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Úvod
Být osloven k napsání této publikace znamená, že autor už asi něco pamatuje, což
být pravda nemusí a sami víte, že vzpomínka je vlastně jen úhel pohledu zkreslený
časem. Přijetí této práce je kulantně řečeno přiznáním zralého věku. Pravda, jsem
nejdéle sloužícím členem představenstva, pár set hodin jsem na svazových schůzích
a jednáních prožil. Vím už dobře, že domoci se nejen konsenzu, ale reálného výsledku, je mezi konkurenty těžké.
Musel jsem vycházet z faktů, z oficiálních materiálů a když jsem sedl poprvé k hromadám zápisů ze schůzí, valných hromad a všemožných jednání, přebíral tisíce fotografií, netušil jsem, kolikrát mne bude bolet v zádech a kolikrát si budu mnout unavené oči. Svaz má objemný a solidní archiv a dovolte mi, abych hned nyní za precizní
vedení agendy poděkovat paní Ing. Jitce Vostatkové. Bez faktů by byla tato publikace jen beletrií, souborem vzpomínek, které jsou po letech mnohdy zaprášené, jindy
ohlazené do podoby, nad kterou by mnozí pamětníci zapochybovali. Jistě najdete
místa, kde i vy zapochybujete. Také jsem mnohokrát nevěřícně kroutil hlavou, jak
jsme před lety přemýšleli, jaké jsme měli cíle, jak těžce jsme se k dnes samozřejmým
věcem prokousávali. Prosím, usmějte se našim omylům a kde to bude možné, řekněte
si (stačí sami sobě), že jsme pro obor udělali kus práce. Věřte, byl to od samého porevolučního znovuobnovení více než sedm set let staré stavovské organizace náš cíl.
Nechť je tato publikace poděkováním všem, kteří se nebáli jakýkoli kamínek či balvan
při stavbě naší stavovské organizace pozvednout.
Poznámka pro ty, kteří nás budou následovat: „Věřte, že množství slov a počet stran
zápisů nereflektuje množství, natož kvalitu, konkrétních výsledků.“
Technická připomínka:
Psát průběh našich činností posloupně a ctít časovou osu je jistě reálné, ale ke čtení
a pochopení souvislostí velmi únavné. K tomuto faktografickému čtení a studiu slouží
již zmíněné zápisy. Většina našich stavovských činností se během celých třiceti let
prolíná a má i své historické souvislosti. Tyto činnosti jsou od základního textu, který
se snaží podchytit časovou osu vývoje od roku 1990 – Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze, přes
Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska až po dnešní Český svaz
zpracovatelů masa barevně odlišeny, jakoby vytrženy. Děkuji za pochopení.

Ladislav Steinhauser
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Podnikatelský svaz masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech,
Moravy a Slezska se sídlem v Praze
Snahy po obnovení řemeslných společenstev se objevily už v reformačním roce
1968, ale v našem oboru chyběl privatizační impulz – masný průmysl byl státní a celý
organizovaný generálním ředitelstvím. Situace se změnila 22. června 1990, kdy Federální ministerstvo zemědělství a výživy vydalo rozhodnutí, podle kterého Masný
průmysl, s. p., zanikl k 30. červnu 1990 a následně 1. července 1990 vzniklo celkem
45 samostatných státních podniků provozujících jatečnictví i zpracování masa, proto
nazývaných masokombináty.
Po delimitaci masného průmyslu 1. 7. 1990 ředitelé již samostatných státních podniků, po celou svoji pracovní kariéru zvyklí koordinovat mezi závody a podniky svoji činnost, se i v nových podmínkách scházeli na konzultačních poradách ředitelů státních
podniků a velmi rychle pochopili, že řadu činností především vůči státním orgánům
není možné realizovat samostatně. Hned dvě na sobě nezávislé iniciativní skupiny
začaly pracovat na zřízení organizace zastřešující masný obor. Pražská skupina, vedená MVDr. Josefem Radošem, byla složená z odborníků z několika krajů, zejména starších bývalých spolupracovníků, dokonce pamětníků soukromých podnikatelských aktivit a stavovských organizací. Druhá skupina, zorganizovaná Ing. Zdeňkem
Antoněm, vznikla v Krahulčí a zastřešovala moravskou větev nových podniků. Obě
skupiny se setkaly a dohodly se na zorganizování ustavujícího shromáždění společného svazu, které se poté konalo 19. října 1990 v Krahulčí. Přípravný výbor profesního
společenstva, Podnikatelského svazu masného průmyslu, řezníků a uzenářů Čech,
Moravy a Slezska se sídlem v Praze (PSMP) se sešel 9. listopadu 1990 v MK Písnice.
Byly osloveny a do PSMP vstoupily všechny nově vzniklé národní podniky bývalého
Generálního ředitelství masného průmyslu.

