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Ceny vepřových výrobků nadále rostou,  
zákazníci požadují vyšší kvalitu

Africký mor prasat doslova zpustošil trh 
s vepřovým masem a následkem této sku-
tečnosti začaly celosvětově růst ceny toho-
to produktu. Odborníci odhadují, že v rámci 
Evropy zůstanou vysoké minimálně do roku 
2020, v Asii pravděpodobně ještě déle. 

Nejvíce mor zasáhl Čínu, kde se cena za kilo-
gram vepřového zvedla o více než 70 %. Zdra-
žení se nevyhýbá ani České republice, neboť co 
se týče produkce vepřového, ale i uzenin a dal-
ších masných produktů z něj vyrobených, ne-
ní náš trh soběstačný; 30–50 % výrobků k nám 
putuje ze zahraničí. Podle prezidenta Agrární 
komory Zdeňka Jandejska narostou ceny asi  
o 10–20 %.

Současně s nárůstem cen roste i očekává-
ní spotřebitelů, kteří se více zajímají o kvalitu 
potravin, jež nakupují. Mnohdy ale nemají 
dostatek informací, podle nichž se mohou 
rozhodovat. Výrobci proto radí bedlivě sledovat 
etiketu zboží a zaměřit se na důležité aspekty, 
jako je obsah masa, soli, aditiv, dusitanů a způ-
sob výroby. 

Mobilní aplikace  
odhalí závadná „éčka“

Nelze říci, že v kvalitních uzeninách musí být 
vždy téměř stoprocentní zastoupení masa, proto-
že pro získání typické chuti jsou zapotřebí i další 
suroviny – vždy by však měly být přírodního pů-
vodu a v té nejvyšší kvalitě. Pro rozpoznání kva-
litních uzenin platí, že obsahují více než 80 % 
masa, a to i klobásky či párky. Zároveň by ne-
měly obsahovat více než 2,5 % soli. Ačkoliv se 
jedná o kvalitní a přírodní konzervant, který má 
v uzeninách své místo, neměl by být zastoupen 
ve velkém množství. Důležitým ukazatelem 
kvality je rovněž absence aditiv. Ne všechny 
přídavné látky, lidově zvané „éčka“, jsou ov-
šem škodlivé. Okamžité informace o jejich zá-
vadnosti mohou poskytnout i mobilní aplikace, 
například iEcka, která je volně dostupná ke sta-
žení. Vedle aditiv by neměly uzeniny obsahovat 
ani dusitany. Ty společně se solí konzervují vý-
robek, stojí za jeho pěknou a někdy až nepřiro-
zenou barvou. Ačkoli je podle potravinářských 
odborníků jejich nízké procento v produktu 
dokonce zdraví prospěšné, neboť působí proti 
množení nežádoucích mikroorganismů, kvalitní 
uzeniny se obejdou bez nich. Posledním ukaza-
telem je způsob výroby. Od vstupu ČR do Ev-
ropské unie přestaly platit oborové a podnikové 
normy, proto je pouze na rozhodnutí výrobce, 
jaké receptury bude využívat. Je zapotřebí se 

proto zajímat, zda byla uzenina vyrobena podle 
tradičních receptur.

odborníci varují 
před šunkovýMi náhražkaMi

Na rozdíl od uzenin by kvalitní šunka měla 
obsahovat více než 90 % masa a také by měla 
mít odpovídající barvu a konzistenci. Dle Vy-
hlášky o požadavcích na maso a masné výrobky 
se šunky rozdělují do tří jakostních tříd. Šunka 
nejvyšší jakosti musí být vždy celá vyrobena 
z celého svalu, obsahuje minimálně 16 % sva-
lové bílkoviny, a naopak nesmí obsahovat žádné 
přídavné látky, jako je vláknina, barviva, škrob, 
rostlinné či jiné živočišné bílkoviny. Výběrová 
šunka musí být rovněž celosvalová, obsahuje 
alespoň 13 % svalových bílkovin a opět nesmí 
obsahovat žádné přídavné látky. Šunka standard-
ní musí obsahovat alespoň 10 % svalové bílkovi-
ny, omezení pro přídavné látky však neexistuje. 
Kromě uvedených tříd jakosti se šunky dále dělí 
i podle typu zpracování, například na šunku od 
kosti, dušenou nebo konzervovanou. Na trhu se 
také objevují šunkové náhražky, které obvykle 
nesou označení cihla nebo nářez, ty ale nesplňu-
jí zákonem stanovené normy na výrobu šunky. 

na čeM si češi 
nejraději pochutnávají?

