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 statistika 2. čtvrtletí 2019 – Výroba masa se zvýšila, vzrostly ceny jatečných prasat

Z pohledu poučeného čtenáře se jedná pou-
ze o psychologii velkých čísel, stavovštinu, de-
magogii a nářek bez jakýchkoliv návrhů na 
zlepšení situace. Nemohu pochopit, proč byl 
sebeobviňující  článek  veřejnosti  nabídnut. 
Vždyť Agrární  komora ČR  je  za  současný 
stav v živočišné výrobě spolu se státní správou 
reprezentovanou Ministerstvem zemědělství 
ČR také odpovědná. Pro pozitivní obrat ve vý-
robě jatečných prasat pro domácí trh je nut-
né vycházet ze zásady, že každý společenský, 
ekonomický a technický problém má svoje ře-
šení. Tím nechci zlehčovat velikost problému 
a obtížnost operace při nápravě současného 
tristního stavu. 

České zemědělství zajišťovalo koncem minu-
lého století dostatek surovin, včetně jatečných 
zvířat, pro výrobu základních potravin určených 
vnitřnímu obchodu. Později v rámci otevřeného 
evropského trhu v některých komoditách zcela 
propadlo. Přitom naši zemědělci hospodaří v ob-
lasti mírného pásma, a mají tak velmi příznivé 
přírodní podmínky pro produkci většiny potravi-
nářských surovin, nehledě na vyšší koncentraci 
zemědělské výroby zděděnou po direktivně-by-
rokratickém způsobu řízení národního hospodář-
ství před rokem 1989. 

Na kritický stav domácí živočišné produk-
ce měla bezesporu vliv celá řada nepříznivých 
okolností, jako např. chaoticky provedená trans-
formace zemědělství po roce 1989, neuvážená 
podpora masivního vstupu nadnárodních ob-
chodních řetězců na náš vnitřní trh a také ne-
efektivní rozdělování finančních prostředků 
rezortu zemědělství bez stanovení zásadních pri-
orit, a to formou podpory doslova všeho podle 
síly různých lobby. V souvislosti s objektivitou 
hodnocení stavu českého zemědělství je nutné 
přiznat nízkou podporu zemědělské produkce 
z národních zdrojů, která je na podstatně nižší 
úrovni proti starým zemím evropské patnáctky. 
Naši zemědělci by mohli díky výrobním nákla-
dům při srovnatelné pozornosti státu svým ev-
ropským partnerům směle konkurovat. Vzor pro 
nápravu situace lze nalézt u našich německých 
sousedů, kteří hospodaří ve srovnatelných pří-
rodních podmínkách, a přesto se postupně stali 
významnými vývozci masa, včetně dodávek pro 
naše zpracovatele.

V souvislosti s propadem domácí produkce ja-
tečných prasat si dovoluji upozornit na alarmující 
a velmi opomíjenou skutečnost, a to šíření Af-
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Dne 4. září 1954 přišel na svět a do rodi-
ny řezníků Steinhauserů v Brně syn Ladislav. 
Už i v kolébce mu bylo nejspíš přeurčeno, 
že v mase nejenže vyroste, ale že s ním bude 
spjat celý jeho život. A to se naplnilo vrcho-
vatě. Jeden z nejúspěšnějších řezníků v naší 
zemi doc. Ladislav Steinhauser, CSc., oslavil 
šedesáté páté narozeniny, a to v plné síle. Je-
ho osobnost je vskutku košatá a nabitá inven-
cí nejen ve svém milovaném oboru masa, ale 
dokázal svoje kvality i v pedagogické činnosti 

a zejména ve skvělém využití svého organi-
začního talentu. K tomu je nutné vyzdvihnout 
i jeho literární dovednost, a to nejen ve pro-
spěch řezníků a celého masného průmyslu, 
ale i v beletristickém a cestopisném duchu. 
Jeho znalosti a sečtělost, podložené cesto-
váním po celém světě a vytříbeným fotogra-
fickým okem, z něj udělala potravinářského 
Hanzelku a Zikmunda. Jeho reportáže se čtou 
jedním dechem a s lítostí, že jsme tam taky 
nebyli, a časopis Potravinářská Revue by bez 

jeho pohledu do světa nebyl úplný. Že píše 
i pohádky? No to víme my, co s ním kamará-
díme a nacházíme v nich poetické chvíle při 
čtení našim dětem. Stíhá toho Laďa opravdu 
dost, jeho lásku k naší krajině a mysliveckou 
vášeň nesmím vynechat. 

