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Společnost Hofmann Nutri-
tion AG byla založena v  roce 
1962. Zaměřuje se na přírodní 
mikroživiny pro všechny druhy 
zvířat. Snahou je posílit imunitní 
systém, regulovat trávení a zlep-
šit metabolismus. Vedle vyšší 
užitkovosti, respektive lepší růs-
tové schopnosti, se zlepšuje 
zdravotní stav zvířat, což vý-
znamně redukuje užívání léčiv 
a antibiotik v produkci masa.

Majitelem firmy je Jürg Hof-
mann a  jeho pokračovatelem je 
jeho syn Alexander. V roce 1995 
vytvořili vlastní značku Qualivo, 
jehož jedinečná kvalita vznikne 
díky speciálnímu prémiovému 
krmivu. Qualivo je tedy značka 
prémiového vepřového, hovězí-
ho a telecího masa, které vzniká 
díky speciálnímu krmivu Hoko-
vit. Toto krmivo obsahuje surovi-
ny, jejichž zdrojem je kolostrum, 

více než 60 různých rostlinných 
a  kvasinkových extraktů, speci-
fické mastné kyseliny, peptidy, 
cheláty a mikronizované vitamí-
ny. Mikroživiny Hokovit se dnes 
vyváží do více než 25 zemí světa. 
Používají se pro hospodářská 
i domácí zvířata.

Současné pokročilé přírodní 
Hokovit živiny vzešly z  více než 
padesátiletých zkušeností a zdo-
konalování. 

Značka i systém výroby masa se 
rozšířily i do sousedního Němec-
ka a Qualivo Deutschland GmbH 
vznikla v  roce 1998 a  od roku 

2012 se do značky zapojili chova-
telé v České republice, Slovenské 
republice a také v Rusku. Získali 
tak povolení, licenci pro produkci 
i prodej značkového masa. 

Jen krmivo nestačí
Principy vzniku vynikajícího 

masa jsou kromě krmení také 
ustájení, podmínky porážky 
a bourání masa. Zvířata se krmí 
ad libitum senem, slámou a pré-
miovými směsmi, nikdy se ne-
zkrmuje siláž ani tráva. Ustájení 
musí být volné, na slámě s dosta-
tečným prostorem pro zvířata. 
To se týká všech kategorií i druhů 
hospodářských zvířat. Velmi dů-
ležitá z  hlediska kvality masa je 
i  porážka, protože zvířata jsou 
porážena na vybraných jatkách 

v nejbližším okolí tak, aby trans-
port byl co nejkratší. 

Skot se poráží se ve věku 10–12 
měsíců v hmotnosti 270 až 300 
kilogramů, prasata se vykrmují 

prémiovým krmivem Qualivo do 
šesti měsíců věku a hmotnosti 85 
až 95 kg a telata se krmí senem 
a  prémiovým krmivem do šesti 
měsíců a  porážkové hmotnosti 
120 až 140 kg. 

Prémiové krmivo Qualivo ob-
sahuje kukuřici, pšenici, kuku-
řičné klíčky, pšeničné otruby, 
 řepkový šrot, kukuřičný protein, 
minerálie, vitamíny a  unikátní 
Qualivo mikronutrienty. Díky to-
mu, že se zkrmují stejná krmiva 
všem zvířatům, a to ve všech ze-
mích, které získaly licenci, dosa-
huje se kalibrované kvality masa, 
která se navíc ještě pravidelně 
kontroluje. 

Qualivo není jen název značky, 
ale je také definicí kvality masa, 
tedy struktury, barvy a chuti. In-
tenzita výživy má pozitivní vliv 
na kvalitu a jemnost masa.

Jürg Hofmann se synem před-
stavili také farmu s chovem sko-
tu, kterou využívají mimo jiné 
k  testování mikroživin Hokovit 
a  produkci masa značky Quali-
vo. Vykrmují tu telata – jalovičky, 
býčky a býky. 

Masné výrobky 
vysoké kvality

Rodinná firma Adler vlastní po-
rážku a zpracovnu zejména vep-

řového masa, a to i značky Quali-
vo. Vyrábí obrovské množství 
produktů podle požadavků zá-
kazníka (zejména obchodních 
řetězců). Navštívili jsme výrobnu 

i jejich vlastní prodejnu a zjistili, 
jak se jednotlivé produkty vyrábí 
a  distribuují. Marie-Luise Adle-
rová nám ukázala postup výroby 
od bourání masa až po balení 
hotových produktů. 