Sortiment vepřových uzenin je v dnešní době 
široký a nabízí celou řadu typů masných výrob-
ků. „Z uzenin se u nás nejvíce prodává šunka 
dušená z kvalitní svaloviny, oblíbená je i mor-
tadella (jemný měkký vepřový salám, pozn. red.) 
s pistáciemi, následují sušené šunky parmská ne-
bo rubino,“ říká Libuše Kompasová z prodejny 
La Formaggeria Grand Moravia na pražských 
Vinohradech, kam jsou dováženy uzeniny pře-
devším z Itálie. Stále větší oblibu si u Čechů 
získávají rovněž fermentovaná masa, jako je 
proscuitto. „Kvalitní prosciutto crudo pozná-
te především podle délky zrání. Ta se obvykle 
pohybuje okolo jednoho roku, jsou ale i šunky, 
které zrají 24 měsíců,“ vysvětluje Dana Švan-
dová, zástupce společnosti Brazzale, která v ČR 
síť prodejen La Formaggeria Gran Moravia pro-
vozuje. I u pršutů nebo sušených šunek, jež jsou 
k dostání v běžných potravinových řetězcích, je 
nutné dát pozor na složení. Kromě aditiv, kte-
rá po celé Evropské unii nesou stejné označení, 
jednoznačně platí, že čím méně přídavných látek 
produkt obsahuje, tím je kvalitnější.

Adéla Steinová,
guideline

Při výběru tradičních italských potravin 
– uzeniny nevyjímaje – je vhodné se řídit 
těmito zkratkami, které jsou na produktech 
uvedeny:

–   DOP (Denominazione di Origine Protetta): 
V překladu označení chráněného původu, 
je pro spotřebitele zárukou nejvyšší možné 
kvality a garancí splnění nejpřísnějších no-
rem s tím, že všechny fáze výroby se mu-
sejí odehrávat v daném regionu. Produkty 
se známkou DOP jsou například: prosciutto 
crudo di Parma, Parmigiano Reggiano, Gra-
na Padano, Pecorino Romano.

–  IGP (Indicazione Geografica Protetta): 
V překladu chráněné zeměpisné označení. 
I toto označení je zárukou vysoké kvality pro-
duktu, oproti DOP ale stačí, aby se jen některé 
výrobní procesy odehrávaly v daném regio-
nu. Tuto známku nosí například: speck z Alto 
Adige, buvolí mozzarella z Kampánie nebo 
rajčátka Pachino.

–  STG (Specialità Tradizionale Garantita): 
V překladu chráněné tradiční speciality, 
garantují dodržení zavedených výrobních 
postupů, místo původu už však nezaručují. 
Patří mezi ně například sýr mozzarella nebo 
neapolská pizza.

jak poznat kvalitu potravin?

 setkání pracovníků bývalého Masokombinátu klatovy  Mvdr. zdeněk Galíček – řezník dvou kontinentů, 
oslavil pětaosmdesátku  v ČR je letos druhé ohnisko ptačí chřipky, v komerčním velkochovu na Pardubicku musí 
vybít přes 100 tisíc kusů drůbeže  za životní cestou eduarda kazdy  statistika – 4. čtvrtletí a rok 2019

Ve střehu musejí být především chovate-
lé drůbeže, neboť ptačí chřipka, tj. aviár-
ní influenza, je snadno přenosná, a zhruba 
80 % nakažených ptáků nemá šanci pře-
žít. Letos jde o vysoce patogenní AI, subtyp 

H5N8. Zato chovatelé papoušků, po-
případě dalších exotických ptáků, kte-
ří chovají ptáčky v uzavřených prostorách,  
tedy prakticky bez kontaktu s vnějším pro-
středím, mohou být celkem klidní, i když 
opatrní. Podle Komory veterinárních léka-
řů nebyl dosud v ČR u exotů diagnostikován 
žádný případ onemocnění ptačí chřipkou.

Je prokázáno, že virus aviární influenzy mů-
že v prostředí šířit zejména vodní ptactvo, avšak 
do chovů drůbeže, zejména do malochovů, se 
nedostává přímým kontaktem, ostatně komu by 
přistávali na dvorku nemocní vodní ptáci? Spíše 

je pravděpodobné, že k zavlečení nákazy může 
dojít prostřednictvím krmiva či podestýlky kon-
taminované trusem nemocných ptáků, popřípadě 
se tam dostane na botách chovatele při návratu 
z prostředí, kde je vyšší riziko výskytu onemoc-
nění.