Milý Laďo, drž se tak dál! 
S přáním „mnoga ljeta“

František Kruntorád

Laďa Steinhauser – 65

rického moru prasat v Evropě, kde je např. celé 
území Bulharska a Rumunska pokryto ohnisky 
moru, ať už v domácích chovech, nebo u prasat 
divokých. Také Maďarsko se potýká téměř s ti-
síci ohnisky u divočáků při hranicích s Rumun-
skem a Ukrajinou. Nepříznivá situace je nadále 
v Polsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Nově se ře-
ší nákazová situace na hranici Slovenska, Ukra-
jiny a Maďarska. Tato kritická situace se promítá 
nejen do ohrožení populace prasat na území EU, 
ale výrazně ovlivňuje i obchod s živými prasaty 
a vepřovým masem. Velkým rizikem je také vel-
ká migrace výletníků, kteří si mohou přivážet do 
svých domovů tepelně neopracované masné vý-
robky. Téměř dvoutřetinové krytí domácí spotře-
by vepřového masa dovozem je z hlediska náka-
zové situace v Evropě velkým problémem.  Když 

nic jiného, tak popsaná situace by měla doslova 
zatřást jak s vedením ministerstva zemědělství, 
tak s funkcionáři stavovské komory a donutit je 
vážně se zabývat zvýšením domácí produkce ja-
tečných prasat.

Českému zemědělskému rezortu chybí jaká-
koliv koordinovaná spolupráce mezi odvětvími 
zemědělství a potravinářství. Taková spolupráce 
byla úspěšně praktikována již za první republi-
ky prostřednictvím dílčích produkčních či vý-
robních svazů. Musíme si uvědomit skutečnost, 
že jsme ve výživě obyvatelstva až nebezpečně 
závislí na jiných státech, což je při současné 
hrozbě obchodních válek mezi velmocemi vel-
mi riskantní. Národohospodářům, ale i zeměděl-
sko-potravinářským odborníkům ze státní sprá-
vy i stavovských organizací je nutné doporučit 

materiální zvládnutí obsahu dvou výrazů, a to 
autarkie a strategické plánování. 

S rezignací pana předsedy Agrární komory 
ČR na domácí produkci jatečných prasat, která 
je patrná z jeho článku, nelze souhlasit. Přesto, 
že se jedná jednoznačně o dlouhodobý negativ-
ní stav zaviněný chybami v řízení a nízké eko-
nomické podpoře živočišné produkce, je nutné 
zajistit nápravu. Nepříznivou situaci nelze hodit 
jen na zahraniční trhy, jak se o to pokouší analy-
tici v obnovených Informačních a výhledových 
zprávách ministerstva. Není důvod, aby si při 
dobrém řízení české zemědělství nenašlo v pro-
dukci jatečných prasat svoje důstojné místo, tak 
jako v celé řadě srovnatelných evropských států. 

Josef Radoš



Vážení kolegové a přátelé, 
je mou milou povinností Vás pozvat na 10. ročník konference 
masného průmyslu MEATING 2019, která se bude konat 22. 10. 
2019 (úterý) v OREA Hotelu Voroněž v Brně a koná se s podporou 
titulárního partnera společnosti Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.

Chceme Vám přinést nejnovější informace z oboru zpracování 
masa a zpříjemnit Vám setkání s ostatními kolegy z celé ČR.
Náš MEATING 2019 znamená setkání lidí, kteří rozumí masu, chtě-
jí rozšířit své obzory nejen v rámci našeho oboru a navázat nové 
cenné kontakty.
Chceme se také ohlédnout za Masobraním, celostátním svátkem 
masa, jehož první ročník jsme organizovali letos na jaře. 
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z ú č a s t n I t ?
Informace a trendy
Zajímavý obsah bude mít již první společný blok, který začíná 
v 9.30 hodin. Jeho součástí budou příspěvky z oblasti legislativy, 
makroekonomiky a panelová diskuze klíčových hráčů trhu masa 
a masných výrobků. Navazující odborný program přinese aktua-
lity z oblasti zpracování masa a nové legislativy nebo také infor-
mace o inovacích v našem oboru.

Inspirace
Odborný program i  jeho přestávky poskytnou prostor pro in-
spirativní debaty, výměnu názorů a zkušeností mezi účastníky 
i řečníky.  

zábava
Den vyvrcholí společenským večerem se zábavným programem, 
bohatým občerstvením a příležitostí dobře se pobavit společně 
s kolegy a kamarády. 

ocenění nejúspěšnějších
Součástí večera bude tradičně ocenění těch nejúspěšnějších pro-
fesionálů z našeho oboru a vítězů soutěže Řeznicko-uzenářská 
prodejna roku 2019. 