Antonín Kozák

MVDr. Josef Radoš
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Následně byly vytvořeny a schváleny první stanovy PSMP a ten se stal jediným subjektem oprávněným jednat se státními orgány za masný průmysl. První valná hromada
byla svolána do sálu Staropramenu v Praze 29. listopadu 1990, kde byly schváleny
stanovy a zvoleny orgány PSMP, představenstvo a dozorčí rada. Předsedou představenstva byl zvolen Antonín Kozák, tajemníkem PSMP se stal MVDr. Josef Radoš,
právní činnost řešila JUDr. Eva Písecká a administrativní činnost převzala Ing. Jitka
Vostatková, sekretariát PSMP sídlil v budově Masospolu Praha-Písnice, ale paralelně
probíhala jednání o umístění nejen PSMP a Bilančního a informačního centra (BIC)
do budovy s. p. Masoprogress bývalého generálního ředitelství MP ve Štěpánské ulici č. p. 63. PSMP dokonce pracoval na privatizačním projektu budovy a pronajímal si
zde několik místností. Vzhledem ke špatné dostupnosti osobními vozidly ve středu
města byly kanceláře pro širší jednání využívány minimálně. V roce 1997 PSMP nájem
na Štěpánské ukončil.
Návrhů a námětů pro činnost PSMP bylo velmi mnoho a zahrnovaly široký záběr
vyplývající především z každodenních problémů řešených v praxi, ale také představ
a porevolučních ideálů. Samostatné podniky, které nebyly připraveny na volnou hospodářskou soutěž a teprve vznikající konkurenci, pozvolna prorážely bariéru svých
zásobovacích oblastí, kde na sebe začaly obchodně narážet. Podniky ale také hledaly společné cesty v činnosti, kterou sami nezvládaly, především ve vztazích se státní
kontrolní, dodavatelskou a odběratelskou sférou. Tehdejší představy praxe se upíraly
ke společné cenotvorbě, státním cenovým regulacím, společné družstevní činnosti,
intervenci pro získání bankovních úvěrů, organizaci exportu, centralizovanému prodeji vedlejších jatečných surovin aj. Náměty se hledaly v bývalé činnosti prvorepublikových společenstev, ale prosté kopírování už nebylo při průmyslovém charakteru výroby možné. Snahy o založení kožařského družstva, burzy jatečných zvířat či svazové
pojišťovny byly jen aktivity, které hned po prvních pokusech vyhasly.
Podnikatelský svaz masného průmyslu navázal přímé kontakty s Federálním ministerstvem zemědělství a výživy, Českomoravským rolnickým družstevním svazem, Svazem státních statků, Českomoravskou agrární unií, Agropotravinářským svazem, Českomoravskou potravinářskou unií, Českomoravským mlékárenským svazem, Svazem
mrazírenského a rybného průmyslu, Sdružením drůbežářských podniků aj. PSMP
zahájil jednání s ústředním ředitelem Státní veterinární správy MVDr. Jiřím Ládrem
o připravovaném veterinárním zákonu, požádal ministra Bohumila Kubáta o vstup
do Fondu tržní regulace, velmi rychle bylo nutné řešit exportní možnosti pro zvyšující
se přetlak masa a hovězích kůží na českém trhu. V roce 1991 bylo v ČSFR podle statistik SVS poraženo a prohlédnuto rekordních 473 tisíc krav.
Představenstvo PSMP vytvořilo už po první valné hromadě informační odbor, který
spolupracoval na tvorbě Jednotného katalogu dělnických výrobních činností v potravinářském průmyslu, od něhož se odvíjely mzdové tarifní třídy a jednotná výše
základní složky mzdy v podnicích. Aktivita odboru pro informatiku PSMP se prolínala
s činností Bilančního a informačního centra (BIC) s. p. Masoprogress. PSMP se snažil
získat BIC pod sebe, v roce 1992 dostalo už Společenstvo řezníků a uzenářů Čech,
Moravy a Slezska od FMZV finanční podporu pro zajišťování podkladů z oboru, ale
statistickou činnost si stát podržel. Při likvidaci státního podniku Masoprogress v roce
1997 převzal BIC Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE).
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Vyznamenaný Zdeněk Antoň, jeden ze zakladatelů oborové organizace