Ještě k papouškům: Za prvé, papoušci jsou vů-
či ptačí chřipce málo vnímaví, a kdo má doma  
v kleci jednoho či dva, může být celkem bez 
obav. Za druhé, možnost nákazy nicméně nelze 
zcela vyloučit, zejména u chovatelů, kteří mají 
venkovní voliéry, a navíc blízko vodních toků, 
tam by mohlo dojít k přenosu nákazy prostřed-
nictvím trusu nemocných ptáků. A jisté riziko 

hrozí u chovů australských papoušků, kteří jsou 
celoročně venku. Zde je na místě voliéry zastře-
šit a zakrýt, aby se zabránilo přímému kontaktu 
s okolním prostředím.

Pokud však jsou chovatelé obezřetní, a dodržu-
jí zásady zoohygieny, je riziko minimální, sděluje 
Komora veterinárních lékařů. Samozřejmě však 
je nezbytné neprodleně kontaktovat veterinární-
ho lékaře při výskytu charakteristických příznaků 
chřipky, jako je malátnost, překrvení sliznic, výtok  
z očí, rozčepýřené a neupravené peří apod.

Josef Duben,
PR KVL

Kdo se bojí aviární influenzy?
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kamille s. r. o., 
v pláni 11/25, 142 00 Praha 4, Cz

kontakt: Ing. Pavel heřmánek
tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o. 

zajišťuje vývoz 
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru 
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost  

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KonKrétně nabízíme:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery 
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!
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V lednu se uskutečnilo tradiční setkání 
bývalých pracovníků MK Klatovy, tento-
krát v Klatovské restauraci Na Bidle. Se-
tkání organizoval a zahájil bývalý pracov-
ník masokombinátu pan Josef Max. Po jeho 
krátkém úvodu předal slovo tehdejšímu vý-
robně technickému náměstkovi panu Anto-
nínu Kozákovi. Ten všechny přivítal a velmi 
ocenil tuto tradici. Vzpomněl, že je to právě  
10 let od ukončení činnosti MK Klatovy. 
Vyzdvihl účast věrných pracovníků řeznic-
kého řemesla a pak se vzpomínalo, a to ne-
jen na práci v samotném masokombinátu, 
ale i v dalších provozech v Janovicích nad 
Úhlavou, Sušici a Domažlicích. Vzpomínalo 
se na práci v různých úsecích masokombiná-
tu – jatky, bourárna, masná výroba, ale i ne-
zbytná údržba, však si všech 142 účastníků 
tohoto setkání sedlo ke stolům právě podle 
jednotlivých pracovišť. A bylo na co vzpo-
mínat. Z pracovní činnosti to byly úspěchy 
promítnuté v ocenění masokombinátu jako 

závodu vzorné jakosti, které vedly nako-
nec ke schválení pro export do EU. Přidě-
lené číslo CZ 82 si brzy vydobylo uznání 
několika po sobě jdoucích kontrol zahra-
ničních inspektorů. Byla oceňována zejmé-
na řemeslná zručnost, fortel a v neposlední 
řadě vysoká úroveň hygieny, a to na všech 
výrobních úsecích. Ale vzpomínalo se i na 
společenské akce, zejména plesy, večírky 
organizované při různých příležitostech, no 
přece, jak kdosi podotkl: „Nejen prací živ 
je člověk…“ I to by mohlo být motto všech 
těch každoročních setkávání bývalých pra-
covníků masokombinátu, neboť na žádném 
nechyběla „zpívaná“ za hudebního dopro-
vodu. Opět to byla, jak většina souhlasila, 
zdařilá společenská akce bývalých pracov-
níků Masokombinátu, a tak si při loučení 
slíbili, že zase nejpozději za rok se těší na  
viděnou. 

Antonín Kozák, bývalý výrobně-technický 
náměstek MK Klatovy

Setkání pracovníků bývalého Masokombinátu Klatovy

Tradiční setkání pracovníků Masokombinátu Klatovy se konalo v sobotu 11. ledna 2020. Setkávají se tak již pravidelně, aby zavzpomínali na časy, které v něm prožili. Většina se nemůže 
smířit s krachem prosperujícího exportního provozu, ke kterému došlo před 10 lety Fota: Klatovský deník / M. Kilián



Zdeněk Galíček naplnil svůj profesní život 
v masném oboru pomocí nezměrné píle a od-
bornosti. Vyučil se řezníkem a uzenářem a vy-
studoval střední školu. Učitelé a později i jeho 
šéfové v masném oboru brzy poznali kvality 
mladého muže, a tak se rychle dostával do ří-
dících pozic. 

