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Dáme řízku zelenou?
Tvrdit, že Green Deal je jen bruselskou 

bublinou, je už asi pošetilé. Západní svět vy-
kročil a nehodlá se ohlížet, jestli bude násle-
dován. Možná to tak vypadá, že se do zrcátka 
nedívá, ale zákulisí je jistě jiné. Snaha pře-
svědčit ke globálnímu rozhodnutí celý svět je 
cíl obrovský a jistě je i červenou nití meziná-
rodní politiky. 

Do Glasgow se počátkem listopadu sletěla po-
litická i ekonomická smetánka světa na již dva-
cátou šestou konferenci OSN ke změně klimatu. 
Povede někam? Proč ne? Jak dlouho tloukli vědci 
na poplach před ozonovou dírou a nárustu karci-
nomů kůže? Jak skeptičtí jsme byli k Montreal-
skému protokolu z roku 1987, který pak zastavil 
bezuzdné vypouštění freonů, hladových požíra-
čů životně důležité ozonové vrstvy naší planety? 
Bylo to drastické opatření, které mělo dopad na 
nás všechny, ale především na prosperující obory 
vydělávající miliardy. Vše v zájmu vyššího dobra, 
nás všech. Výsledek je ale už dnes jasný. Ozonová 
díra se v dohledné době zacelí. Strašilo se, že se 
zastaví výroba chladniček, sprejů a kdo ví čeho. 
Nic se nezastavilo,  jen se kvalitativně posunu-
lo. Příklad, který dokumentuje, že se velké kroky 
realizovat dají. Dnešní cíle EU či OSN se nám 
zdají létající v oblacích stejně jako našim otcům 
Montrealská dohoda. Před šesti  lety se světoví 
lídři v Paříži dohodli o udržení tempa globálního 
oteplování. Teď už je čas na realizaci. Dosáhnout 
do poloviny století na nulové emise (Čína si da-
la deset let plus, ale přepočteme-li produkované 
emise na hlavu obyvatele,  je na téměř polovině 
co ČR), udržet oteplování pod 1,5 °C ve srovnání 
s úrovní před průmyslovou revolucí (nyní jsme 
mezi 2–2,5 °C), každoročně pomoci v řešení těch-
to cílů rozvojovým zemím a dokončit soubor pra-
videl k naplnění cílů z Paříže. EU si je vědoma, že 
musí být spolu s USA klíčovým hráčem. Dodej-
me, že je přece nejbohatším regionem a Evropané 
si chtějí svoji životní úroveň rozhodně udržet či 
zvýšit, a jestli má být jejich Green Deal utahová-
ním opasku, tak jen v dobrém. Být šlank, být fit je 
přece prvním krokem k plnohodnotnému a dlou-
hému životu. Kdo by ho nechtěl? Jenže přesvědčit 
masy je politickým háčkem. Ne všichni si vidí už 
jen na špičku nosu, ale jejich hlas má stejnou váhu 
jako hlas vědce s Nobelovou cenou. Všichni ale 
dobře vědí, že změny bolí, bolí z nich hlava i ruce, 
proto se jim bráníme. Čím se máme lépe, tím ve-
hementněji se snažíme status quo zakonzervovat. 
Logicky. Jen ti, co se tak dobře nemají, se snaží 
život změnit. Klidně i změnou domoviny.
Blahobytný svět si uvědomuje, jak je křehký. 

Svět, anebo blahobyt? Oboje! Už víme, co umí 
globální nemoc, už jsme zažili pár suchých let, 
chybějící vodu, kotrmelce počasí, migrační prou-
dy, energetické kopance a kdo ví, co všechno má 
příroda v zásobě. Co s  tím? Jedni chytří říkají, 
že máme dělat kroky, které nám umožní změny 
a kotrmelce přežít, a  ti druzí, abychom změny 
preventivně eliminovali. První cesta  je evoluč-
ní, tak se vyvíjel život i civilizace. Druhou cestu 
dobře známe z našich potravinářských podniků 
jako HACCP – najdi riziko, odstraň je anebo je 
popiš a kontroluj. Politický svět se rozhodl pro 
variantu druhou. Je až neevolučně etická a dává 
šanci přežít všem bez ohledu na to, jestli se vůbec 
jen snaží přizpůsobit, natož pro to něco dělají. 
Politicky je jasno, budeme muset vykročit smě-
rem, který je nám vytyčen a kterým půjdou ma-
sy povzbuzované veletokem dolarů a eur. I když 
v Glasgow se muselo proti předpokladům ekolo-
gů mírnit. Energetická krize rozkopla dveře v ne-
správný, možná ale správný okamžik. Čert ví!
A  co  potraviny? Náš  obor  rozhodně  nezů-

stane mimo dění. Živočišná výroba  jako jedna 
z kapitol Zelené dohody pro Evropu nastínila 

sedm cest: ekologické zemědělství, antibiotika, 
označování, klima, alternativní proteiny, welfare  
a propagace.

ekologické zeMědělství
Ekologické zemědělství budí v mnoha lidech 

přehnané očekávání, ve druhých naopak skepsi. 
Rozhodně je šetrné k životnímu prostředí, jenže 
i obyčejné zemědělství je k životnímu prostředí 
šetrné. Jak by nemohlo být? Biologický princip 
zůstane snad vždy stejný a v něm stojí život na 
smrti, na koloběhu prvků v přírodě. Řada mla-
dých tento princip odmítá, tápe a svoji cestu te-
prve hledá. Člověk do koloběhu vstoupil v minu-
lém století velmi razantně a udělal dost chyb. Tak 
je to přece s konáním vždy. Jistě to byla přehnaná 
chemizace, ale na druhé straně bez ní bychom 
rozhodně nezajistili potraviny pro už téměř osm 
miliard populace planety. Odstraňme chyby, po-
učme se. Neupínejme se na moderní slovíčko, do 
kterého je snaha schovat i podivné věci. Ekologi-
zace moderního zemědělství přece probíhá tako-
vým tempem, o jakém se dříve ani nesnilo. Jde 
ruku v ruce s technikou a novými technologiemi. 
Pokročí  ještě dál, a  ještě  lepší budou výsledky. 
Všichni již jsme a budeme šetrnější k životnímu 
prostředí. Jsem přesvědčený, že se bude postupně 
stírat rozdíl mezi dnešním standardním a ekolo-
gickým zemědělstvím. Vždyť v mnoha přípa-
dech se už smyl, jenže ne obchodně a vůbec už 
ne politicky. Možná je v tom skrytý penězovod, 
možná naivita, neznalosti, zapálení pro věc…, 
nevím. Kritizovat současnou produkci potravin 
je  jednoduché, nahradit  ji ale v množství, kva-
litě a standardnosti jen slovíčkem ekologicky je 
oříšek k nerozlousknutí. EU si dává cíl, zvýšit 
ekologickou zemědělskou produkci na čtvrtinu. 
Je to více než nyní, ale méně, než by mohlo vy-
volat kolaps.

antibiotika
Další cíl, snížení objemu používání antibio-

tik, je zdravý. Jen je třeba bojovat za stejné pod-
mínky pro všechny státy. Česká republika měla 
vždy kvalitní státní veterinární dozor a využívání 
antibiotik ve výrobě bylo vždy (mimo excesy) 
pod kontrolou. Je zde rezerva? A kde není? Nej-

sem přesvědčený, že pokles na padesát procent je 
vhodné použít plošně pro všechny. Objektivnější 
bude jiné kritérium zohledňující různé startovní 
podmínky.