Typická pro firmu je výroba 
Schwarzwaldské šunky a  mno-
ha druhů salámů a klobás, uze-
nek. Adler Schwarzwaldská šun-
ka je vyrobena z vybraného ma-
sa. Do sortimentu firmy patří 
z produktů značky Qualivo šun-
ka bez kůrky, bůček bez chru-
pavky, uzená klobása, vařená 
klobása, lyonský salám, horská 
klobása či salám.

Prémiové hovězí 
na farmě v Německu

Farma Hof Russ se zaměřila na 
výrobu masa nejvyšší kvality. 
Farmou návštěníky provázel 
Martin Russ, současný majitel 
rodinné farmy a  také výkonný 
ředitel Qualivo Germany GmbH. 
Přístup ke zvířatům na farmě je 
naplněním pokynů pro produkci 
značkového masa programu 
Qualivo. 

Všechny kategorie vykrmova-
ných zvířat jsou ustájeny na slá-
mě. Protože se zaměřují zejména 
na produkci telecího masa, jsou 
tu ustájena zejména telata nejví-

ce holštýnského a simentálského 
plemene. Nová stáj, kde jsou te-
lata ustájena, funguje dva roky. 
Telata jsou krmena přirozeným 
krmivem s  mlékem, kvalitním 

Qualivo krmivem, senem a  slá-
mou. Na farmě chovají, respekti-
ve vykrmují 350 telat býčků, 
120 jaloviček a 80 býků hlavně 
mléčných nebo kombinovaných 
plemen. Produktem farmy jsou 

Qualivo telata, zvířata ve věku 
4–5 měsíců a  vykrmovaní býci 
asi do 13 měsíců věku s vynika-
jícím masem. Veškerá produkce 
hovězího, respektive telecího 

masa je na farmě produkována 
systémem Qualivo. 

Martin Russ říká, že bílé tele-
cí znamená nedostatek železa 
při běžné, výhradně tekuté vý-

živě, proto je jeho telecí, které 
je výsledkem harmonického 
vývoje zvířat, jemné růžovočer-
vené s vynikajícím mramorová-
ním a  výbornou aromatickou 
chutí. 

Farmář je přesvědčen, že bu-
doucnost produkce masa je spo-
jena se snahou o nejvyšší kvalitu 
díky dobrým životním podmín-
kám zvířat a nejlepšímu krmení. 

Na jeho farmě tak od roku 1997 
postupně rozšiřovali program 
produkce prémiového značkové-
ho masa Qualivo pro německé 
zákazníky. �

�  Český „Qualivo tým“ pozval na návštěvu Švýcarska a Německa 
zástupce firem Steinhauser a Maso z Choťovic.

�  Na návštěvách ve firmě Hofmann Nutrition AG a Adler i na 
farmách byli David Dvorský (Qualivo manažer pro východní 
Evropu), Ing. Jiří Aust, Ph.D., (Hokovit Czech s. r. o.), Aleš 
Holas (vedoucí oddělení jatek a bourárny, firma Steinhauser), 
Tomáš Pečínka (obchodní zástupce, firma Steinhauser) 
a Ing. Karel Horák (Maso z Choťovic).

�  Firma Hofmann Nutrition AG vyvinula optimalizovanou výživu 
zvířat Hokovit, stala se úspěšným výrobcem a prodejcem 
specializovaných krmiv, premixů a aktivních látek pro výživu 
skotu, ryb a domácích zvířat.

�  Qualivo je mezinárodně registrovaná obchodní známka 
švýcarské firmy Hofmann Nutrition  AG. 

�  Povolení a licenci pro produkci a prodej značkového masa 
získala i Česká republika a v obchodním řetězci Makro lze 
koupit jak hovězí, tak vepřové maso z českých chovů.

� Klíčové informace "

Maso nejvyšší kvality
Na cestě po Švýcarsku a Německu v poslední dekádě měsíce června jsme spolu se zástupci dalších 
firem navštívili švýcarskou společnost Hofmann Nutrition AG a firmu Adler, která vyrábí masné 
výrobky. Na farmách ve Švýcarsku i  Německu, jež byly dalšími zastávkami, se vykrmují
telata i mladí býci pro produkci značkového hovězího masa.

