výrobců ja-
tečných zvířat byly meziročně nižší: jen ne-
patrně u skotu (−0,5 %), mírně u jatečných 
kuřat (−2,2 %), avšak výrazně nižší u prasat 
(−19,7 %). Chovatelé prodávali jatečná prasa-
ta za 35,78 Kč/kg v mase. 

 
PORÁŽKY A VÝROBA MASA

Ve 3. čtvrtletí 2018 bylo na jatkách poraženo 
57,4 tis. ks skotu, což je meziročně o 6,6 % ví-
ce, z toho bylo 22,3 tis. býků (+3,0 %), 27,2 tis.
krav (+9,8 %) a 5,7 tis. jalovic (+14,3 %). Vyro-
beno bylo 17 225 tun (+8,3 %) hovězího masa. 
Na meziročně vyšší produkci se projevila také 
v průměru o 9,4 kg/ks vyšší porážková hmot-
nost.

Porážky prasat (560,6 tis. ks) ve 3. čtvrtletí 
meziročně opět mírně klesly (−1,1 %); za ne-
gativní jev se dají považovat od počátku roku 
rostoucí porážky prasnic (+8,1 %). Výroba vep-
řového masa dosáhla 50 792 tun (−0,1 %), při-
čemž nižší počet poražených prasat byl částečně 
kompenzován jejich vyšší průměrnou hmotností 
(115,2 kg/ks jatečná prasata bez prasnic).

V tomto čtvrtletí došlo k mírnému meziroční-
mu zvýšení výroby drůbežího masa na 41 283 tun
(+2,1 %).

 
STAVY SKOTU A PRASAT

Podle statistického šetření o chovu skotu bylo 
v ČR na začátku 3. čtvrtletí chováno 1434,2 tis. ks 
(+1,0 %) skotu. K mírnému meziročnímu pokle-
su došlo v kategorii do 1 roku (−1,4 %), u bý-
ků ve výkrmu bylo zaznamenáno mírné zvýšení 
(+4,1 %), podobně jako u zapuštěných jalovic 
(+2,3 %). Stavy krav si zachovaly ustálený trend 
mírného poklesu u dojených (−0,9 %) a mírného 
navýšení u masných (+1,8 %).

Stavy prasat meziročně zůstaly téměř stejné 
(1557,4 tis. ks; −0,4 %). Stavy selat do 20 kg byly 
nižší jen o 0,5 %, ale prasat ve výkrmu bylo méně 
o 2,8 %; z nich nejvýrazněji v hmotnostní katego-
rii 50–80 kg. U chovných prasat byly vykázány 
vyšší stavy prasniček (+4,1 %).

 
CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 

JATEČNÉHO SKOTU, 
PRASAT A KUŘAT

Ceny zemědělských výrobců jatečného sko-
tu se ve 3. čtvrtletí meziročně téměř nezměni-
ly (−0,5 %). Nepatrný pokles cen o 0,8 % byl 
zaznamenán u jatečných býků a telat. Jatečné 
jalovice se prodávaly za stejnou cenu jako ve 
srovnatelném období loni, jatečné krávy pouze 
o 0,1 % dráž. Průměrná cena jatečných býků byla 
47,38 Kč/kg v živém nebo 86,22 Kč/kg v jatečné 
hmotnosti.

Ceny jatečných prasat ve 3. čtvrtletí byly stále 
hluboko pod úrovní cen ve 3. čtvrtletí minulé-
ho roku (−19,7 %) a dosáhly průměrné hodnoty 
27,52 Kč za kg živé hmotnosti nebo 35,78 Kč za 
kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejí-
címu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila 
o 0,70 Kč za kg.

Ceny jatečných kuřat meziročně mírně klesly 
(−2,2 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. tří-
dy jakosti v průměru za 22,64 Kč za kg v živém.

Na straně vývozu převládala zvířata určená k dal-
šímu chovu (32,3 tis. ks), zvláště skot do 300 kg. 
Jejich vývoz se meziročně zvýšil o 2,4 %. Telata 
se vyvážela do Španělska, Belgie a Nizozem-
ska; mladý skot do Turecka, Chorvatska, Slo-
vinska, Maďarska a Rakouska. Zvířat k porážce 
se vyvezlo 18,9 tis. ks (+2,7 %), což představuje 
12 294 tun živé hmotnosti vykrmených zvířat, 
tj. více než průměrná produkce hovězího masa 
v ČR za měsíc. Jatečná zvířata se vyvážela pře-
devším do Rakouska a Německa.

V zahraničním obchodě1) s živými prasaty 
došlo k výrazným změnám, které meziročně 
zvýšily jeho aktivní saldo. K podstatnému 
snížení dovozu a zvýšení vývozu došlo u obou 
významných kategorií, tj. u selat i jatečných 
prasat. Obchod se selaty představoval 42,0 tis. 
ks (−11,5 %) dovezených a 30,2 tis. ks (+71,0 %) 
vyvezených prasat v průměrné hmotnosti za oba 
směry obchodu 26,0 kg. Selata se tradičně dová-
žela z Německa a Dánska. Vývoz směřoval do 
Maďarska, na Slovensko, do Rumunska a Ně-
mecka. Jatečná prasata se nedovážela, naopak 
jejich vývoz se zvýšil na 69,0 tis. ks a 7995 tun 
živé hmotnosti (+24,7 %), což v jatečné hmot-
nosti odpovídá zhruba třetině měsíční produkce 
vepřového masa v ČR. Vyvážela se na Slovensko, 
do Maďarska a Německa.