welfaRe
Welfare, welfare. Kdyby tak ti, co o něm píší 

a protestují, měli praktické zkušenosti alespoň 
z chovu babiččiny krávy či pár slepic! Škoda, že 
potřeby zvířat nestudovali, a ještě větší, že se do 
praktické každodenní práce nezapojili. Ekono-
mika podniků  je nemilostná, a pokud nebudou 
zvířata chována v optimálním prostředí, logicky 
i bez stresů a excesů, budou zanedbávána zoo-
technická opatření, těžko podnik přežije. Kdepak 
kvůli pokutám! Je v jeho zájmu, aby vše klapalo 
jak po drátku a zvířata se měla  jako v ráji, ale 
dodejme, že zaplatitelném finálním zákazníkem 
rostla, sílila, produkovala očekávané, navíc v os-
trém konkurenčním boji. Prostředí, ve kterém 
jsou zvířata chována, nemůže být poplatné před-
stavám lidí, vždyť i jejich často pouze sny jsou 
ovlivněné prostředím, kde žijí, jejich zvyklostmi 
a znalostmi. Zvyšování tlaku na welfare již probí-
há řadu let, kdo chce, již výsledky vidí. Nemůže 
přehlédnout porevoluční alpský sen: louky plné 
krav. Kdo vidět nechce, toho nepřesvědčíme. Po-
kračujme a jděme cestou evoluční. Jak dopadla 
řada revolucí, už přece dobře známe. 

kliMa
A co klima? Ach ta uhlíková stopa, čpavek, 

metan a co přijde dál? Chov zvířat zatěžuje pla-
netu! Opravdu? Nejsme to především my lidé? 
Kolik velkých zvířat žilo na  této planetě, než 
jsme se my lidé přemnožili? Vždyť před pár lety 
jsme naříkali nad katastrofálním poklesem dříve 
milionových stád popásajících se na afrických 
pláních  či  amerických  prériích,  a  teď  zvířata 
nazýváme producenty metanu a čpavku, konku-
renty pitné vody a kyslíku a  tvořiteli uhlíkové 
stopy. Naše malá česká kotlina není soběstačná 
v produkci masa, musíme jej mimo hovězí do-
vážet. K čemu bude tráva, když nebude kráva? 
Spaseme ji, přidáme pampelišky do salátů? Nebo 
ji necháme vyhnít mulčováním či kompostová-
ním? Zná někdo lepší způsob konverze travních 

porostů do smysluplnějšího produktu, než umí 
kravské předžaludky? Když se posečená  tráva 
rozloží, vydechne za pár let stejné exhaláty, ja-
ko kráva vydechne či odpšoukne. Lomonosov 
by asi pokýval hlavou. Místo krávy fermentory? 
Ne, to jistě nehrozí, ale přiznejme si, že ne vše 
je v pořádku tak, jak by mělo být. Co jen takhle 
cena masa? Vůbec se nehodlám bavit o současné 
ceně vepřového, která už  je úplně mimo mísu. 
Zamysleme se,  jak se léty posunula. Cíl našich 
předešlých generací bylo zajistit masa dostatek 
a ten se posouval stále výš a výš. Metrák masa 
za rok? Nejdříve ho dosáhla Amerika, Evropa už 
málem také. Potřebujeme ho sníst až tolik? Tam 
je přece jádro pudla! Výkon kontra příkon. Zase 
ten zákon zachování hmoty, Lomonosov a La-
voisier,  jak nás učili ve škole. Tlak na snížení 
spotřeby červeného masa je a bude pokračovat. 
Je to dopad života v blahobytu. Vím, že bychom 
chtěli vyrábět ještě více, mít se ještě lépe… Ale 
co je to lépe? Je to více? Nemyslím si to. Potra-
vin a samozřejmě i masa především konzumuje-
me v nerovnováze k našemu fyzickému výkonu. 
Přitom produkce  je drahá, ale cena nízká. Jak 
je  to možné? Dotujeme, podporujeme. Zase  to 
politické rozhodnutí – naplníme  lidem břicha. 
To věděly už naše babičky a honem toho svého 
chlapa, jak jen sáhnul na kliku, posadily ke stolu. 
Hlad je přece startérem neklidu a nepokojů. Na-
jezme se! Ideálně do polosyta a polopita… Kdy-
by to ale bylo tak jednoduché, kdyby se na nás 
ze všech stran nehrnuly  tak skvělé  laskominy! 
Zde se zemědělské cíle EU potkávají se zdravím 
i ekonomikou: očistit ceny potravin a postavit 
je na reálnou úroveň. Lehký, ale přetěžký úkol! 
Zreálněme cenu masa na českém trhu, očistěme 
ji od dotací a chtějme na všech stupních slušný 
zisk. Bude cena konkurenceschopná? Když se 
dohodneme v celé EU (což pochybuji),  tak ne-
zapomeňme, že maso je globální exportní suro-
vinou. Co na to hráči jako USA a Brazílie, Rusko 
a Čína? Věříte, že nevěřím? Reálná cena potravin 
je citlivá věc. Jak jednoduše se dala realizovat po 
staletí kdekoli v hranicemi sešněrovaném světě. 
Ale dnes? 

Pokračování na straně 3



alteRnativní PRoteiny
Hledat nové netradiční zdroje bílkovin je bá-

ječné téma pro výzkumná pracoviště po celém 
světě. My Evropané vyzkoušíme hmyz, nejlépe 
už prověřený v Asii a Africe, oni naše vepřové, 
vyzkoušíme pěstovat si řasy v kuchyni, chovat 
klokany v zahrádce a Japoncům prodáme licenci 
3D tisku steaku v provedení medium rare. Ne, 
nedělám si legraci ani nezlehčuji některé nápady. 
Kdo ví,  jestli se kobylka či housenka nakonec 
nestane součástí gurmánského salátu? Je škoda 
řadu netradičních potravin neochutnat, je škoda 
necestovat a nepoznávat jiné kultury. Ale implan-
tovat  je domů? Nevěřím ani, že budeme maso 
chovat ve zkumavkách a syntetizovat esenciál-
ní aminokyseliny v bioreaktorech. Vždyť to  je 

stejná cesta, kterou  jsme před sedmdesáti  lety 
spouštěli v euforii chemického opojení v rostlin-
né výrobě. Jestli se bude jednou maso vyrábět ve 
fabrice, pak je zcela jisté, že naturální maso se 
stane pochoutkou, konečně bude lahůdkou, která 
nebude denně na stole, ale o to více si jí budeme 
vážit. Hledejme ale alternativní zdroje bílkovin, 
vždyť už z principu jde o  technologický vývoj 
a ten musí jít kupředu.