Jürg Hofmann a jeho syn Alexander Foto Alena Ježková

Na farmě nedaleko sídla firmy Hofmann Nutrition v Bützbergu mají vykrmovaní býčci k dispozici 
i výběhy Foto Alena Ježková

Martin Russ vykrmuje telata ve svém chovu v německém Dietenbergu také v nové stáji
  Foto Alena Ježková

V prodejně firmy Adler jsou k dostání mimo jiné i balíčky výrobků 
se značkou Qualivo Foto Alena Ježková

Russovi krmí býky do třinácti měsíců senem a krmivem Hokovit
 Foto Alena Ježková

Alena Ježková
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Společnost začala hospodařit 
v roce 1993 na části pronajatého 
majetku od Státního statku Tep-
lá. „Zprivatizovala prakticky 
všechny budovy a dostala příslib, 
že po vyřešení církevních restitu-
cí stát pozemky odprodá,“ vy-
světlil jednatel firmy s tím, že už 
je to ale přes dvacet let, co začal 
platit zákon o církevních restitu-
cích, a  nemovitosti jsou pořád 
blokované. „Pokud nemáte po-
zemek, nemáte nárok ani na do-
tační titul, upozornil. „Jako dobří 
hospodáři bychom se o  tento 
majetek měli starat, ale nemůže-
me,“ dodal s tím, že zaslal dopi-
sy, v nichž požadoval řešení situ-
ace, ministrovi zemědělství i  na 
Státní pozemkový úřad. Erps 
připomněl, že firma se naposled 
soudila s  řádem premonstrátů 
o určení vlastnictví na 200 hekta-
rů půdy, které měla na listu vlast-
nictví od roku 2005. „Tento soud 
jsme vyhráli, premonstráti se 
dovolali k Nejvyššímu soudu, ale 
žalobu následně stáhli,“ vysvětlil 
s tím, že v současnosti tak nepro-
bíhá žádný soudní spor. Situace 

však vzhledem k blokaci pozem-
ků zdaleka není vyřešena. 

V současné době Pobitas vlastní 
zhruba 1900 hektarů zeměděl-
ské půdy a dalších asi 500 hekta-
rů si pronajímá. Z celkově obhos-
podařované půdy, rozkládající se 
v  nadmořské výšce kolem 700 
metrů, je přes 800 hektarů zorně-

no, zbytek představují trvalé trav-
ní porosty. Společnost využívá 
čtyřhonný osevní postup. Pěstuje 
řepku, pšenici, ječmen, luskoviny 
a  brambory i  trávy na semeno. 

Část výměry tvoří úhor a  ozimý 
ječmen. „Obilí z 20 procent využí-
váme pro živočišnou produkci 
a 80 procent prodáváme,“ pozna-
menal Erps. Společnost přitom 
má asi šest stálých odběratelů. 
Připustil, že vloni nastal určitý 
problém s  odbytem. Vzhledem 
k  nízkým cenám přeskladňovali 

asi 500 tun pšenice. „Letos máme 
všechno prodané, jak řepku, ječ-
men, tak pšenici,“ sdělil. Přestože 
na jaře byly mrazy a následovalo 
sucho, společnost očekává výnosy 
na průměrné úrovni. „Ozimy 
i  brambory zatím vypadají slib-
ně,“ sdělil a doplnil, že každé čtyři 
roky společnost hnojí a každé čty-
ři roky vápní, což souvisí právě se 
čtyřhonným osevním postupem. 
Na většině pozemků společnosti 
je tak půda v dobré kondici, i když 
určitou komplikaci působní její 
nadměrná kamenitost. Dostatek 
organické hmoty se pozitivně od-
ráží ve výsledcích rostlinné výro-
by. „I  ve zdejších podmínkách 
míváme u  řepky výnosy kolem 
čtyř tun z hektaru a u pšenice bý-
vají v průměru 6,5 až 7 tun z hek-
taru. Dokonce jsme v  roce 2014 
dosáhli u  pšenice na 180 hekta-
rech rekordního průměrného vý-
nosu devíti tun z hektaru,“ infor-
moval jednatel. Podnik má vlastní 
posklizňovou linku a také sklady, 
v nichž je schopen uskladnit zhru-
ba devadesát procent úrody. 