PSMP se podílel na inventarizaci ČSN a technických norem v oboru, podle kterých
se masné výrobky v československém masném průmyslu nejen vyráběly, ale i laboratorně zkoušely, aby odpovídaly stanovaným parametrům. Vyvázané sestavy norem
byly tehdy zcela nepostradatelným materiálem výrobních, obchodních i kontrolních
útvarů. Otevřený trh však nevyžadoval identický sortiment a kvalitu masných výrobků
u všech podniků. Podniky se staly samostatnými jednotkami a svůj sortiment si stanovily samy včetně výrobků, u kterých ale využívaly nejen trhem přijaté názvy výrobků,
ale i jejich standardy. Postupně však ČSN začaly ztrácet na významu a k 31. 12. 1994
byly ČSN a technické normy pro masný průmysl zrušeny, podniky si stanovily vlastní
postupy, receptury a standardy výroků. Masný výrobek identického názvu, který ministerstvo zemědělství označilo jako obecný či zobecněný si každý vyráběl po svém,
každý tak využíval praktické a zažité názvy masných výrobků, které ale nikdo nevlastnil a nespravoval.
O zákazníka se začalo bojovat nízkou cenou, na kterou byli a stále jsou čeští zákazníci velmi senzitivní. Je logické, že extrémně nízké ceny se začaly brzy projevovat
i na obecně klesající kvalitě masných výrobků. Hledala se cesta, jak kvalitu masných
výrobků zažitých názvů znovu standardizovat a přitom neomezit volný obchod.
Začaly práce na Potravinovém kodexu – kapitolu maso a masné výrobky inicioval
prof. Zdeněk Matyáš, ale nevedly k žádnému výsledku.
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Představenstvo PS stanovilo základní nákupní ceny jatečných zvířat, dokonce se
projednávaly i realizační ceny masa na trhu, především vepřových půlek. Představenstvo prosazovalo vytváření jednotných mzdových zásad podniků masného průmyslu,
mzdové tarify, hledalo možnosti centrálního odbytu hovězích kůží, zajišťování státních subvencí na vývoz přebytkového masa z ČSFR. Převis nabídky nad poptávkou
jatečného skotu v ČSFR byl tehdy alarmující. Jednotná zemědělská družstva vydávala
svým členům dobytek a ti jej obratem zpeněžovali. Na základě dodaných dat pololetí
1991 konstatovali ekonomové zastřešení PS nízkou rentabilitu masného průmyslu,
nejhorší v celém potravinářském sektoru. PSMP protestoval proti zastavení nebo krá-