Přijďte včas, ať Vám nic neunikne!

Věřím, že i díky Vám se naše společné setkání MEATING 2019 vy-
daří. 

Přihlášky je možné podávat na webu www.cszm-meating.cz. 

Těším se na Vás!

Karel Pilčík,
předseda představenstva

Českého svazu zpracovatelů masa

k o n g R e s o V é  C e n t R U M  ( V e l k Ý  s á l )
8:00–9:30 Registrace účastníků
9:30–11:00 zahájení (karel Pilčík, čszM)
 blo k a:  jak se mění rámcové podmínky  

pro podnikání v oboru 
 Moderuje Tomáš Krásný, Blue Events
   Prostředí pro podnikání na trhu masa a masných  

výrobků se mění, a to jak v ČR, tak v EU. 
  Jaké hlavní změny legislativy, makroekonomiky 

a dalších rámcových podmínek lze očekávat?
 •  Budoucnost českého zemědělství a zemědělská 

politika ČR a EU (Miroslav Toman, MZe ČR)
 •  Trendy v maloobchodu v ČR (Tomáš Prouza, SOCR)
 •  Aktuální situace a další perspektivy výroby hlavních 

živočišných komodit (Jindřich Špička,  
Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

 • Strategie pro nové tržní podmínky
11:00–11:30 přestávka
11:30–13:00 blok b: Co očekávat od budoucnosti?
  Panelová diskuse klíčových hráčů trhu o tom, jaké změ-

ny ve výrobě, prodeji a spotřebě masných výrobků lze 
do budoucna očekávat a jak na ně efektivně reagovat.

 Panelisté: 
 Bohumil Bartůněk, Kostelecké uzeniny a. s.
 Petr Chmelař, Globus ČR, k. s.
 Martin Dlouhý, Rohlik.cz 
 Martin Dvořák, Bizerba Czech & Slovakia s. r. o.
 Stanislav Sekyra, Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
 Zdeněk Skála, GfK Czech, s. r. o.
 Pavel Valchař, Raps-CZ, s. r. o.
13:00–14:00 přestávka, oběd (přízemí a restaurace 1. patro)
14:00–16:30  odborná paralelní sekce C1: Co lze očekávat  

od legislativy a kontrolních orgánů? 
 Moderuje: Jan Katina, ČSZM
  Mojmír Bezecný (ČOI), Jindřich Fialka (MZe ČR),  

Martin Klanica (SZPI), Zbyněk Kozel (EKO-KOM, a. s), 
Petr Pipek (VŠCHT), Zbyněk Semerád  
(Státní veterinární správa), Lucie Svobodová (MZe ČR),  
Lukáš Krhánek (Zkontrolujeme.cz)

16:30–18:30 Volný program
18:30–19:30  Přípitek a welcome dinner  

(foyer a restaurace 1. patro)
19:30–20:30  slavnostní večer čszM s udílením ocenění  

(Kongresové centrum)
20:20–02:00 dinner buffet (Kongresové centrum)

k o n F e R e n č n í  C e n t R U M  ( M a l Ý  s á l )
14:00–16:30  odborná paralelní sekce C2:  

jaké technologie nám mohou pomoci? 
  Moderuje: Josef Kameník (Ústav gastronomie,  

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno)
  Bizerba, ČSOB, Mastercard, Novum Global,  

Potravinářská komora ČR, VFU Brno, Sabris CZ  
a další partneři

V rámci konference bude probíhat soutěž

„nejlepší tlačenka / salám Vysočina MeatIng 2019“.

Meating 2019

Český svaz zpracovatelů masa si vyhrazuje právo na dodatečné změny v programu – více najdete na www.cszm-meating.cz

22. 10. 2019 Hotel OREA Voroněž, Brno

10. jubilejní ročník
s podporou společnosti                                Czech & Slovakia s. r. o.

Mediální partneři 
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Ve 2. čtvrtletí 2019 bylo vyrobeno 114 015 tun 
masa (meziročně +2,2 %), z toho 17 788 tun 
(+4,0 %) hovězího, 53 607 tun (+1,0 %) vepřo-
vého a 42 534 tun (+2,8 %) drůbežího. Po ročním 
propadu začaly růst ceny jatečných prasat, 
meziročně se zvýšily o 13,6 %, vzhledem 
k minulému čtvrtletí o 4,76 Kč za kg v mase. 
Ceny jatečného skotu meziročně klesly v prů-
měru o 3,2 % a ceny jatečných kuřat se zvý-
šily o 1,2 %. 

porážKy a výroba masa
Ve 2. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 57,8 tis. 

ks skotu (meziročně +3,1 %), z toho bylo 24,8 tis. 
býků (+9,1 %), 24,7 tis. krav (−2,6 %), 6,2 tis. ja-
lovic (+8,4 %) a 1,4 tis. telat (−7,6 %). Meziroč-
ně vyšší počet poražených zvířat a vyšší výroba 
hovězího masa (17 788 tun, +4,0 %) souvisely 
s nižším vývozem, především býků určených 
k porážce.