Zaměřují se na chov 
masného skotu 

V  živočišné výrobě se společ-
nost zaměřila na chov skotu bez 
tržní produkce mléka, v  součas-
nosti jeho stavy čítají kolem tisíce 
kusů. Původně chovala přede-
vším plemeno simentál. Postup-
ně přešla k plemenům charolais 
a následně limousine. „Je to pře-
devším proto, že u tohoto pleme-
ne je snadnější odchov telat než 
u plemene charolais a i jejich po-
rody jsou snazší,“ vysvětlil Erps. 
Podle něj podnik ročně odchová 
400 až 500 telat. Ta následně míří 
na výkrm především do Chorvat-
ska a Slovinska. Část měla smě-
řovat i do Turecka. „Dohoda byla 
původně taková, že skot vykrmí-
me do váhy 450 kilogramů a pak 
ho prodáme do Turecka. Kvůli 
politické situaci však z  toho se-
šlo,“ řekl. Proto se firma zaměřila 
i  na výkrm skotu, přestože pů-
vodně se jím nechtěla zabývat. 
Kromě problémů v  Turecku je 
důvodem i očekávaná nová pod-
mínka pro výplatu podpor v ob-
lastech LFA. Pokud nebude za-
tížení 0,3 VDJ na celé ploše ze-
mědělské půdy, dotační tituly se 
sníží až na 50 procent. Proto se 
rozhodli pro výkrm do jatečné 
hmotnosti, přestože původně 
s výkrmem zvířat nepočítali. Ve-
dení společnosti se obávalo, že ve 
zdejších podmínkách nedokážou 
zajistit krmivo v dostatečné kvali-
tě. „Vyřešili jsme to tím, že ročně 
obnovujeme zhruba sto hektarů 
travních porostů a  senážujeme 
mladé jetelotrávy, což by mělo 
nahradit jádro plus dodáváme 
komponenty,“ přiblížil Erps. Ne-
jenže tak farma obnoví porosty, 

ale získá i  kvalitní píci, dodal 
s tím, že nyní 50 procent mladé-
ho skotu směřuje na výkrm a 50 
procent prodávají jako zástav.  

Erps připomněl, že v  letních 
měsících je dobytek na pastvě, 
v zimním období pak ve čtyřech 
zimovištích s  krytými přístřešky 
nebo stájemi.  

Kromě chovu skotu se Probitas 
zabývá také výkrmem krůtích 
brojlerů, jeden zástav představuje 
asi pět tisíc kusů. Ty dodává v sou-
časnosti hlavně německým odbě-
ratelům. O  vlastním zpracování 
krůtího masa zatím neuvažuje.  

Dobře směrované investice
K  udržení dobré ekonomiky 

jsou nezbytně dobře směrované 

investice. Podnik ročně investuje 
kolem šesti až osmi milionů ko-
run. Velká část přitom směřuje 
do obnovy mechanizace. „Poří-
dili jsme traktor, fekální vůz, ob-
raceč píce, samojízdný nakladač, 
kombajn TX 8080 a  další,“ vy-
jmenoval jednatel společnosti. 
K obnově strojového parku v prů-

běhu minulých let pomohly a stá-
le pomáhají i  dotace z  evrop-
ských strukturálních fondů. „Po-
kud to je možné, snažíme se vyu-
žívat dotační tituly,“ pozname-
nal. Podle Erpse letos dokončují 
projekt opravy odchovny mladé-
ho dobytka, kde obnovovali stře-
chu. Zahájili i přestavbu haly na 
chov krůt, kde instalují novou 
krmnou linku a novou ventilaci. 
Podnětem k  této rekonstrukci 
zčásti byl i  výskyt ptačí chřipky. 
„Nezasáhla nás sice přímo, ale 
byli jsme v  okruhu, byla sedm 
kilometrů od nás. Vzhledem k to-
mu, že jsme krůty museli podr-
žet, vynechali jsme jeden tur-
nus,“ podotkl. Probitas připra-
vuje rovněž zimoviště pro dalších 

sto kusů dobytka se zpevněnou 
plochou, hnojištěm a krmištěm. 
„Je to v projektové fázi a v příš-
tím roce bychom chtěli začít sta-
vět,“ prozradil. 

Společnost Probitas obhospo-
dařuje rovněž 14 rybníků s celko-
vou plochou 14,5 hektaru rybní-
ků a usilují o podporu z dotační-

ho titulu oprava a  odbahnění 
rybníků. Na rybníky navazují 
kryté sádky k sádkování ryb před 
prodejem. Kromě toho, že rybní-
ky slouží i jako krajinotvorné prv-
ky, dva z nich jsou vyčleněny pro 
sportovní rybaření. 