Zleva: MVDR. Jiří Radoš, MVDr. Pavel Dihel, MVDr. Karel Zelenka a Jan Prantl

cení státních dotací, které nemohly v žádném případě pokrýt investiční požadavky
na dostavbu rozestavěných podniků odhadnuté v objemu 6,4 mld. Kčs. Ministr Bohumil Kubát dotace odmítal, jeho prioritním úkolem daným vládním nařízením byla liberalizace trhu, přechod od centrálně stanovených cen k tržním vycházejících z nabídky
a poptávky. U potravin však musel být zohledněn sociální aspekt koupěschopnosti
obyvatelstva a odstranění rizika znovuzavedení záporné daně z obratu u potravin. Stát
proto založil Fond tržní regulace, který měl prostřednictvím fondu cenových garancí
v zemědělství rozkolísaný trh stabilizovat, realizoval intervenční nákupy za garantované ceny, spustit komoditní burzy. První Zemská burza jatečných zvířat organizovaná
státním podnikem Masoprogress a Podnikatelským svazem masného průmyslu proběhla již 17. ledna 1991 v Brně. O neutěšené finanční situaci v oboru vypovídá fakt,
že v polovině roku 1991 PSMP žádal FMZV o zrušení horní hranice obchodních cen
vepřových výsekových mas. Stanovené cenové rozpětí již podnikům nestačilo.
Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, které mělo na starosti přechod státních firem k privatizaci bylo založeno v roce 1999. Prvními kroky bylo spuštění restituce, při které byly vydávány restituční nároky bývalých
majitelů. V našem oboru se to týkalo především menších provozů, většina vyvlastněných objektů byla výstavbou masokombinátů provozně opuštěna. Malá privatizace
probíhala od roku 1991 formou dražeb maloobchodní sítě a drobných provozoven.
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Velké státní podniky, v našem oboru všechny masokombináty, byly zařazeny mezi
1 800 státních podniků velké privatizace, které byly privatizovány kupónovou metodou ve dvou vlnách první v roce 1992 a druhá vlna v roce 1994. Masný průmysl je
investičně náročným oborem a kupónovou privatizací do podniků vstoupili majitelé,
kteří nepřinesli prakticky žádné peníze. Podniky se zpracováním privatizačních projektů spěchaly, jakékoliv prodlužování stávajícího stavu státního podniku je dostávalo
do nejistoty, byly zastaveny investice, restrukturalizace obchodu, výroby aj. Na PSMP
se obracely podniky se žádostí o pomoc při dořešení delimitačních procesů, potvrzení jmenování vedení podniků, zajištění nedokončené investiční výstavby, neposkytnutí půjček, garancí aj. Začal odstátňovací proces delimitovaných státních podniků,
které předkládaly první privatizační projekty. PSMP jim pomáhal nejen při zpracování
projektů, ale řešena byla ještě celá řada sporů vzniklých při delimitace podniků.
V srpnu 1991 odešel MVDr. Josef Radoš z funkce tajemníka PSMP do důchodu
a založil nakladatelství Agral, kde od ledna 1992 začaly vycházet Řeznicko-uzenářské
noviny. Na uvolněné místo tajemníka PS nastoupil Ing. Jaroslav Staněk, do té doby
místopředseda PS, od 1. 7. 1992 vykonával funkci tajemníka Oldřich Bouma, od listopadu 1993 MVDr. Pavel Dihel a od srpna 1995 byl tajemníkem bývalý ředitel SPŠTM
v Praze Ing. Jaromír Štrobl.
V lednu 1991 vyšel v denním tisku inzerát, který měl přilákat do PSMP i drobné
soukromé řezníky a uzenáře, kteří začínali otevírat svoje živnosti. V dubnu 1991 bylo
PSMP registrovaných dvacet soukromníků a v lednu 1992 byla založena sekce soukromých podnikatelů, kterou zastupoval MVDr. Josef Radoš, tehdy již také podnikatel, majitel společnosti Agral. Prioritou sekce bylo prosazovat zájmy, které se mnohdy
nekryly s představami velkých podniků a zvyšovat kvalifikaci těch, kteří restituovali
a mnohdy v oboru generaci nepracovali. Spolu se Střední průmyslovou školou technologie masa v Praze byly organizovány rekvalifikační a odborné kurzy. Dne 25. května 1992 proběhl v budově Koospolu konzultační den pro soukromníky, kterého se
zúčastnilo asi 250 návštěvníků. Svaz hledal finanční zdroje v obchodní činnosti, chtěl