PRoPagace a oznaČování
O všem je ale třeba přesvědčit spotřebitele. On 

je klíčový. Ideální je, aby byl vzdělaný a chápa-
vý. Diktátor by řekl, že je lepší, aby byl poslušný. 
Všechno to, co Green Deal zákazníkovi servíru-
je, musí konzument (tedy my všichni) pochopit. 
Změňte své stravovací návyky, snižte spotřebu 
živočišných tuků, spotřebu červeného masa, před 

pár lety jsme tvrdili hlavně vajec kvůli choleste-
rolu (pak jsme to revidovali), zvyšme spotřebu 
ryb, rostlinných olejů, ovoce a zeleniny… Mám 
pokračovat? Řekněte chlapíkovi na stavbě, aby 
nejedl maso a dal si zelný salát, aby tolik nesolil 
polévku, aby jedl nízkotučný jogurt, aby si nedá-
val to energeticky pekelné pivo a zapomněl už na 
kořalku. Nechce, nebo nechápe? Je otázkou, jestli 
my, kteří se těžkou prací neživíme, chápeme jeho. 
Sám často nechápu. Když vidím, co se chystá na 
etikety, které už dnes jsou zaplácané vším mož-
ným i nemožným, navíc přijde semafor jako Nu-
tri-score, Eco-score. Už vidím, jak se řada chlapů 
doma šprajcne: na zelenou nestojím. Nemáte po-
cit, že místo abychom vychovávali mladé ke zna-
lostem potravin, tak je vedeme k slepé poslušnos-
ti? Zelená,  to můžeš, na červenou stůj! Podívej 
se na datum spotřeby, nepřemýšlej. Jez, anebo 

vyhoď! Dejme do ledniček senzory a indikátory 
expirace, ať  tolik neplýtváme! Lednička sama 
objedná, sama vyskladní! Postavme před ni ještě 
váhu a měření hladiny cholesterolu. Pak už chy-
bí jediné: poslouchejte návod, řiďte se pokyny! 
Jejdankote, viděli  jste? Podražil nám řízek! 

Promítly se do něj reálné náklady, dostal minus 
eco score, svítí na něm nutri semafor jak přezrálé 
rajče a prý mu zdvihli DPH. Věříte, že jsem na něj 
dostal chuť? A dám si ho u nás v hospodě! S omaš-
těným bramborem a cibulkou, kyselou okurkou 
a pivem na dobré trávení. Vždyť jsem prací spá-
lil tolik energie, že bych večer hladem neusnul. 
Promiňte, kdyby se vás náhodou manželka ptala, 
co  jsem si dal,  tak  jsem měl salátek s plátkem 
norského lososa a zapíjel  to neperlivou vodou. 
Keep smiling!

LAST
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Co metr to metr, tak to musí být. Kdo měl 
kratší  loket nebo píď (metr  je u nás zavede-
ný od roku 1876), ten byl koupán ve Vltavě. 
Pro měření a porovnání je dnes metr etalonem 
zcela nezpochybnitelným. Co vše se měří na 
metry, je otázka pro prvňáčka. Maso ale ne, to 
se měří na kila a tuny. Když poslouchám, jak 
jde inflace nahoru a kolik stojí byt, přepočítal 
jsem si maso na metry (kubické). Kdepak kvů-
li skladování, kolik stojí metr.
Představte  si,  že  za metr  čtvereční  bytu 

v Brně si můžete kupit přes dvě tuny vepřové-
ho (spravedlivě v JUT). Co metr bytu, to vep-
řové na půl života! Ó, my máme! Maso nikdy 
nebylo levnější než nyní. Protestujete vy tam 

vzadu, že za socíku jste za kilo šunkového lo-
vil z kapsy jen jednoho Žižku. Pravda, šunkáč 
stál dvacet pět i dvacet, dokonce i méně, ale co 
jiného jste si mohli za modrou bankovku ještě 
koupit? Třeba dvacet ledňáčků! Zato teď? 
Měli bychom zdražit, abychom nebyli ve-

dle všech těch na trhu už úplně „out“! Slyše-
li jste? Buďme také „in“, avizoval veřejnosti 
i předseda Svazu a opatrně řekl, že sám půjde 
o deset procent. Bude  to snad poprvé, že si 
tento krok vynutí nikoli cena masa, ale vše-
ho ostatního. Máte dost kartónů, fólií, etiket, 
pracovních sil, dokonce i AD blue… mám po-
kračovat? Všichni naši dodavatelé se kroutí 
s termíny a o ceně se nehodlají ani bavit. Ber, 

nebo nech ležet! Přisypeme za energie, za naf-
tu, za koření, za sůl a je jen otázkou času, kdy 
vyletí cena vepřového. Na jatkách už dlouho 
slyšíme, že pro zemědělce je už zítra pozdě. 
A  tak budeme muset  jednat a  jednat a zdů-
vodňovat proč, kdy a o kolik a poslouchat, že 
jsme jediní na trhu, že ostatní nabízejí roční 
fixovanou cenu, dokonce i zlevňují. Znáte to? 
To je hloupá otázka! Neměl tam být otazník, 
ale vykřičník. Vykřičník už visí ve vzduchu 
rozhodně ne první den – ber, anebo nech ležet. 
Jen kdybychom my řezníci a uzenáři neměli 
tak měkké srdce. Že bychom se báli,  jakým 
metrem nás čert nakonec bude měřit?

LAST

Metr jako metr?
Neustále stoupající výrobní náklady  již drtí 

i evropského masného šampiona Španělsko. Je 
krásné zvyšovat produkci a export, ale v podni-
kání je nutné především vydělávat. Investoři do 
tohoto oboru očekávali zlatonosnou řeku, ale už 
dnes se  jistě ošívají. Španělé  jsou sice největ-
šími vývozci vepřového masa, ale prodávají za 
dlouhodobě kontrahované ceny. Stejně je na tom 
i export masných výrobků, především sušených 
šunek. Neustálé zvyšování nákladů, především 
za elektřinu, suroviny a pomocné materiály, lo-
gistiku, a navíc co chvíli chybějící nejen už jen 
kontejnery drtí všechny hráče v tomto odvětví. 
Cena elektřiny vyletěla za tři měsíce o 353 %, in-
flace se ve Španělsku přehoupla přes pět procent 
a tlak na mzdy se zvyšuje. Jak dál? Maso a masné 
výrobky budou muset podražit. Kdo zavelí?

LAST

Španělské ztráty

Britové si svůj odchod z EU jistě představo-
vali jednodušeji, něco jako odchod z bytu svojí 
drahé – v klidu anebo s bouchnutím dveří. Britští 
potravináři  tleskali, budou na svém trhu sami, 
obchodníci se drbali za uchem, co vše bude v re-
gálech chybět či o kolik co podraží, a zaměstnan-
ci se smáli, že ztratí levnou konkurenci. Jenže vše 
se posunulo mírně jinak, než si kdo představoval. 
Rybáři se handrkují o své vody s francouzskými 
kolegy a poštuchují se nejen u ostrova, který dal 
jméno proslulému dojnému plemeni krav. Jer-

sey, největší z Normanských ostrovů, je součástí  
Anglie přes tisíc let, přitom má v Kanálu mno-
hem blíže do francouzské Normandie a  je pro-
slulým lovištěm. Na hranicích Irska a Severního 
Irska v létě bublala „klobásová válka“ o prodej 
irského, tedy evropského masa na britském úze-
mí ostrova. Handrkovali se  i premiéři Johnson 
a Macron a nechali se fotit, jak jim národní klo-
bása či hamburger náramně chutnají. A brexit 
drhne dál. Chybí pracovní síla na jatkách a do-
růstající britská prasata nemá kdo porážet. Řez-