Jeho profesní činnost byla nejvýraznější při 
dostavbě a uvádění do provozu v té době nej-
většího českého masného závodu – Masokom-
binátu Ostrava-Martinov. Jednalo se o období, 
kdy vedoucí pracovníci tohoto nového závodu 
neměli u nás k dispozici žádné řídící, technické 
ani technologické vzory. K tomu byl v Ostravě 
a okolí ještě nedostatek pracovníků. Do velmi 
obtížné situace se dostal mladý Zdeněk a jeho 
spolupracovníci zadaným úkolem – zprovoznit 
výrobní střediska nového závodu a zajistit zá-
sobování velké a náročné oblasti Severomorav-
ského kraje. V takto tvrdém pracovním prostředí 
se pohyboval ve své době náš oslavenec. Nutno 
však dodat, že úspěšně.

Zdeněk Galíček již jako osvědčený vedoucí 
pracovník dostal v roce 1970 v rámci výběru 
expertů pro zahraniční pomoc nabídku praco-
vat v africké Etiopii, a to přímo v Addis Abebě. 
Výjimečnou nabídku přijal. Jednalo se o řízení 
a rozvoj masného zpracovatelského závodu včet-
ně obchodní činnosti. Toto významné postavení 
českého experta přinášelo s sebou mimo jiné ta-
ké řadu společenských povinností, které výborně 
spolu s profesními úkoly zvládal. Svědčí o tom 

skutečnost, že po plánovaném pobytu v Etio-
pii v letech 1971 až 1973 dostal další nabídku 
na expertní činnost, avšak do jiného afrického 
státu. Tentokrát to byla Zambie. Dá se říci, že 
v Lusace nepřišel k hotovému. Jeho zaměstnava-
tel mu dal volnou ruku s tím, že si má všechno 
vybudovat sám, včetně výstavby nového závodu. 
Druhá, opět úspěšná mise trvala do roku 1990. 
Také v tomto období se pohyboval v nejvyšších 

společenských kruzích hostitelské země, o čemž 
svědčí i jeho setkání s prezidentem Zambie  
Dr. Kaundou při příležitosti velkého svátku – 
Dne nezávislosti.

Po návratu do vlasti se Zdeněk Galíček ujal 
řízení závodu, v němž profesně vyrostl a který 
důvěrně znal – Masokombinátu Ostrava-Mar-
tinov. Zúčastnil se aktivně všech národohospo-
dářských změn včetně privatizačního procesu. 

Není bez zajímavosti, že produkci masokom-
binátu obohatil o lahůdkářskou výrobu a neob-
vyklé speciality, které byly spolu s tradičními 
výrobky úspěšně prezentovány v nových, mo-
derně zařízených reprezentačních prodejnách  
podniku.

Od založení naší stavovské organizace půso-
bil jubilant v jejím vedení, zpravidla jako mís-
topředseda představenstva. Je obdivuhodné, že 
přes velkou vzdálenost z Ostravy se účastnil 
všech jednání představenstva a dozorčí rady na-
šeho svazu, konaných převážně v Praze. Svoji 
výraznou stopu také zanechal na řadě přehlídek 
masných výrobků, kde se jím řízená organiza-
ce pravidelně úspěšně prezentovala širokým 
sortimentem kvalitních výrobků. Vzhledem ke 
zkušenostem a dobrým jazykovým znalostem 
zastupoval náš svaz v mezinárodní organizaci 
zpracovatelů masa CLITRAVI. Náš oslavenec 
nesložil ruce do klína ani po odchodu do důcho-
du. Milovníky řeznicko-uzenářského řemesla 
potěšil svým dobrodružným seriálem o pobytu  
v Africe.

Co k pestré činnosti jubilanta dodat. Snad jen 
poděkování za úspěšnou činnost v rámci českého 
masného průmyslu a dobrou reprezentaci naší 
vlasti v zahraničí.

Vážený pane doktore, milý Zdeňku. Přejeme 
Ti mnoho zdraví, pohody a radosti z práce, kterou 
jsi pro náš masný obor vykonal.