se angažovat v prodeji strojů pro drobné podnikatele
a dodávkami pomocného materiálu. Tento záměr PS
se nepodařil a koncem roku 1991 MVDr. Josef Kužniar představil představenstvu a následně valné hromadě společnost Maso-Profit, která se na materiálně-technické zabezpečení oboru zaměřila. Už na konci
roku 1991 MVDr. Pavel Dihel upozornil představenstvo PSMP na to, že dohody o cenách mohou být
považovány za kartelovou dohodu. V Brně zahájil
1. července 1991 činnost Český úřad pro hospodářskou soutěž a právě jedním z jeho cílů bylo omezovat
vznik možných kartelových dohod mezi podniky.
V září 1991 Podnikatelský svaz masného průmyslu
upozornil na přechod klasifikace poražených prasat
na evropské standardy a řešení viděl v uplatnění systému platného ve Spolkové republice Německo. Velmi aktivním v prosazování aparativní klasifikace byl tu
MVDr. Jaroslav Vrchlabský, CSc.
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dobu ředitel Výzkumného ústavu masného průmyslu v Brně (VÚMP) MVDr. Jaroslav
Vrchlabský, CSc., který spolupracoval s Výzkumným ústavem masa v Kulmbachu. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves (VÚŽV) byl pověřený k vývoji a testování měřicí techniky, vypracování regresních rovnic, aby mohl být nákup jatečných
prasat postavený na aparativní klasifikaci v ČSFR zaveden plošně. Realita však byla
jiná. V praxi se systém nákupu po nástupu řady překupníků dobytka a zřizováním
malých jatek řítil ke dnu. Velké podniky sice klasifikovaly, ale pozdě platily. Překupníci
klasifikace neprováděli, zato platili na ruku v živém. Diskuse o nezávislých klasifikátorech využila hned v roce 1992 i Státní veterinární správa (SVS), která měla snahu
převzít organizaci klasifikace na jatkách, kde měla vždy silné zastoupení techniků provádějící prohlídku, z ministerstva zaznívaly i hlasy sloučit SVS s Českou zemědělskou
a potravinářskou inspekcí (ČZPI).
Podnikatelský svaz hledal cesty, jak zachránit Výzkumný ústav masného průmyslu
(VÚMP), který se již potýkal s existenčními problémy. Jeho zánik se však už nedal
odvrátit. Ústav pracoval s vysokými režiemi, navíc v areálu a budově Vysoké školy
veterinární, byl rozpočtovou organizací financovanou ze státních zdrojů, které se zastavily a pouze okrajově žil z realizace projektů v praxi. Podniky měly o chod VÚMP
zájem, ale finanční podporu si nemohly dovolit. V říjnu 1992 VÚMP zanikl, budovu
převzal Ústav hygieny a technologie masa nově vzniklé Fakulty veterinární hygieny
a ekologie VFU Brno.
Podnikatelský svaz se chtěl prezentovat veřejnosti a připravil společnou expozici
pro výrobní podniky na výstavě Země živitelka 1992, odrazem privatizačních změn
v oboru ale byl i nezájem podniků o výstavu Salima 1993. I potravinářské výstavnictví
se štěpilo, vedle brněnské Salimy vznikla pražská Siesta organizovaná v Paláci kultury,
otevřela se cesta k výstavám v Evropě. PSMP se zaměřil na české potravinářské výstavy a požádal o účast svých zástupců v komisích pro udělování cen Zlatá Salima,
v roce 1995 jím byl jmenován Antonín Kozák, od roku 1992 zastupuje náš obor v soutěži o Zlatý klas MVDr. Ladislav Steinhauser. Vedle výstav byly organizovány celostátní
a regionální prezentace masných výrobků. Společenstvo zabezpečil návštěvu v roce
1992 nizozemského a německého svazu, česká delegace se účastnila na veletrhu
v Drážďanech a Lipsku.
Podnikatelský svaz byl finančně postavený na příspěvcích, které se počítaly na jednoho zaměstnance členského subjektu. Prvotní částka byla 30 Kčs, ale musela být již
po měsíci zvýšena o 10 Kčs. Rozpočet PSMP se přesto dál propadal, bylo to od samého počátku způsobeno vysokým podílem neplatičů z první vlny krachujících bývalých
státních podniků a v květnu 1993 proto musela valná hromada zvýšit členský příspěvek na 100 Kč za jednoho pracovníka členského podniku.
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Členové představenstva a dozorčí rady aktivní v představenstvu naší profesní
organizace
Jméno