níci odešli do EU, jatečné linky kulhají a britská 
prasata musí přes Kanál za nimi. Jenže pak  je 
jejich maso nizozemské a úředníci dumají,  jak 
je když ne zdanit, tak z nich udělat domácí. De-
set tisíc prasat muselo být utraceno na farmách 
a  skončilo  v  psích  konzervách,  tvrdí  British 
Pig Association. Nedávno chyběl na pumpách 
benzín i nafta,  jen je neměl kdo z rafinérií při-
vézt, zahraniční řidiči přesedli k  levostranným 
volantům a nyní se ozývá obchod, že na konci 
roku bude chybět alkohol. Může  to být dobrý 

obchodní trik ke zvýšení předvánočního prodeje 
a vyčistění skladů, ale také nemusí. Čert ví, jak 
to je. My řezníci ale víme, že kolegové na Ostro-
vech pláčou, řezníci jim chybí víc než u nás. Bri-
tish Meat Processors Association (Britský svaz 
zpracovatelů masa) už  jejich počet vyčíslil na 
deset až dvanáct tisíc. A tak se ve světě už ozývá 
kyselý smích, že brexit může být odvozen i od 
slovíčka exitus.

 
LAST

Byl jednou jeden řezník a měl velikého psa. 
Řeznického, to dá rozum! Hodného, pracovitého 
a vychovaného. Určitě  to nebyl pes, podle kte-
rého lidé vymysleli ono hanlivé: chováš se jako 
řeznickej pes!
Viděli  jste vůbec nějakého? A nevychované-

ho?
Tak vidíte!
Hafan ve dne pracoval, v noci spal a sem tam 

jen okem pozoroval kočku, jak se ladně při mě-
síčku promenáduje po dvoře. Ráno hlídal, aby 
nikdo nepovolaný nešel do dílny dříve, než pá-
rečky zavoní z udírny. Pak seděl se svým pánem 
v krámu a povídal si s paničkami, které přichá-
zely pro buřta, maso či kosti na polévku. Jednou 
týdně se řádně proběhl, zapřažený do malého vo-
zíčku rozváželi s pánem uzeniny po hospodách 
sousedních vesnic. To se  to pak spalo! Kočku 
neslyšel! Ani myši ho nebudily. A to je co říct! 
Šramotí, piští a tahají se o každý kousíček žvan-
ce. Ve dne v noci!
Ráno zívl, prošel se po dvoře, koukl na kočku, 

která spala po nočních rejích na sluníčku, a jako 
vždy se usadil u dveří dílny. Párečky mu náramně 
voněly. S takovou láskou je pán dělal! Dokonce 
si u toho i pískal. Pes se podíval do dílny na pána 
a mlsně se olízl. Měl náramný hlad a chuť…, ani ne-
mluvte. Jak těžký je psí život! Říkal pánovi očima.
Jenže on po něm jen od práce hodil okem, nic 

víc. 
Pes se znovu olízl a dlouze se na dobrotu smut-

ně zadíval. 
To už řezník nevydržel: „Opovaž se! Nejsou 

pro tebe!“
Pes se pána zeptal: „Proč mi jeden nedáš, když 

ti léta věrně sloužím!?“

Řezník  se  zamyslel.  „Máš pravdu, kamará-
de! Ty ale  jíš ze země,  já ze stolu. Ať je  tomu 
tak i nadále! Dostaneš všechno, co mi spadne ze  
špalku.“
Pes přikývl, zamyslel se a pak se začal ošívat. 

To už znal! Sliby, zapomínání a marné vzpomí-
nání.
Řezník  jeho  pochybnosti  vyslechl  a  navrhl 

písemnou smlouvu. Pes přikývl. Sepsali vše na 
řádný pergamen jen jedinou větou:

„Co spadne ze špalku, patří psovi,“ bylo na-
psáno, stvrzeno podpisem a otiskem pravé přední 
tlapky. Podali si ruce. Platí!
Pes si smlouvu schoval do boudy. Spal na ní 

a snil, co vše bude mít. Ráno šel do práce, ale 
celý den  jen myslel na smlouvu. Bál se, že se 
mu ztratí. Večer se radil s kočkou. Ta se kroutila, 
ocasem si třela čelo. Tak moc přemýšlela! Pes se 
na ni  tázavě díval. Věděl, že kočka je mazaná. 
Po dlouhé chvíli konečně zavrněla: „Dej mi tu 

smlouvu, dobře  ji schovám za  trám u komína. 
Tam ji žádný zloděj nenajde!“
Vyběhla s ní na půdu, rozhlédla se a oparně ji 

zasunula tam, kam se dohodli.
Do rána nespali. Spokojeně si u boudy poví-

dali, smáli se a špitali. Myši ani nedutaly, aby 
o něco nepřišly.
Ráno pes jako vždy seděl u dveří a pozoroval 

pána. Ten sem tam mrkl do jeho očí. Pes je na 
oplátku ani nepřivřel. A po chvíli se to stalo! Řez-
ník se otočil a loktem shodil na zem velkou kost. 
Pes se zvedl a pomalu kost sebral. Řezník se usmál, 
dokonce ho poplácal po zádech. Smlouva platí!
Pes se s trofejí vrátil na dvůr a položil ji před 

kočku. Oba ji pak svorně olizovali, přivírali oči 
blahem. Bylo  jim moc fajn. Tak  to šlo den za 
dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem.
Až jednou spadla řezníkovi celá kýta.
Pes si pro ni vykročil.
Řezník se po něm ohnal. „Kuš, ty! Takový kus 

masa!“
Pes se na něj podíval a odvětil: „Kýta je moje, 

spadla ze špalku!“
„Kde to máš napsáno?“ odsekl řezník.
Pes běžel za kočkou. Kočka na půdu. Hledá, 

hledá, ale papír nikde. Našla jen pár bílých útrž-
ků.
Myši smlouvu sežraly!
Kočka strachem z půdy ani neslezla a od těch 

dob se kočky bojí přijít psům jen na oči. A myši 
kočkám jakbysmet! 
Víte, proč si  řezníci od  těch dob  tak hlídají 

maso na špalku? 
Dobře ví, co tehdy psům slíbili!

Krásné Vánoce přeje  
Laďa Steinhauser

Pohádka o řeznickém psovi

Plní brexit představy a naděje?
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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 2022

popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů,
pevné zdraví a optimismus.

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

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

 Pf 2022





děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2021 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2022.