 Za zakladatele naší stavovské organizace  
a starší řezníky Josef Radoš

Mezi českými řezníky a uzenáři nenajdeme 
většího milovníka masného oboru, než byl náš 
přítel Eda Kazda, který došel na konec své 
životní cesty v lednu tohoto roku. Přesto, že 
prošel dlouhým obdobím různě se transformu-
jícího národního hospodářství, v němž zastával 
i vysoké řídící funkce, zůstal ryzím řezníkem  
a uzenářem. 

Vyrůstal v řeznickém prostředí a své řemes-
lo důkladně poznal od základu jako učeň, ab-
solvent Střední průmyslové školy technologie 
masa v Praze a později i jako vedoucí pracov-
ník v několika organizacích v masném oboru. 
K vyvrcholení jeho odborné činnosti došlo 
úspěšným uvedením do provozu Masokombi-
nátu Česká Skalice a dále vedením velké stát-
ní organizace, podniku Východočeský průmysl  
masný. 

Je o něm známo, že se i v době, kdy navazo-
val na rodinnou tradici v Úpici, uměl při říze-
ní své provozovny a obchodu správně otáčet. 
Výroba vyhlášených masných výrobků byla 

pro něj nejen dřinou, jak to u našeho řemes-
la bývá, ale také radostí, snad i rozkoší. Kdy-
koliv mezi námi přišla řeč na výrobu uzenář-
ských výrobků, jeho oči zazářily. O příkladném 
vztahu k uzenářské výrobě a velkých odbor-
ných znalostech nejlépe svědčí skutečnost, že 
zvládl i technologii výroby náročných trvan-
livých výrobků studenou cestou, včetně suše-
ných mas, z nichž některé druhy uvedl na trh  
jako autor.

S naším přítelem Edou Kazdou jsme se se-
tkávali na všech akcích pořádaných různými 
odbornými organizacemi, což svědčilo o jeho 
velkém zájmu o novinky v oboru. Přítomnost 
na těchto setkáních vždy obohatil jak svými za-
svěcenými poznatky z oboru, tak zejména svým 
šarmem a optimismem, pro který jsme ho měli 
rádi. Při našich posledních setkáních z něj či-
šela radost z dalšího pokračování a prosperity 
rodinné firmy pod vedením jeho úspěšné dcery 
Šárky. 

 Josef Radoš

Za životní cestou Eduarda Kazdy

17. 2. – Státní veterinární správa (SVS) 
vyhlásila letošní druhé ohnisko ptačí chřip-
ky v České republice. Ohnisko nákazy se na-
chází ve velkochovu drůbeže společnosti Mo-
ras Moravany v obci Slepotice na Pardubicku. 
Jde o vysoce patogenní subtyt H5N8, smrtel-
ný pro ptáky, nicméně jeho přenos na člově-
ka nebyl dosud zaznamenán. 

Chovatel nahlásil zvýšený úhyn v chovu 7500 
krůt, z toho během tří dnů (od pátku 14. 2. do 
neděle 16. 2.) uhynulo 1300 kusů. Hynoucí drů-

bež navíc vykazovala příznaky svědčící o tom, že 
by mohlo jít o ptačí chřipku. Úřední veterinární 
lékaři na místě neprodleně odebrali vzorky uhy-
nulé drůbeže k laboratornímu vyšetření a přijali 
opatření k zamezení možného šíření nebezpeč-
né nákazy z chovu. Vyšetření uhynulých kusů 
provedené ve Státním veterinárním ústavu Praha 
potvrdilo, že jde o vysoce patogenní subtyp ptačí 
chřipky H5N8. V hospodářství se nachází také 
zhruba 130 000 kusů brojlerových kuřat.

„Celý areál firmy byl neprodleně uzavřen, 
u vjezdu bude instalována dezinfekční smyčka 
tak, abychom zabránili rozšíření choroby mimo 
areál. Veterináři začnou s utrácením veškeré 
drůbeže, ta potom bude bezpečně zlikvidována 
v asanačním podniku,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.

Zbývající drůbež v chovu bude utracena a při-
jmou se další opatření, aby se nákaza nešířila. 
„Podobně jako v případě prvního ohniska, které 
se nacházelo ve Štěpánově nad Svratkou v Kraji 
Vysočina, bude vytyčeno tříkilometrové ochranné 
pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich 
bude omezeno přemísťování drůbeže, budou pro-

vedeny soupisy chovů a přijata další mimořádná 
veterinární opatření. Zároveň pokračuje šetření, 
jehož hlavním cílem je zjistit, jak se nákaza do 
chovu dostala,“ uvedl ústřední ředitel Státní ve-
terinární správy Zbyněk Semerád. 

