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1. Představení předmětu komercionalizace  
Předmětem řešení projektu bylo experimentálně ověřit a navrhnout specifické zařízení umožňující pánevní 

zavěšení jatečných půlek skotu. Testovány byly dvě různé techniky zavěšení, klasické zavěšení za achillovu 

šlachu a pánevní zavěšení. Výsledky výzkumu ukázaly jako vhodnější způsob pánevní zavěšení, na které je 

potřeba speciální hák, který by umožnil manipulaci s jatečnými těly ve stávajících běžně používaných 

technologiích v subjektech zpracovatelského průmyslu. V rámci řešení projektu byl navržen, vyroben a 

nabízen k výrobě inovativní hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu. 

2. SWOT analýza  
Silné stránky (Strenghts)  

 Výrobek je ve své kategorii unikátní 

 Hák umožňuje zkrátit dobu zrání masa pro dosažení srovnatelných parametrů jakosti ve 
srovnání s běžnými technologiemi 

 
Slabé stránky (Weaknesses )  

 Vyšší cena oproti stávajícím technologiím zavěšení za Achillovou šlachu 

 Technologické vybavení jateckých provozů 
 
Příležitosti (Opportunities)  

 Možnost právní ochrany (patent) 

 Expanze na zahraniční trhy 
 
Hrozby (Threats)  

 Nepříznivá nákazová situace 

 Omezení porážek jatečného skotu (snižování stavů skotu) 

 Omezení spotřeby hovězího masa (vyšší spotřebitelské ceny) 
 
3. Identifikace trhu  
Trh je tvořen výrobci ve zpracovatelském průmyslu, kteří se orientují na kovovýrobu. Výrobcům 
bude hák nabídnut za provizi z prodeje k výrobě. Výrobci budou svým koncovým zákazníkům, 
subjektům zpracovatelského průmyslu (jatkám), nabízet pak v rámci svých produktů také inovované 
háky. Subjekty zpracovatelského průmyslu (jatky) mohou i sami poptávat inovované háky na 
zavěšení jatečných půlek u výrobce (dodavatele technologií). 
 
4. Forma marketingové komunikace  
Marketingová komunikace bude založena především na osobním jednání s výrobci háků. Při 
osobních jednáních bude zástupcům firem představen hák, vysvětleny hlavní přínosy pro koncového 
uživatele a nabídnuta spolupráce. Jednání zatím proběhlo s firmou NOVÁK maso - uzeniny s.r.o. 
Rovněž budou informace o novém inovativním háku zveřejněny na webových stránkách VÚŽV. Hák 
bude taktéž propagován na výstavách zemědělské či potravinářské techniky (Techagro, Salima). 
 
5. Podpora prodeje koncovým uživatelům  
Koncovými zákazníci háků jsou jatecké provozy. Ty se o inovativním háku dozvědí z odborných 
přednášek, z odborného tisku (Náš chov, Maso), na výstavách (Země živitelka, Techagro aj.) a 
z webových stránek VÚŽV. Též při osobních návštěvách jateckých provozů budou pracovníci 
seznámeni s přednostmi a výhodami využití háku. 
 



6. Kvantifikace přínosů  
Při využívání pánevního zavěšení skotu dojde v důsledku odlišných postmortálních procesů v mase a 
rychlejšího nástupu rigoru mortis k odlišným vlastnostem svalových vláken v mase. To se projeví ve 
zlepšení technologických a organoleptických vlastností masa. Díky tomu může být urychlena 
požadovaná délka zrání. To přináší úsporu nákladů na chlazení a prostor jatečných zvířat. Náklady na 
den a kus v chladícím prostoru činí cca 50Kč. Rovněž jsou eliminovány hmotnostní ztráty masa v 
průběhu skladování a může být docíleno vyšší kvality masa, kterou kladně ohodnotí koneční 
spotřebitelé, což umožní navýšit prodejní cenu o 10%.  
 
7. Forma komercionalizace  
Práva na výrobu háku budou nabízeny a prodávány na základě licenčních smluv k výrobě. Licenční 
smlouva bude obsahovat pevnou částku za prodej a procento z příjmů za prodané kusy. 

 
8. Předpokládaný výnos  
Hák se bude koncovým uživatelům prodávat za 3 000 Kč za kus. Provize z prodaného kusu bude pro 
VÚŽV činit 2 % z prodejní ceny, tj. 60 Kč za každý kus. Dá se předpokládat prodej 4 000 kusů za rok s 
odhadovaným prodejem v ČR i v zemích EU. 
 
9. Časový plán 
2019: zveřejnění informací na webu ústavu 
2020: jednání s potenciálními výrobci, podpora prodeje koncovým uživatelům formou prezentace na 
výstavách a seminářích 
2021-2031: přednášková a publikační činnost, prezentace na výstavách, osobní jednání s odběrateli 
a koncovými zákazníky 