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
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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!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 
upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

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
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Přednáškové  bloky  B  (ve  velkém  sá-
le) a bloky C (v malém sále) se uskutečnily 
v odpoledních hodinách.
Blok B moderoval pan Zdeněk Skála na té-

ma „Nová realita, co se mění a co zůstává?“. 
První  přednášku měla  paní Helena Horská, 
Raiffeisenbank, na téma „Covid a dopad na fi-
nance a spotřebitelské chování“. Druhou před-
nesl prezident Svazu obchodu a cestovního ru-
chu ČR pan Tomáš Prouza s titulem „Vraťme 
pražskou šunku za oceán“. Další projev měl 
pan Jindřich Špička z Ústavu zemědělské eko-
nomiky a informací s názvem „Mezigenerač-
ní rozdíly při nákupu masa a masných výrob-
ků v ČR“. Předposledním přednášejícím byl 
pan Tomáš Jeřábek z firmy Košík.cz k téma-
tu „S masem do online“. Na  tyto přednášky 
navazovala panelová diskuze, kde byli hlav-
ními  hosty  pan David Kureš  ze  společnos-
ti NOVáK maso – uzeniny a pan Aleš Grou-
lík ze společnosti JIP. Diskuze byla živá a pří-
nosná  pro  všechny  zúčastněné.  Závěrečná 
přednáška konference bloku B byla věnová-
na vzdělávání zaměstnanců subjektů ČSZM. 
Paní Jana Márová ze společnosti PROFIMA 
EFFECTIVE zdůraznila, že lidé jsou zdrojem 
bohatství. Proto rozvoj firmy je přímo závislý 
na pravidelném vzdělávání zaměstnanců, kte-
ré musí souviset s jejich motivací. Poukázala 
na ukazatele přínosu vzdělávání počínaje zvý-
šením produktivity, snížením počtu přesčaso-
vých hodin přes snížení ztrát, pokles nákladů 
po snížení stížností, fluktuace apod. Nabídka 
firmy  PROFIMA EFFECTIVE  nabízí mož-
nosti pro malé i velké firmy, aby se mohly dá-
le do budoucna rozvíjet.
V  bloku  C  se  uskutečnilo  celkem  pět 

přednášek,  které  moderoval  pan  Jan  Cou-
falík. Společnost Novum Global se zaměři-
la  na  detekci  kontaminantů  potravinářský-
mi  rentgeny. Společnost SABRIS CZ měla 
přednášku na téma „Libový odbyt“. Společ-
nost  P.V.A.  se  zaměřila  na moderní  trendy 
softwaru při prodeji masa a uzenin. Společ-
nost Bizerba přišla s námětem nákupu potra-
vin online a společnost KVADOS poukáza-
la na nové trendy v automatizaci a robotiza-
ci v logistice a výrobě. Bylo velmi příjemné 

pozorovat  aktivní  přístup účastníků během  
diskuze.
Po  skončení  konference  pokračoval  pro-

gram  ve  foyer  krátkým  vystoupením  před-
sedy ČSZM pana Karla Pilčíka, který vyhlá-
sil oficiální výsledky soutěže „Šunka nejvyšší 
kvality Meating 2021“ a poblahopřál vítězi. 
Po přípitku pozval přítomné účastníky na slav-
nostní  večer  s  udílením ocenění. Slavnostní 
večer moderovala vtipně a profesionálně paní 
Martina Kociánová. 
Při slavnostním večeru byly předány ceny 

vítězům soutěže Řeznicko-uzenářská prodej-
na roku 2021. Letos porota svěřila provedení 
hodnocení prodejen nezávislé agentuře Hello 
Innovation s. r. o., která posuzovala prodejny 
podle velmi přísných kritérií vypracovaných 
odbornou skupinou ČSZM.

v letoŠníM Roce 
se stali vítězi

následUjící sPoleČnosti:

kRajŠtí vítězové 
– kategoRie – PRodejní sítě

   Jihočeský kraj – Řeznictví MÚÚÚ, Samoty 
1533, Písek

   Jihomoravský kraj – Podniková prodejna 
MP Krásno, Nádražní 184/22, Hustopeče

   Karlovarský kraj – NOVáK maso – uzeni-
ny, Západní 1/521, Karlovy Vary

   Královéhradecký kraj – NOVáK maso – 
uzeniny, Solnická 59, Dobruška

   Liberecký kraj – NOVáK maso – uzeniny, 
Sobotecká 258, Turnov

   Moravskoslezský kraj – Slezské uzeniny, 
nám. Antonie Bejdové 1810/10, Ostrava-
-Poruba

   Olomoucký kraj – Makovec, Dukelská brá-
na 4, Prostějov

   Pardubický kraj – Makovec, Brněnská 818, 
Jevíčko

   Plzeňský  kraj  –  Zeman maso  –  uzeniny, 
Domažlická 870, Klatovy

   Praha  –  Řeznictví  MÚÚÚ,  Moskevská 
495/48, Praha

   Středočeský kraj – Zeman maso – uzeniny, 
Západní, Ovčáry

   Ústecký kraj – Kaufland ČR v. o. s., Okruž-
ní 3368/7, Ústí n. Labem-Kliše

   Kraj Vysočina – Zeman maso – uzeniny, 
Palackého 1427/2a, Třešť

   Zlínský  kraj  –  Slezské  uzeniny, Okružní 
4701, Zlín

kRajŠtí vítězové –
 kategoRie – nezávislý tRh

   Jihočeský kraj – Masna Planá nad Lužnicí, 
Průmyslová 499

   Olomoucký kraj – Váhalovy uzeniny, Pod 
Humny 308, Hustopeče n. Bečvou

   Pardubický kraj – Řeznictví a uzenářství 
Morávek,  Smetanovo  nám.  13,  Lito- 
myšl

   Středočeský  kraj  –  BAXANT  ŘEZ-
NICTVÍ,  Pražská  614,  Benátky  nad  
Jizerou

   Kraj Vysočina – Masna Pelhřimov, Nádraž-
ní 2442

   Zlínský  kraj  – VOMA,  Obchodní  1507, 
Uherské Hradiště

celostátní vítěz – 
kategoRie – PRodejní sítě

   Zlínský kraj – Slezské uzeniny,  
Okružní 4701, Zlín

celostátní vítěz – 
kategoRie – nezávislý tRh

   Jihočeský kraj – Masna Planá nad Lužnicí, 
Průmyslová 499

cena syMPaŤák za PUlteM – 
PRodejní sítě

   Kraj Vysočina – Zeman maso – uzeniny, 
Palackého 1427/2a, Třešť

design RokU –  
PRodejní síŤ

   Středočeský kraj – Zeman maso – uzeniny, 
Západní, Ovčáry

design RokU –  
nezávislý tRh

   Pardubický kraj – Řeznictví Sloupnice s. r. o., 
nám. Míru 60/43

Během večera byly vyhlášeny další ceny:
    Nejlepší učeň oboru zpracování masa pro 
rok 2021 – obdržel Dan Fojtík

   Nejlepší  student  oboru  zpracování  masa 
pro rok 2021 – obdržel Vojtěch Branštýl

   Nejlepší diplomová práce v oboru zpraco-
vání masa pro rok 2021 – obdržela Bc. An-
na Valterová