Vzhledem k příznivé nákazové situaci okolo 
ohniska na Vysočině a uplynutí třicetidenní lhů-
ty od jeho vyhlášení, oznámením na příslušných 
úředních deskách skončí mimořádná veterinární 
pro uzavřená pásma okolo ohniska ve Štěpánově 
nad Svratkou.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza ku-
ra domácího, krůt, vodní drůbeže, holubů, perna-
té zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptac-
tva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně 
žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména 
trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření 
krmiva či vody kontaminované trusem infiko-
vaných ptáků. Vysoce patogenní viry aviární in-
fluenzy způsobují u ptáků vysokou nemocnost 
a velké úhyny. V chovech drůbeže tím způsobují 
významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty.

Základním preventivním opatřením je (po-
kud možno) chov drůbeže v uzavřených objek-

tech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptá-
ky. U chovů, kde není možné zajistit umístění 
v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, 
která minimalizují rizika kontaminace vody, kr-
miva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, 
například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, 
zabránit pohybu na vodních plochách, kde jsou 
volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je 
zasíťování výběhů apod. V případě podezření na 
výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, ná-
hlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, nahlásit 
na krajskou veterinární správu.

Chovatelé mají ze zákona garantovanou náhra-
du za utracená zvířata a MZe jim také proplácí 
veškeré účelně vynaložené náklady, které vyply-
nou z opatření nařízených na místě. Žádosti o ná-
hradu je nutné podat do 6 týdnů od utracení zvířat. 
Veškeré informace jsou uvedeny na webu Mini-
sterstva, kde jsou i kontakty na příslušné pracov-
níky, kteří chovatelům v případě potřeby poradí.

www.svscr.cz
Vojtěch Bílý, MZe,

Petr Majer, SVS

V ČR je letos druhé ohnisko ptačí chřipky, v komerčním velkochovu
na Pardubicku musí vybít přes 100 tisíc kusů drůbeže

MVDr. Zdeněk Galíček – řezník dvou 
kontinentů, oslavil pětaosmdesátku
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http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisna-vyroba/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html
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Výroba masa v závěru roku meziročně poklesla
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Ve 4. čtvrtletí 2019 se meziročně snížila 
výroba hovězího (19 226 tun; −3,1 %) a vep-
řového masa (53 914 tun; −2,1 %), výroba 
drůbežího se nepatrně zvýšila (42 566 tun; 
+0,5 %). Ceny zemědělských výrobců jateč-
ných prasat vzrostly na 46,46 Kč/kg v mase 
(+31,4 %). V roce 2019 se vyrobilo v Čes-
ké republice 450 774 tun masa (+0,8 %), 
z toho bylo 72 892 tun (+1,8 %) hovězího, 
209 604 tun (−0,6 %) vepřového a 168 044 tun 
(+2,3 %) drůbežího. Ceny zemědělských vý-
robců se u jatečného skotu mírně snížily 
(−2,7 %), naopak výrazně vzrostly ceny jateč-
ných prasat (+16,6 %) a jen nepatrně se zvý-
šily u jatečných kuřat (+0,7 %). 

porážky  
a výroba Masa

Ve 4. čtvrtletí 2019 bylo na jatkách poraženo 
63,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,0 % méně, 
z toho bylo 27,1 tis. býků (+0,1 %), 26,7 tis. krav 
(−7,0 %) a 7,2 tis. jalovic (−3,9 %). Vyrobeno 
bylo 19 226 tun (−3,1 %) hovězího masa. Na me-
ziročně nižší produkci se projevily nižší stavy bý-
ků ve výkrmu v předcházejícím pololetí, z části 
kompenzované nižším vývozem jatečných zvířat.

Porážky prasat (596,0 tis. ks) ve 4. čtvrtletí 
meziročně opět mírně klesly (−1,6 %) a výroba 
vepřového masa dosáhla 53 914 tun (−2,1 %). 
Pokles výroby vepřového masa navazoval na 
mírně nižší stavy prasat ve výkrmu ve 3. čtvrtletí.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách pora-
ženo 65 501 tun drůbeže, což představuje výrobu 
42 566 tun drůbežího masa (+0,5 %).

ceny zeMědělských  
výrobců jatečného skotu,  

prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

ve 4. čtvrtletí meziročně mírně klesly (−1,6 %). 
Jen malý pokles cen byl zaznamenán u jatečných 
býků (−0,7 %), jalovic (−0,8 %) a krav (−1,2 %), 
kdežto ceny jatečných telat se meziročně propad-
ly o 24,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 
45,90 Kč/kg v živém nebo 83,54 Kč/kg v jatečné 
hmotnosti.