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí mírně zvýšily 
na 587,7 tis. ks (+1,3 %), prasnic bylo vyřaze-
no z chovu a poraženo meziročně o 11,3 % mé-
ně. Vepřového masa bylo vyrobeno 53 607 tun, 
tj. meziročně o 1,0 % více a v souvislosti s ros-
toucími cenami jatečných prasat o 6,2 % více než 
v minulém čtvrtletí.

Výroba drůbežího masa v tomto čtvrtletí do-
sáhla 42 534 tun a byla o 2,8 % vyšší než ve 
stejném čtvrtletí loňského roku.

stavy sKotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dub-

nu bylo v ČR chováno 1 418,1 tis. ks (+0,2 %) 
skotu. Mírný pokles stavů byl zaznamenán u bý-
ků ve výkrmu (−2,3 %) a zapuštěných jalovic 
(−1,7 %), zatímco u skotu do 1 roku mírné navý-
šení (+3,1 %). Tyto výkyvy jsou v rámci obratu 
stáda vyrovnávány zahraničním obchodem (ome-
zením vývozu), a tak celková populace skotu je 
již několik let stabilní.

Stavy prasat se meziročně snížily na 1 544,1 
tis. ks (−0,8 %), především v kategorii výkrmu 
(−2,2 %) a chovných prasat (−2,6 %). V katego-
rii selat do 20 kg bylo vykázáno zvýšení stavů 
o 9,3 %, avšak se snižujícím se dovozem pra-
sat o hmotnosti 25–30 kg výrazně poklesly stavy 
v navazující kategorii prasat do 50 kg (−10,4 %). 
Nižší počet prasat ve výkrmu se na produkci ma-
sa v tomto čtvrtletí neprojevil díky sníženému 
vývozu prasat určených k porážce.

Stavy drůbeže byly k 1. dubnu meziročně niž-
ší o 2,5 % a čítaly 22 979,4 tis. ks; stavy slepic 
klesly o 5,1 %, počet kuřat ve výkrmu se zvýšil 
o 2,9 %.

Ceny zemědělsKýCh výrobCů 
Jatečného sKotu, prasat a Kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

ve 2. čtvrtletí meziročně klesly ve všech katego-
riích: u býků o 3,5 %, u krav o 2,4 %, u jalovic 
o 3,0 % a u telat o 7,2 %. Průměrná cena jateč-
ných býků byla 46,31 Kč/kg v živém nebo 84,29 
Kč/kg jatečné hmotnosti.

Ve 2. čtvrtletí se začaly zvyšovat ceny jateč-
ných prasat. Zemědělští výrobci prodávali ja-
tečná prasata v průměru za 30,48 Kč za kg živé 
hmotnosti nebo 39,63 Kč za kg jatečně upravené-
ho těla. Vzhledem ke stejnému období loni, kdy 
byly ceny jatečných prasat velmi nízké, v tomto 
čtvrtletí vzrostly o 13,6 %. V porovnání s minu-

lým čtvrtletím byla průměrná cena v mase vyšší 
o 4,76 Kč za kg a 426 Kč za jatečné prase.

Ceny jatečných kuřat se meziročně mírně zvý-
šily (+1,2 %). Jatečná kuřata se prodávala prů-
měrně za 23,29 Kč za kg živé hmotnosti. 

zahraniční obChod 
s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního ob-
chodu1) v období od března do května 2019 se 
obrat obchodu s živými zvířaty meziročně snížil 

u všech tří druhů v důsledku poklesu na obou 
stranách obchodu.

Vývoz živého skotu (38,6 tis. ks), i když mezi-
ročně o 18,4 % nižší, výrazně převyšoval nad do-
vozem (0,6 tis. ks). Ve sledovaném období bylo 
vyvezeno 26,3 tis. ks (−13,1 %) hovězího dobyt-
ka k dalšímu chovu a 12,3 tis. ks (−27,9 %) jateč-
ných zvířat s celkovou živou hmotností 7732 tun. 
Na obchodu s živým skotem se nejvíce podílelo 
Rakousko (převážně skot k porážce), Turecko 
(skot k dalšímu chovu) a nově také Kazachstán 
(plemenný skot).