   Mistr oboru zpracování masa pro rok 2021 
– obdržel Jan Hanuš

Čestnými členy ČSZM byli jmenováni pan 
Milan Sláma – Uzenářství a  lahůdky Sláma  
s. r. o., Velká Bíteš, MVDr. Eduard Slanec – 
bývalý pracovník SVS ČR, který se celoži-
votně zabýval problematikou masného prů-
myslu,  a  Ing.  Miloš  Shrbený,  dlouholetý 
pracovník v oboru zpracování masa a ve spo-
lečnosti Animalco a. s.
Vzhledem k 30. výročí založení Českého 

svazu zpracovatelů masa byly uděleny  také 
zcela speciální ocenění panu MVDr. Josefu 
Radošovi  (inicioval založení Svazu), Anto-
nínu Kozákovi (první předseda Svazu) a pa-
ní  Ing.  Jitce Vostatkové  (vedoucí  sekreta- 
riátu).
Meating 2021 ČSZM se neobejde bez spo-

lečenské  části  a  dobrého  občerstvení.  Ve-
čerem provázela  cimbálovka  Ivoše Farkaše 
a reprodukovaná populární hudba. Příjemné 
posezení spojené s nekončící diskuzí k sou-
časným problémům a řešení Zelené dohody 
probíhalo dlouho do noci. Věříme, že konfe-
rence Meating 2021 přispěla  jak ke společ-
nému setkání účastníků,  tak k rozšíření pře-
hledu  a  získání  nových  informací  v  našem  
oboru.
Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se 

podíleli  na  organizaci Meating 2021,  a  do-
voluji  si Vás pozvat na příští  ročník konfe-
rence MEATING  2022,  která  se  uskuteční 
opět v OREA CONGRESS HOTEL BRNO  
dne  8.  listopadu  2022.  Těším  se  na  Vaši 
účast.

MVDr. Radek Slanec,
výkonný ředitel  

Českého svazu zpracovatelů masa
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O konferenci byl obrovský zájem. Přednáška prezidenta SOCR Tomáše Prouzy

Ocenění „Šunka nejvyšší jakosti“ obdržela společnost H+ H za šunku od kosti. Vyhlášení Řeznicko-uzenářské prodejny roku 2021. Za Královéhradecký kraj se stala vítězem 
společnost NOVÁK maso – uzeniny.

4�/�z�domova

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal 
dne 5. října 2021 již 11. konferenci masného 
průmyslu Meating 2021 v OREA Congress 
Hotelu Brno. Důstojně tím oslavil 30. výročí 
svého založení a připomněl existenci tisíci-
letého řeznického řemesla, které bylo velmi 
důležitým faktorem ve výživě lidí.

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  se  minulý 
ročník Meating 2020 nekonal, byl o konfe-
renci mimořádný zájem. Více než 460 účast- 
níků  tak  získalo  nejnovějších  informace 
z oboru, včetně dopadů koronavirové pande-
mie. Všichni účastníci  konference obdrželi 
v místě registrace program a další podklady 
k celodennímu jednání. Meating 2021 pod-
pořila celá řada partnerů. Titulárním partne-
rem byla společnost PRIA SYSTEM s. r. o. 
a dalších 54 partnerů. Mnozí  vytvořili  pří-
jemné prostředí v předsálí přednáškové ha-
ly, kde měli možnost předvést své nejnovější 
výrobky  využitelné  v  masném  průmyslu, 
včetně jejich odborné konzultace. 
Pro zpestření jednotlivých přednášek kon-

ference bylo možné využít aplikace SLIDO, 
která účastníkům umožnila zapojit se do dis-
kuze  s  přednášejícími  po  celou  dobu  akce. 
Potěšilo nás, že se tato forma diskuze osvěd-
čila a byla hojně využívána.
Velkému zájmu se těšila soutěž „Šunka nej-

vyšší kvality Meating 2021“. ČSZM se snažil 
touto soutěží zvýšit atraktivitu konference. Do 
soutěže se přihlásilo 19 výrobců, kteří poskytli 
vzorky svých výrobků. O výherci rozhodovali 
účastníci Meatingu 2021 v anonymním hodno-
cení, celkem se zapojilo 169 účastníků. Titul 
„Šunka nejvyšší kvality Meating 2021“ získa-
la šunka od společnosti Řeznictví H+H. Pro 
vítěznou šunku hlasovalo 13 % respondentů, 
což ukazuje na vysokou a vyrovnanou kvalitu 
všech vzorků šunek. S vyhodnocením soutěže 
nám obětavě pomohla společnost Bizerba, kte-
ré tímto velmi děkujeme.
Pro čestné členy uspořádal ČSZM tradiční 

slavnostní oběd, při kterém společně vzpomí-
nali na historický a dynamický vývoj masné-
ho průmyslu v České republice.
Dopolední  program  konference  zahájil 

předseda  představenstva  ČSZM  pan  Karel 
Pilčík ve Velkém sále Kongresového centra, 
kde se uskutečnilo od 10:00 do 13:30 hodin 
šest velmi zajímavých přednášek.
První přednášku prezentovala paní Adéla 

Paďourková, zástupce AK ČR v EU, zaměře-
nou na „Cíle Evropské zelené dohody“, jejíž 
snahou je dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050. Jenom pro zemědělství a potravi-
nářství bylo předloženo k projednání více než 
15 strategií s mnoha cíli. Kroky se budou tý-
kat např. v sektoru živočišné výroby snížení 
emisí, snížení antibiotik o 50 %. Označování 
potravin by se mělo rozšířit o další informa-
ce (značení welfare, Eko-Score, Nutri-Score, 
nutriční profily, země původu). Změny se bu-
dou  týkat  také způsobu marketingu, propa-
gace potravin, výrazného snížení a omezení 
používání čpavku a methanu. V problemati-
ce welfaru bude cíl zaměřen na zrušení kle-
cových chovů zvířat a radikální omezení pře-
pravy zvířat včetně porážek na delší vzdále-
nosti. Velký důraz bude kladen na alternativní 
potraviny, jako je zavedení alternativního ma-
sa, rostlinných alternativ, konzumace hmyzu 
včetně mořských  řas  a  výroba potravin 3D 
tiskem. Další  ambicí  je  rozšíření  ekologic-
kého zemědělství na 25 % orné půdy, sníže-

ní používání pesticidů v zemědělství o 50 %, 
redukce  hnojiv  o  20 %  a  vyloučení  10 %  
orné půdy z produkce do roku 2030. Počítá 
se, že plýtvání potravinami se sníží o 50 %.
V důsledku realizace výše uvedených „Cí-

lů Evropské zelené dohody“ by došlo podle 
německé studie k propadu produkce u hově-
zího masa (-20 %), mléka (-6,3 %), obilovin 
(-21,4 %), olejnin (-20 %). Ceny ovoce a ze-
leniny by pak měly vzrůst  o  15 %,  olejnin 
o 18 % a obilovin o 12,5 %.
Obchodní bilance s obilovinami by se změ-

nila z kladných 22 milionů tun na čistý dovoz 
ve výši 6,5 milionu tun, zatímco obchodní bi-
lance s hovězím masem by se změnila z pře-
bytku 22,5 tisíce tun na schodek 950 000 tun.
Čistý vývoz vepřového masa by se snížil ze 

4,3 milionu tun na 1 milion tun a čistý vývoz 
mléka z 5,9 milionu tun na 4,9 milionu tun.
Na tuto přednášku v bloku A reagovali dal-