Člen představenstva od

Člen představenstva do

Andrys Jan

4/1999

4/2012

Antoň Zdeněk

11/1990

1/1996

Bajer Arnošt

12/2001

1/2007

Baláš Josef

Člen dozorčí
rady od

Člen dozorčí
rady od

12/2016

Bambula Jiří

4/1997

4/2004

Baron Jaroslav

4/1997

12/2000

Beneš Josef

5/2009

4/2011

Blaha Pavel

1/2000

11/2000

Bláha Petr

3/2011

5/2011

Bluďovský Jiří

11/1990

1/1991

Boček Jan

4/1994

10/2004

12/2010

9/2016

Dráber Jiří

11/1990

4/2001

Dvořák Karel

11/1990

4/1995

Borek Josef
Dihel Pavel

11/1990

3/1997

Elias Pavel

4/1999

11/2001

Fišera Arno

4/2003

11/2006

Flídr Martin

4/2020

Francouz Ladislav

12/2010

6/2020

Galíček Zdeněk

11/1990

4/2001

Hantsch Aleš

4/2012

8/2014

Hawerland Petr

4/2012

3/2013

Hes Václav

12/2019

Holeček Pavel

12/2014

Horehleď Josef

11/1996

2/1997

Hrdina Richard

4/2007

10/2019

6/2020

Chadim Vladimír

4/1999

Chvalovský František

11/1990

Janda Vladimír

4/2012

Jedlička Michal

4/2012

Jelínek Libor

11/1990

7/1991

Just Jiří

12/2001

11/2002

Kameník Josef

4/2001

5/2009

6/1992
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3/1997

Kasper Emil

1/2000

3/2009

Kliment Emil

11/1992

5/1993

Kloud Jaromír

12/2001

4/2016

Kloud Jaromír

12/2019

Kolkopová Alena

4/2012

11/2012

Kopečný Jan

4/2003

Koranda Eduard

2/2004

Kozák Antonín

11/1990

Krešňák Petr

4/2007

4/2008

Kurčík Jaroslav

5/2011

10/2011

Kutzendörfer Tomáš

4/2007

12/2011

Kváč Pavel

5/2009

1/2011

Kvarda Karel

11/2000

10/2001

Langer Miroslav

8/1998

11/1999

Lazecký Jan

4/1999

11/2001

Lazecký Ondřej

4/2020

Lehečka Alois

4/1993

4/1997

1/1998

Maršálek Lukáš

4/2007

Maška Zdeněk

4/2004

Matisová Iveta

4/2012

Mlích Jiří

11/2013

5/2016

Mlynář Václav

4/2007

3/2008

Motejzlík Čestmír

4/2020

Muchna Bohumil

11/1992

4/1997

Nováček Karel

11/1990

5/1993

Pavlík Jan

11/1994

9/1995

Pilčík Karel

4/2013

Průša Milan

4/1997

8/1997

Přikryl Jaroslav

4/2003

3/2007

Puršl Jiří

4/1997

11/2000

Radoš Josef

1/1992

3/1997

Raizer Vlastimil

4/2003

1/2010

Raus Václav

1/2010

4/2012

Rýznar Miloš

5/1993

3/1994

Říha Bohumil

4/1997

4/2004

Schneider Josef

4/1999

2/2004

Soukup Milan

1/2000

3/2000

Staněk Jaroslav

11/1990

5/1999
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8/2010

Steinhauser Ladislav

4/1995

Stoklasa Jan

1/2008

3/2009

Šebesta Jaroslav

4/1997

11/2001

Šefler Miloslav

5/1993

10/1995

Šeketa Juraj

4/2016

Šimánek Jaroslav

11/1990

5/1995

Šimánek Zdeněk

11/1994

5/1999

Šindler Jiří

5/1994

3/1997

Šnor Milan

6/2009

4/2012

Šolc Miroslav

4/1997

3/2007

Šoustal Zdeněk

11/2002

4/2004

Štěpnička Radek

4/2018

10/2019

Tomášek František

4/1997

12/1999

Uttendorfský Karel

4/1999

Váhala Jan

4/2016

Váhala Robert

12/2000

4/2016

Váhala Vlastislav

4/2000

11/2000

Vítů Jan
Vodička Petr

4/2008

Vydra Jan

5/1994

3/1997

Vytopil Josef

4/1997

5/1998

Žák Milan

11/2012

11/2013

Žaludek Bohumil

4/1997

5/1998

4/1995

3/2007

11/1990

3/1991

3/2009

Zelenka Karel
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Předsedové a zastupující předsedové (ZP) představenstva naší profesní
organizace
Předseda

od

do

Kozák Antonín

11/1990

4/1994

Muchna Bohumil

4/1994

4/1997

Šimánek Zdeněk

4/1997

5/1999

Galíček Zdeněk (ZP)

5/1999

6/1999

Šebesta Jaroslav

6/1999

4/2001

Steinhauser Ladislav

4/2001

10/2001

Šolc Miroslav (ZP)

10/2001

11/2001

Steinhauser Ladislav

11/2001

4/2004

Vítů Jan (ZP)

4/2004

5/2004

Steinhauser Ladislav

5/2004

5/2006

Kloud Jaromír

6/2006

4/2016

Pilčík Karel

5/2016
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