Zahraniční obchod1) s živou drůbeží vykázal 
kladnou bilanci jak v kategorii jednodenních 
mláďat, tak jatečné drůbeže. Dovoz jednodenních 
mláďat meziročně klesl o třetinu (na 2,2 mil. 
ks), jejich vývoz se zvýšil o 13,8 % na 28,5 mil. 
ks. Jednodenní brojleři se vyváželi především 
na Slovensko a do Rumunska, kuřata nosného 
typu do Polska, Rumunska a Bulharska. Vývoz 
kuřat určených k porážce vykázal meziroční 
pokles o 29,2 % na 3487 tun a směřoval hlavně 
na Slovensko. Dovoz v této kategorii nebyl 
významný.

Záporná bilance zahraničního obcho-
du1) s masem se meziročně mírně zlepšila 
u hovězího, avšak u vepřového a drůbežího se 
opět mírně prohloubila.

Dovoz hovězího masa se mírně snížil na 9550 t
(−2,0 %), jeho vývoz vzrostl na 2849 tun 
(+16,5 %). Dovezené maso pocházelo přede-
vším z Polska, Německa a Nizozemska, vývozy 
směřovaly hlavně na Slovensko, ale také do Ni-
zozemska a Polska.

U vepřového masa se záporná bilance prohlou-
bila především výrazně nižším vývozem. Dove-
zeno bylo 66 670 tun (+0,7 %), hlavně z Němec-
ka, Španělska a také z Polska, kdežto vyvezeno 
bylo pouze 6401 tun (−22,5 %), převážná většina 
na Slovensko.

Meziročně vyšší schodek zahraničního ob-
chodu s drůbežím masem byl způsoben mírným 
navýšením dovozu a snížením vývozu.  Ve sledo-
vaném období se dovezlo 26 735 tun (+3,3 %), 
nejvíce z Polska, a vyvezlo 5066 tun (−5,6 %), 
hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

 

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

Český statistický úřad

 ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
S ŽIVÝMI ZVÍŘATY A MASEM

Podle předběžných výsledků zahraniční-
ho obchodu1) s živými zvířaty v hmotnostních 

jednotkách se v období od června do srpna 2018 
více živých zvířat vyvezlo, než dovezlo.

Dovoz živého skotu (1,0 tis. ks) zůstává vzhle-
dem k vývozu (51,2 tis. ks) trvale zanedbatelný. 

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí/Rok  
3/2017 4/2017 1/2018 2/2018 3/2018

Výroba masa 
celkem

tuny jat. 
hm. 107 205 114 124 108 735 111 589 109 363 
%1) 97,2 99,8 102,8 100,8 102,0 

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 

hm. 15 900 18 183 17 410 17 109 17 225 
%1) 93,0 96,0 101,8 103,6 108,3 

vepřové
tuny jat. 

hm. 50 835 54 755 51 978 53 078 50 792 
%1) 94,8 99,4 100,6 98,8 99,9 

skopové a kozí
tuny jat. 

hm. 47 59 72 35 54 
%1) 147,5 96,0 290,9 55,7 115,6 

drůbeží
tuny jat. 

hm. 40 419 41 121 39 271 41 359 41 283 
%1) 102,0 102,0 106,2 102,4 102,1 

Tabulka:  Výroba masa

1) stejné období předchozího roku = 100 %  Zdroj: ČSÚ 
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KROJOVANÍ ŘEZNÍCI Z HORAŽĎOVIC OSLAVILI LETOS 105. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SVÝCH JATEK A PŘEJI 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
s úsměvem do nového roku 2019

Kontakt: MULTIVAC VERPACKUNGSMASCHINEN ČESKÁ REPUBLIKA, s. r. o.,
Parkerova 693, 250 67 Klecany u Prahy tel.: +420 261 260 516

E-mail: mucz@cz.multivac.com

Zabezpečujeme dodávky balicích zařízení a obalových materiálů
pro potravinářský, farmaceutický, medicínský a non-food průmysl

VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

A DO NOVÉHO ROKU 2019 PŘEJEME

MNOHO PODNIKATELSKÝCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ.

�  Hlubokotažné baličky

�  Traysealery

�  Vakuové komorové

baličky

�  Originální náhradní díly

�  Servisní a poradenská

činnost

�  Robotická centra

– plně automatické balicí linky

�  Zařízení pro kontrolu kvality balení

 – vyřazovací váhy

 – metaldetektory

 – rentgenové detektory

�  MULTIVAC Centrifuge Feeder (MCF)

 – automatický proces balení párků

�  MultiFresh – skinové balení

�  FormShrink systém

�  Lipform systém

�  Obalové materiály – fólie, 

sáčky

�  Technologie Risco – narážky

�  HPP – vysokotlaké ošetření 

potravin