Ceny jatečných prasat ve 4. čtvrtletí byly 
o 31,4 % nad úrovní cen ve 4. čtvrtletí minulého 
roku a dosáhly průměrné hodnoty 35,74 Kč za 
kg živé hmotnosti nebo 46,46 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí 
se průměrná cena v mase zvýšila o 1,97 Kč za kg.

Ceny jatečných kuřat se meziročně téměř ne-
změnily (+0,2 %). Výrobci prodávali jatečná ku-
řata I. třídy jakosti v průměru za 23,27 Kč za kg 
v živém.

rok 2019
skot a hovězí Maso

V roce 2019 bylo na jatkách poraženo 238,8 tis.  
ks skotu (+1,0 %) a bylo vyrobeno 72 892 tun 
hovězího masa (+1,8 %). Tohoto mírného me-
ziročního navýšení výroby hovězího masa bylo 
dosaženo i přes klesající počty zvířat ve výkrmu, 
a to v důsledku sníženého vývozu a zvýšeného 
dovozu zvířat určených k porážce.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 
se v roce 2019 mírně snížily (−2,7 %), z toho 
nejméně se změnily ceny krav (−1,9 %) a nejví-
ce ceny telat (−11,9 %). Ceny býků meziročně 
klesly o 2,5 %, ceny jalovic o 2,7 %. Průměrná 

cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené 
býky, byla 46,15 Kč za kg v živém nebo 84 Kč  
za kg jatečné hmotnosti. V průběhu roku byly 
ceny jatečných býků stabilní, rozdíl mezi nejnižší 
(v září) a nejvyšší cenou (v únoru) byl 1,75 Kč/
kg v mase.

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice1) v období od prosince 2018 
do listopadu 2019 se obrat obchodu s živým sko-
tem vyjádřený v početních jednotkách meziroč-
ně mírně zvýšil (+2,0 %), ve finanční hodnotě 
se téměř nezměnil (+0,3 %), a to v souvislosti 
s poklesem cen vyvážených telat. Dovoz živé-
ho skotu (5,3 tis. ks) zůstal vzhledem k vývozu 
(243,9 tis. ks) trvale zanedbatelný. Na straně vý-
vozu převládala zvířata určená k dalšímu chovu 
(170,8 tis. ks), zvláště telata a mladý skot; vzros-
tl vývoz plemenných zvířat. Vývoz telat zůstal 
meziročně téměř na stejné úrovni; v množství  
69,9 tis. ks (−0,3 %) se vyvážela převážně do 
Španělska, Nizozemska a Belgie. Mladého skotu 
se vyvezlo 68,0 tis. ks (+8,0 %), nejvíce do Tu-
recka, Slovinska a Chorvatska. Vývoz jatečných 

zvířat klesl na 73,1 tis. ks (−7,1 %) a tradičně 
směřoval do Rakouska a Německa.

Schodek pohybu zboží přes hranice s hovězím 
masem se meziročně mírně prohloubil. Dovoz 
hovězího masa se zvýšil na 40 640 tun (+6,8 %), 
jeho vývoz vzrostl na 12 725 tun (+10,3 %). Do-
vezené maso pocházelo především z Nizozem-
ska, Německa, Polska a Irska, vývozy směřovaly 
hlavně na Slovensko, ale také do Nizozemska 
a Polska.

prasata  
a vepřové Maso

V roce 2019 bylo v ČR poraženo 2 300,6 tis. 
prasat (−0,4 %) a vyrobeno 209 604 tun vepřo-
vého masa (−0,6 %). Meziročně téměř stabilní 
výsledek za sebou skrývá snížené stavy prasat ve 
výkrmu kompenzované nižším počtem jatečných 
prasat vyvezených do zahraničí.

Ceny zemědělských výrobců jatečných pra-
sat zaznamenaly v roce 2019 prudký vzestup 
(+16,6 %). Zatímco v 1. čtvrtletí byly ještě pod 
úrovní předcházejícího roku, od dubna se začaly 

zvyšovat a tento trend pokračoval až do konce ro-
ku. Průměrná cena byla 31,82 Kč/kg v živém ne-
bo 41,36 Kč v mase. Rozdíl mezi nejnižší (v břez-
nu) a nejvyšší cenou (v prosinci) byl 13,27 Kč 
za kg jatečné hmotnosti.