ší přednášející. Každý z nich se věnoval  jen 
dílčí problematice, případně stanovisku Čes-
ké republiky k naplnění cílů. Pan Martin Ště-
pánek, ředitel odboru potravinářského, sekce 
zemědělství  a potravinářství  z Ministerstva 
zemědělství ČR, sdělil, že ministerstvo pod-
poruje  udržitelné  hospodaření  s  přírodními 
zdroji zejména s půdou, vodou a ovzduším. 
Česká republika považuje za nutné podrobit 
strategii Farm to Fork dopadovým studiím na 
úrovni EU, členských států a veřejné disku-
zi. Zvláštní důraz bude kladen na uskutečnění 
specifické analýzy dopadů na Českou repub-
liku. Současně vyjádřil oficiální  stanovisko 
ministerstva k označování Nutri-Score na po-
travinách.
ČR považuje současná pravidla pro ozna-

čování  potravin  výživovými  údaji  v  naří-
zení (EU) č. 1169/2011 za plně dostačující. 
Z tohoto pohledu nevidí důvod pro nezbytně 
nutné  zavádění  nových povinných  systémů 

označování nutričních údajů na přední stra-
ně obalu.
V případě, že bude na úrovni EU rozhod-

nuto  o  přijmutí  nového  systému,  bude ČR 
podporovat,  aby byl dobrovolný a nepřidě-
lával další administrativní požadavky výrob-
cům. Dále bude požadovat, aby tento systém 
nehodnotil potravinu zjednodušeně jako ce-
lek, ale podával informaci o zastoupení jed-
notlivých  živin  v  potravině,  byl  objektiv-
ní, popisný a nerozděloval potraviny do ka-
tegorií  na  „zdravé“  a  „méně  zdravé“.  ČR 
podporuje  iniciativu  rozšíření  povinného 
označování  země  původu  na  další  druhy 
potravin, než v současnosti stanovuje platná 
legislativa EU. 
Pan Štěpánek se v přednášce dále podrob-

ně věnoval novele zákona č. 110/1997 Sb., 
o  potravinách  a  tabákových  výrobcích  –  
č. 174/2021 Sb.
Ústřední ředitel SVS ČR pan Zbyněk Se-

merád podpořil požadavky a cíle Zelené do-
hody při realizaci opatření na úseku welfare 
včetně označení Eco-Score na potravinách, 
které  rovněž považuje za příliš ambiciózní. 
Snížení  používání  antibiotik  ve  veterinární 
péči o 50 % do roku 2030 vidí jako problema-
tické, protože nemocná zvířata bude i v bu-
doucnosti nutné léčit. Je nutné brát zřetel na 
spotřebu antibiotik v jednotlivých členských 
státech  EU. V  poslední  části  přednášky  se 
zmínil o nutnosti  racionálně snižovat ztráty 
potravin a věnovat se boji proti potravinovým 
podvodům v celém potravinovém řetězci.
Prezidentka Potravinářské komory ČR pa-

ní Dana Večeřová ve svém příspěvku navá-
zala na předcházející  témata, která ještě do-
plnila o další fakta. Zejména upozornila,  ja-
ký dopad může být pro potravinářský sektor 
při naplnění cíle EU s ohledem ke klimatic-
ké neutralitě. V 61 bodech uvedla problémy, 

které mohou  nastat  anebo  nastanou.  Hlav-
ní problém bude zvyšování nákladů na výro-
bu, které se následně promítnou do cen vý-
robků, omezování investic atd. Obdobně zde 
byl přednesen postoj k Nutri-Score, Eco-Sco-
re a Plant-Score, které vyvinula Francie.
Pan Miloš Kavka  ze SZPI  seznámil  pří-

tomné  s  aktuálními  výsledky  kontrol  bez-
pečnosti a kvality výrobků z masa za obdo-
bí od 1. 1. 2021 do 17. 9. 2021. Bylo odebrá-
no 697 vzorků, z toho nevyhovovalo 251, tj.  
36 %. U dovážených výrobků je situace ob-
dobná.  Nejvíce  nevyhovujících  vzorků  je 
těch, u kterých není uveden původ. Ze zjiš-
těných nedostatků převažuje zejména špatné 
značení. Dále se zmínil o falšování masných 
konzerv z Polska (jako součásti konkurenč-
ního  boje),  cechovních  normách  a  cílech 
masného průmyslu.
Přednáška  Ing.  Jana  Pivoňky  z  VŠCHT 

v Praze byla zaměřena na dopady konzuma-
ce červeného masa na zdraví lidí a změny kli-
matu. Z důvodů vysoké spotřeby vody, degra-
dace krajiny a emisí skleníkových plynů má 
výroba masa vliv na klima Země. Tuto pro-
blematiku  by mimo  jiné měla  řešit  výroba 
a nabídka rostlinné alternativy masa. Současně 
poukázal na to, že napodobování živočišných 
produktů pomocí rostlinných bílkovin,  tuků 
a dalších  látek zřejmě podceňuje skutečnou 
nutriční  složitost  v  potravinovém  řetězci, 
včetně dopadu na zdraví lidí. Nové rostlinné 
alternativy masa by neměly z hlediska výži-
vy být považovány za skutečné náhrady ma-
sa. Porovnal kvalitu bílkovin z různých zdro-
jů od masa přes vejce, sóju, mléko, pšenici, 
rýži. Dále hovořil o alternativách masa a mlé-
ka, využití hmyzu, luštěnin, řas a dalších pří-
rodních produktů ve výživě lidí. Poslední část 
přednášky byla věnována emisi skleníkových 
plynů vs. kvalita bílkovin.

Důstojné a vydařené oslavy  
Českého svazu zpracovatelů masa
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Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspechů v soukromém i pracovním životě.

Šťastný skok 
do nového roku

6�/�nabídky�–�informace�

Děkujeme Vám za spolupráci 
a projevenou důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2022 
Vám přejeme mnoho zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti.

pf 2022
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VÁŽENÉ KOLEGYNĚ 
A KOLEGOVÉ,

 PF 2022

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

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

Nabídkový ceník naleznete 
na www.jatkycb.cz.  

Veselé Vánoce a štastný nový rok 2022

VÁm PřEjí řEzNíci 
z ČEsKÉhO BrOdu

’

jATKY ČEsKý BrOd a. s., jateční 316, 282 01 Český Brod

www.jatkycb.cz
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Rostla výroba drůbežího masa, hovězího se vyrobilo méně
3 .  Č t v R t l e t í  2 0 2 1

Ve 3. čtvrtletí 2021 se vyrobilo 115 574 tun 
masa, v meziročním srovnání to bylo o 1,3 % 
více. Na tomto zvýšení se nejvíce podíle-
lo drůbeží maso (45 413 tun; +3,7 %). Vep-
řového bylo vyrobeno nepatrně více než ve  
3. čtvrtletí loňského roku (52 915 tun; 
+0,3 %), kdežto výroba hovězího meziročně 
mírně poklesla (17 217 tun; –1,8 %). Ceny ze-
mědělských výrobců jatečného skotu se me-
ziročně zvedly o 6,1 %, u jatečné drůbeže  
zůstaly na téměř stejné úrovni (+0,2 %). Ce-
ny jatečných prasat opět klesly, meziročně 
o 6,5 % a vzhledem k předcházejícímu čtvrt-
letí o 0,5 Kč za kg v mase. 

