
potraviny vyrobené  
Zelenou energií

Podniku Potraviny Vysočina s.r.o., který dodává hovězí 
a vepřové maso řezníkům a velkoprodejnám i daleko 
za hranice svého sídla a provozu v blízkosti Havlíčkova 
Brodu, se přechod na náročné podmínky podnikání 
v tomto oboru podařil. Firma dnes provozuje jedny 
z nejmodernějších jatek v České republice a prosperuje 
zejména díky důsledné péči o kvalitu svých produktů, 
vynikajícímu zákaznickému servisu a důrazu na ekologič-
nost své výroby.
Provoz jatek dnes vypadá po rozsáhlých investicích 
spíše jako moderní továrna a zcela splňuje požadavky 
na hygienu a ochranu životního prostředí. Přesně podle 
předpisů probíhá likvidace odpadu a čištění vody. Firma 
se snaží všechno co nejvíce zužitkovat a nezatěžovat 
okolní prostředí, a tak se např. odpadní teplo využívá 
k ohřevu vody.

Splnění ekologických standardů jednotného evropského trhu je pravděpodobně jeden 
z nejnáročnějších a nejdražších úkolů, kterému čelily a čelí domácí podniky v souvislosti 
s členstvím České republiky v Evropské unii. V potravinářství se navíc ekologické 
požadavky prolínají s těmi hygienickými, a tak je vše dvojnásobně náročné.

SKUPINA ČEZ www.zelenaenergie.cz

Dalším krokem v zavádění výroby přátelské k život-
nímu prostředí bylo iniciování odběru Zelené energie, 
kterou nabízí Skupina ČEZ. Zelená energie je elek-
třina vyrobená z obnovitelných zdrojů. Zákazník za 
její odběr zaplatí symbolický příplatek 10 haléřů za 
kilowatthodinu k běžné ceně dle odběrové sazby. Tyto 
prostředky jsou zpět investovány do rozvoje obnovitel-
ných zdrojů energie.

Jednatele Potravin Vysočina Miroslava Kyncla jsme 
se zeptali, co vedlo management společnosti k roz-
hodnutí odebírat Zelenou energii? 
Zalíbila se nám myšlenka, že budeme jedni z prvních, 
kdo budou pravidelně přispívat na obnovitelné zdroje. 
Zdá se nám to jako dobrá myšlenka. Když už si od pří-
rody něco bereme, měli bychom jí i vracet.

Vyplatí se vám dávat navíc peníze na rozvoj obnovi-
telných zdrojů?
Dlouhodobě se to vyplatí celé společnosti. A my můžeme 
o něco klidněji spát. Péče o životní prostředí je komplexní 
záležitost a i my na tom musíme pracovat. Naše jatka vy-
produkují velké množství odpadu a sami musíme pracovat 
na tom, abychom byli ohleduplní k životnímu prostředí.

Jak se vám daří podnikat v souladu s ekologickými 
zásadami?
Kromě toho, že vše děláme podle nejpřísnějších 
ekologických a hygienických předpisů, snažíme se být 
co nejšetrnější k okolí. Z odpadního tepla vyrábíme 
horkou vodu, recyklujeme, co se dá. Nyní stavíme 
ochranný plot, abychom svojí výrobou neobtěžovali 
lidi v obci, kde působíme.


