
Úvod 

 

Představujeme společnost Vodňanská drůbež, a.s, která je držitelem značky Český výrobek – 

garantováno Potravinářskou komorou ČR pro 30 výrobků. Na naše otázky odpovídal Ing. Milan 

Říha, generální ředitel společnosti Vodňanská drůbež, a.s. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Můžete představit Vaši společnost? (historie, sortiment, vize do budoucnosti…) 

 

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. je největším dodavatelem drůbežího masa v České 

republice. Ve třech výrobních závodech a dvou provozovnách se zpracovává na 

nejmodernějších výrobních linkách a špičkových technologií jatečná drůbež a drůbeží výrobky. 

Společnost je jediným českým zpracovatelem kachního masa v České republice. 

Zpracovatelské závody a distribuční centra se nacházejí ve Vodňanech, Mirovicích, Brně – 

Modřicích, Háji ve Slezsku a ve Skořenicích u Chocně. Drůbež pochází výhradně z českých 

uzavřených chovů - z vlastních farem nebo od smluvně vázaných chovatelů. K výkrmu drůbeže 

se používají české, přísně kontrolované krmné směsi a zpracovává se zde pouze veterinárně 

kontrolovaná drůbež. Vodňanská drůbež, a.s. je držitel certifikátů mezinárodních standardů 

jakosti BRC, IFS a držitelem certifikátů systému kritických kontrolních bodů HACCP. Široký 

sortiment produktů, který firma nabízí, je prodáván pod obchodními značkami Vodňanské kuře, 

Vodňanská kachna a Vodňanská slepice. Společnost neustále inovuje portfolio svých výrobků, 

neboť jednou z důležitých priorit je uspokojit co nejširší spektrum spotřebitelů. Vedle toho 

zakládáme na tom, že naše výrobky jsou pouze české, vyráběné z české drůbeže, která je 

chována na českých farmách v rámci veškerých pravidel animal welfare. To je důležité pro naše 

zákazníky – garantujeme český původ a kvalitu všech produktů a právě odtud se vyvíjí i 

budoucí vize společnosti. 

 

 

Proč jste se rozhodli právě pro značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou 

komorou ČR?  

 

Je důležité udržovat naše základní hodnoty. České výrobky jsou prioritou tuzemského trhu a 

jejich výroba je prioritou naší společnosti. Jen v České republice vyráběné české produkty 

mohou garantovat ten nejvyšší stupeň čerstvosti a jakosti, což od nás spotřebitelé právem 

očekávají. A my naše výrobky vyrábíme právě pro naše spotřebitele.  

 

 

Co od značky Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR očekáváte? 

 

Podporu našich českých výrobků a s tím spojenou lepší identifikaci těchto výrobků pro potřeby 

spotřebitelů. Český výrobek je v dnešní době stále více drahocenným artefaktem, který je více 

než nutné na tuzemském trhu dodržovat. České výrobky byly vždy považovány za ty nejlepší a 

nejchutnější, proto je nesmírně důležité uchovat jejich tradici. V současné době se množství 

výrobků tváří, že jsou české či domácí, přičemž pocházejí ze zahraničí. Spotřebitel je tímto 

způsobem ze strany výrobců a prodejců vědomě klamán. Od značky „český výrobek“ 

očekáváme nejen garanci původu výrobku, ale též osvětu a vzdělávaní spotřebitelů. 

 

 

 

Kolik a jaké Vaše výrobky značku Český výrobek – garantováno Potravinářskou 

komorou ČR získaly? 

 

Seznam produktů s označením Český výrobek – garantováno Potravinovou komorou ČR čítá 

na třicet výrobků. Mezi tyto výrobky patří:  

 

Chlazený sortiment: 



Kachna bez drobů; Kuře bez drobů; Kuřecí stehna; Kuřecí horní stehna; Kuřecí spodní stehna; 

Kuřecí prsa; Kuřecí prsní řízek; Kuřecí křídla; Kuřecí čtvrtky zadní; Kuřecí stehno bez kosti – 

kuřecí stehenní řízek; Kachna půlená; Kuřecí játra; Kuřecí srdce; Kuřecí žaludky; Kuřecí krky; 

Kachní játra; Kachní srdce; Kachní žaludky; Kachní krky; Kuře bez drobů s nádivkou; Zlaté 

kuře bez drobů; Zlaté kuřecí prsní řízky; Zlaté kuřecí čtvrtky zadní; Zlatá kuřecí stehna; Zlatá 

kuřecí křídla; Zlatá kuřecí prsa s kostí a kůží; Zlaté kuřecí stehno bez kosti – zlatý kuřecí 

stehenní řízek; Kuře na roládu bez kosti 

 

Mražený sortiment: 

Kuřecí díly na polévku/kuřecí polévková směs 

 

Masný sortiment: 

Uzená kuřecí stehna 
 

 

Kde může zákazník tyto výrobky koupit? 

 

Výrobky lze zakoupit ve velkoobchodních i maloobchodních sítích. Naše výrobky naleznete 

téměř v každém obchodě. 

 

 

 

Seznam výrobků se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR 

Vizitka společnosti – kontakt 

 

Kachna bez drobů; Kuře bez drobů; Kuřecí stehna; Kuřecí horní stehna; Kuřecí spodní stehna; 

Kuřecí prsa; Kuřecí prsní řízek; Kuřecí křídla; Kuřecí čtvrtky zadní; Kuřecí stehno bez kosti – 

kuřecí stehenní řízek; Kachna půlená; Kuřecí játra; Kuřecí srdce; Kuřecí žaludky; Kuřecí krky; 

Kachní játra; Kachní srdce; Kachní žaludky; Kachní krky; Kuře bez drobů s nádivkou; Zlaté 

kuře bez drobů; Zlaté kuřecí prsní řízky; Zlaté kuřecí čtvrtky zadní; Zlatá kuřecí stehna; Zlatá 

kuřecí křídla; Zlatá kuřecí prsa s kostí a kůží; Zlaté kuřecí stehno bez kosti – zlatý kuřecí 

stehenní řízek; Kuře na roládu bez kosti; Kuřecí díly na polévku/kuřecí polévková směs; Uzená 

kuřecí stehna 
 
Vizitka společnosti: 

 

Vodňanská drůbež, a.s. 

Radomilická 886 

389 01 Vodňany 

 

Telefon: +420 383 838 001 (ústředna) 

Fax: +420 383 838 049 

Zelená linka (objednávkové oddělení): 800 100 520, 800 100 521 

E-mail: info@voddrubez.cz 

Web: www.vodnanskadrubez.cz 

 

 

 

 

Obrázková galerie 



Fotky výrobků se značkou Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR 

 

 

 

 

 

 
 



 