Ve statistice pohybu zboží přes hranice1) s ži-
vými prasaty pokračoval trend zvyšování jeho 
aktivního salda. Meziročně se propadl dovoz 
živých prasat v důsledku výrazného poklesu 
dovozu selat (na 103,6 tis. ks; −34,9 %). Dová-
žela se tradičně z Dánska a Německa. Naopak 
vývoz selat se zvýšil na 173,0 tis. ks (+26,4 %) 
a směřoval do Maďarska, na Slovensko, do Ně-
mecka, Rakouska a Rumunska. Prasata určená 
k porážce se téměř nedovážela a jejich vývoz se 
snížil na 251,9 tis. ks a 30 077 tun živé hmotnosti 
(−12,7 %). Vykrmená prasata se vyvážela hlavně 
na Slovensko, do Německa a Maďarska.

U vepřového masa se záporná bilance nepa-
trně zlepšila především meziročně nižším do-
vozem. Bylo dovezeno 270 204 tun vepřového 
masa (−3,0 %), hlavně z Německa, Španělska 
a také z Polska a Belgie, kdežto vyvezeno bylo 
pouze 28 147 tun (+0,6 %), převážná většina na 
Slovensko.

drůbež  
a drůbeží Maso

V roce 2019 bylo podle statistického šetření 
Ministerstva zemědělství ČR na jatka dodáno 
258 686 tun drůbeže, což představuje výrobu 
168 044 tun drůbežího masa s mírným meziroč-
ním navýšením o 2,3 %.

Průměrná cena zemědělských výrobců ja-
tečných kuřat byla v roce 2019 nepatrně vyšší 
než v předcházejícím roce (+0,7 %). Během ro-
ku se s malými odchylkami pohybovala kolem 
23,18 Kč/kg živé hmotnosti, přičemž minimální 
byla v srpnu (22,28 Kč/kg) a maximální hned 
v září (24,12 Kč/kg).

Statistika pohybu zboží přes hranice1) s živou 
drůbeží vykázala kladnou bilanci jak v kategorii 
jednodenních mláďat, tak jatečné drůbeže. Do-
voz jednodenních mláďat se meziročně nezměnil 
(7,8 mil. ks;−0,1 %), jejich vývoz se však sní-
žil o 9,3 % na 103,1 mil. ks. Výraznější pokles 
byl zaznamenán u vývozu kachňat. Jednoden-
ní brojleři se vyváželi především na Slovensko, 
do Rumunska a Polska, kuřata nosného typu do 
Polska, Rumunska, Bulharska a Ruska. Vývoz 
kuřat a slepic určených k porážce vykázal ne-
patrné meziroční snížení o 0,8 % na 23 339 tun, 
které však v sobě zahrnuje snížení vývozu vykr-
mených brojlerů a zvýšení vývozu vyřazených 
slepic určených k porážce. Toto zboží směřovalo 
na Slovensko a do Polska.

Meziročně nepatrně nižší schodek pohybu 
zboží přes hranice s drůbežím masem byl způso-
ben mírným poklesem dovozu, přestože vývoz 
se také snížil. Ve sledovaném období se dovezlo 
108 995 tun (−5,6 %), nejvíce z Polska, ale také 
z Maďarska, a vyvezlo 18 445 tun (−18,4 %), 
hlavně na Slovensko, do Německa a Rakouska.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou za-
hrnuty obchodní operace realizované osobami, které 
nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro 
Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční 
hodnotou odeslání a přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

4/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019

Výroba masa 
celkem

tuny jat. 
hm. 117 323 108 674 114 015 112 320 115 766
%1) 102,8 99,9 102,2 102,7 98,7

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 

hm. 19 834 18 456 17 788 17 442 19 226
%1) 109,1 106,0 104,0 101,1 96,9

vepřové
tuny jat. 

hm. 55 062 50 496 53 607 51 586 53 914
%1) 100,6 97,2 101,0 101,6 97,9

skopové a kozí
tuny jat. 

hm. 72 32 85 50 56
%1) 122,2 45,2 245,0 92,7 77,5

drůbeží
tuny jat. 

hm. 42 348 39 685 42 534 43 258 42 566
%1) 103,0 101,1 102,8 104,8 100,5
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