Součástí společnosti je také ho-
nitba o výměře asi 3500 hektarů 
zahrnující jak vlastní zemědělské 
pozemky, tak i  lesní komplexy 
v okolní krajině. Nachází se v ní 
zvěř srnčí, jelen sika, jelen evrop-
ský, černá zvěř, v  menší míře 
i drobná zvěř. Velký problém ma-
jí podle Erpse s černou zvěří, kte-
rý musí řešit, což nebývá snadné.      

Problémem je byrokracie
V  roce 2008 firma zakoupila 

hotel u tepelského nádraží, který 
byl v havarijním stavu. Po rekon-
strukci byla v hotelu s ubytovací 
kapacitou pro dvacet pět hostů 
otevřena restaurace. Všechny 
pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení, televizi a také dnes nezbyt-
ný internet. Klientelu hotelu tvoří 
z velké části lovci, kteří mají na-
příklad kromě rozlehlého parko-
viště k dispozici i voliéru pro psy. 

Společnost měla vloni schvále-
né rozšíření hotelu o další ubyto-
vací kapacitu. Původně si naplá-
novala vybudování bazénu a  ví-
řivky. „Když jsme ale spočítali 
návratnost, projekt jsme odsu-
nuli,“ řekl Erps. Navíc by projekt 
musel vyhovovat velmi nároč-
ným předpisům. Majitelé se tedy 
rozhodli pro rozšíření a  moder-
nizaci ubytovací kapacity.

Erbs poukázal rovněž na ros-
toucí byrokracii. Problémem 
jsou neustále se měnící podmín-
ky pro hospodaření i pro získání 
podpor. Podle něj by měly být 
stejné po celou dobu trvání dané 
podpory. „Například greening 
jsme dříve realizovali přes úhory, 
nyní jsme museli začít ve větší 
míře využívat plodiny, které vá-
žou dusík,“ sdělil. 

Přestože Probitas hospodaří 
ve znevýhodněných oblastech, 
je Erps zastáncem toho, aby 
i  v  nich byla zachována určitá 
výroba. Jsme prakticky jediní, 
kteří v nadmořské výšce 700 me-
trů hospodaří a nezabývají se jen 
údržbou krajiny. Podle Erpse 
Probitas jako jeden z mála pod-
niků nemá problémy s nedostat-
kem pracovníků. „Co se týká 
zemědělských podniků, tady 
v  oblasti prakticky nemáme 
konkurenci a  nejbližší montov-
ny jsou vzdálené 30 kilometrů,“ 
poznamenal. „Někteří kluci se 
tam sice nechali zaměstnat, ale 
pak zjistili, že práce u  linky jim 
nevyhovuje. Jsou totiž zvyklí 
pracovat venku, v přírodě,“ do-
dal Vladimír Erps.    �

�  S. r. o. Probitas hospodaří na pozemcích o výměře asi 
2400 hektarů v okolí Teplé na Karlovarsku. 

�  Soustřeďuje se především na chov masného skotu a výkrm krůt. 
�  Společnost vlastní také 14 rybníků o celkové výměře 

14,5 hektaru. 
�  Součástí firmy je i honitba o výměře asi 3500 hektarů.

� Klíčové informace "Zuzana Fialová

generální partner soutěže:

partner soutěže:

Rozvoji brání církevní restituce 
Dalšímu rozvoji podniku brání stále ještě nedořešené církevní restituce. Ty také působí největší problémy při využívání 
dotačních titulů. Uvedl to Vladimír Erps, jednatel s. r. o. Probitas, která v soutěži Zemědělec roku, pořádané vydavatelstvím 
Profi Press, získala prvenství v Karlovarském kraji a stala se nejlepším zemědělcem hospodařícím ve znevýhodněných 
oblastech LFA. Společnost, působící v těsném sousedství premonstrátského kláštera v Teplé, zaměstnává 25 pracovníků 
a vykazuje roční obrat kolem 40 milionů korun.

Jednatel společnosti Probitas 
Vladimír Erps Foto Zuzana Fialová

Společnost se zabývá chovem skotu bez tržní produkce mléka
 Foto Zuzana Fialová

Probitas výrazně investuje do mechanizace  Foto Zuzana Fialová

Úroda brambor by mohla být letos dobrá Foto Zuzana Fialová

Firma také vlastní 14 rybníků Foto Zuzana Fialová