„Ve 3. čtvrtletí pokračoval mírně rostoucí 
trend celkové výroby masa. Mezi jednotlivými 
druhy však byly zaznamenány rozdíly. Zatímco 
v meziročním srovnání výroba drůbežího ma-
sa vzrostla o 3,7 %, hovězího se vyrobilo méně 
o 1,8 %. Výroba vepřového masa zůstala na stej-
né úrovni, přestože byl zaznamenán další pokles 
cen jatečných prasat,“ říká Markéta Fiedlerová 
z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

porážKy  
a výroba masa

Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 55,9 tis.  
ks skotu, meziročně −1,9 %; z toho bylo 23,6 tis. 
býků (+0,1 %), 24,7 tis. krav (−2,7 %) a 5,4 tis. 
jalovic  (−8,3 %). Výroba  hovězího masa  by-
la meziročně mírně  nižší  (−1,8 %)  a  dosáhla  
17 217 tun.
Porážky prasat se ve 3. čtvrtletí meziročně zvý-

šily na 575,4 tis. ks (+1,3 %). Výroba vepřového 
masa však zůstala na loňské úrovni (52 915 tun; 
+0,3 %), a to v důsledku mírného poklesu prů-
měrné  porážkové  hmotnosti  na  117,4  kg/ks 
u prasat pocházejících z výkrmu.
Podle statistického šetření Ministerstva země-

dělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách pora-
ženo 69 890 tun drůbeže, což představuje výrobu 
45 413 tun drůbežího masa (+3,7 %).

Ceny zemědělsKýCh  
výrobCů jatečného sKotu,  

prasat a Kuřat
Ceny  jatečného skotu  se meziročně zvýšily 

o 6,1 %, z toho ceny jatečných býků o 4,1 %, ceny 
jatečných krav o 9,1 % a jatečných jalovic o 8,8 %. 
Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou 
cenu 46,93 Kč/kg v  živém nebo 85,41 Kč/kg  
v jatečné hmotnosti. 
Ceny jatečných prasat se stále držely pod úrov-

ní srovnatelného období loni (−6,5 %) a dosáh-
ly průměrných 27,53 za kg živé hmotnosti nebo 
35,79 Kč za kg v mase. Za prasata prodaná v tom-
to čtvrtletí dostali zemědělci o dalších 0,50 Kč  
za kg  jatečné hmotnosti méně než ve čtvrtletí 
předcházejícím.
U cen jatečných kuřat bylo zaznamenáno jen 

nepatrné meziroční zvýšení (+0,2 %). Výrobci 
prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru 
za 22,88 Kč za kg v živém.

pohyb zboží  
přes hraniCe –  

živá zvířata a maso
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 

zboží přes hranice1) se ve 3. čtvrtletí 2021 obcho-

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, příloha Potravinářského zpravodaje. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, tel.: 296 374 656, e-mail: agral@agral.cz; http://www.agral.cz. Šéfredaktorka: Mgr. Věra Fillnerová, tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz. Odborná 
redakce: doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. Inzertní servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Perucká 1, 120 00 Praha 2, tel.: 739 050 861. Index 47526. ISSN 1210-3497. Periodicita čtvrtletní. DTP a grafická úprava: Vodička & Dezortová. Tiskárna DURABO. 

dovalo meziročně méně s živým skotem v dů-
sledku nižšího vývozu  i dovozu, naopak obrat 
obchodu s živými prasaty a drůbeží byl větší díky 
zvýšenému vývozu.
Živého skotu se vyvezlo 53,5 tis. ks (−9,4 %), 

z toho 16,4 tis. ks (+4,0 %) bylo určeno k porážce 
a 34,9 tis. ks (−10,5 %) k dalšímu chovu. Zvý-
šený vývoz zvířat určených k porážce v  tomto 
čtvrtletí a vyšší vývoz zástavových zvířat v před-
cházejících čtvrtletích se projevil v nižší výrobě 
hovězího masa. Živý skot k porážce se vyvážel 
do Rakouska, Německa,  telata hlavně do Špa-
nělska a zástavový skot do Slovinska, Turecka 
a Chorvatska.
Pohyb zboží přes hranice u komodity selata 

pokračoval ve 3.  čtvrtletí  rostoucím vývozem 
(43,5  tis.  ks;  +6,7 %),  kdežto  dovoz  selat  se 
meziročně snížil na 23,4  tis. ks (−7,3 %). Pra-
sat určených k porážce se vyvezlo 65,7  tis. ks 
(+3,0 %). Vlivem nízkých cen se však finanč-
ní hodnota vyvezených  jatečných prasat mezi-
ročně o 3,0 % snížila. Živá prasata se dovážela 
z Dánska, Německa a Slovenska, vyvážela  se 
hlavně na Slovensko, do Maďarska a Němec- 
ka.
Pohyb  zboží  přes  hranice  u  komodity  živá 

drůbež se ve 3. čtvrtletí vyznačoval meziročně 
vyšším  vývozem  a  nižším  dovozem,  a  to  jak 
u drůbežích mláďat, tak u kuřat a slepic určených 
k porážce. Vyvezených 22,6 mil. (+8,7 %) jedno-
denních kuřat bylo téměř 40 % všech vylíhnutých 
v tomto čtvrtletí. Vývoz živých kuřat a slepic pro 
produkci masa dosáhl 6743 tun (+25,3 %) a od-
povídal jedné desetině čtvrtletní produkce toho-
to masa v ČR. Partnery pro dovoz živé drůbeže 
byly Německo, Slovensko a Maďarsko; vývozy 
směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa 
a na Ukrajinu.
Záporná  bilance  pohybu  zboží  přes  hrani-

ce1) u komodity maso se meziročně prohloubi-
la u hovězího a vepřového; zlepšila se u drůbe- 
žího.
Hovězího masa  bylo  dovezeno  10  778  tun 

(+3,9 %) a vyvezeno 2992 tun (−15,7 %). Do-
vozy hovězího masa pocházely nejvíce z Polska, 
Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly pře-
devším na Slovensko, do Nizozemska, Rakouska 
a Polska.
Dovoz vepřového masa meziročně opět vzrostl  

(69 308  tun; +3,7 %),  jeho vývoz mírně klesl  
na 8814 tun (−1,8 %). Vepřové se dováželo tra-
dičně z Německa a Španělska, ale  také z Pol-
ska a Belgie; vyváželo se většinou na Sloven- 
sko.
Drůbežího  masa  se  dovezlo  25  122  tun 

(−11,4 %), vývoz vzrostl na 5169 tun (+24,6 %). 
Více než polovina drůbežího masa se dovezla 
z Polska, navýšil se podíl dovozu z Maďarska. 
Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa 
a Rakouska.

Český statistický úřad

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

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

Tabulka: Výroba masa

4 / 2 0 2 1

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok 
3/2020 4/2020 1/2021 2/2021 3/2021

Výroba masa tuny jat. 
hm.

114 103  118 390  113 329  116 277  115 574
101,6  102,3  102,2  104,3  101,3

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. 
hm.

17 525  19 355  17 843  17 996  17 217
100,6  100,7  97,0  104,3  98,2

vepřové tuny jat. 
hm.

52 762  55 213  53 248  54 717  52 915
102,3  102,4  102,3  106,4  100,3

skopové a kozí tuny jat. 
hm.

37  36  45  21  27
72,9  65,3  139,7  40,5  73,8

drůbeží tuny jat. 
hm.

43 777  43 784  42 189  43 542  45 413
101,2  102,9  104,4  101,8  103,7