Zahraniční obchod s živými prasaty meziročně 
zaznamenal zvýšení přebytku obchodní bilance 
vyjádřené v kusech zvířat. Bylo dovezeno pouze 
24,3 tis. ks selat, což je o 40,3 % méně než ve 
stejném období loni; tradičně z Dánska a Němec-
ka. Vývoz jatečných prasat se snížil na 72,9 tis. 
ks (−10,5 %) a 8863 tun živé hmotnosti. Jatečná 
prasata se vyvážela na Slovensko, do Německa, 
zvýšil se jejich vývoz do Polska a snížil do Ma-
ďarska. Do Maďarska se výrazně navýšil vývoz 
selat.

Bilance zahraničního obchodu s živou drůbeží 
byla kladná jak v kategorii jednodenních mláďat, 
tak jatečné drůbeže. Obchod s jednodenními kuřa-
ty zaznamenal zvýšení na straně dovozu (+2,1 %) 
a snížení na straně vývozu (−2,1 %) tak, že cel-
kový přebytek dosáhl 24,4 mil. kuřat. Jednodenní 
kuřata masného typu se vyvážela hlavně na Slo-
vensko, kuřata nosného typu do Rumunska a Pol-
ska. Ve sledovaném období se vyvezlo 5134 tun 
(−3,0 %) kuřat a vyřazených slepic k porážce, 
především na Slovensko a do Polska, a 2234 tun 
(−11,6 %) vykrmených krůt, z nich nejvíc do Ně-
mecka.

Záporná bilance zahraničního obchodu1) s ma-
sem se meziročně zlepšila u všech tří druhů: u ho-
vězího na −5798 tun, u vepřového na −60 207 tun 
a u drůbežího na −21 601 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně snížil na 
8627 tun (−14,0 %) a vývoz vzrostl na 2828 tun 
(+3,7 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Nizozemska, Německa, Irska a Polska; vývozy 
směřovaly hlavně na Slovensko, do Nizozemska 
a Polska.

Také u vepřového masa meziročně nižší dovoz 
(67 290 tun; −6,2 %) a vyšší vývoz (7083 tun; 
+6,4 %) zmírnily schodek obchodní bilance. 
Nejvíce vepřového masa se dovezlo z Německa 
a Španělska, došlo k omezení dovozu z Polska 
(−5423 tun). Převážná většina vývozu směřovala 
na Slovensko.

V zahraničním obchodě s drůbežím masem 
byl zaznamenán pokles na straně dovozu i vývo-
zu. Ve sledovaném období se dovezlo 26 313 tun 
(−7,7 %) a vyvezlo 4712 tun (−22,2 %) drůbeží-
ho masa. Největší podíl na dovozu mělo Polsko, 
přestože množství odtud dovezeného drůbežího 
kleslo (−3167 tun) a částečně bylo kompenzová-
no zvýšeným dovozem z Maďarska (+1005 tun) 
a Ukrajiny (+1093 tun); na vývozu se nejvíce 
podílelo Slovensko, Německo a Rakousko.

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

Český statistický úřad

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí / Rok 
2/2018 3/2018 4/2018 1/2019 2/2019

Výroba masa
tuny jat. hm. 111 589 109 363 117 323 108 674 114 015 

%1) 100,8 102,0 102,8 99,9 102,2 
z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. hm. 17 109 17 225 19 834 18 456 17 788 

%1) 103,6 108,3 109,1 106,0 104,0 

vepřové 
tuny jat. hm. 53 078 50 792 55 062 50 496 53 607 

%1) 98,8 99,9 100,6 97,2 101,0 

skopové a kozí 
tuny jat. hm. 35 54 72 32 85 

%1) 55,7 115,6 122,2 45,2 245,0 

drůbeží 
tuny jat. hm. 41 359 41 283 42 348 39 685 42 534 

%1) 102,4 102,1 103,0 101,1 102,8 
1) stejné období předchozího roku = 100 %  Zdroj: ČSÚ
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Jatky
Český BroD

a. s.

Páni kolegové 
řezníci,

Již přes dvacet let dodáváme zákazníkům půlky, 
kostry i předky pouze z tuzemských a v současné 
době je to již 100 % z vlastních chovů. 
Snažíme se vyhovět požadavkům velkých 
i menších zákazníků. Každý z Vás je pro nás 
důležitým obchodním partnerem a děkujeme 
za důvěru, kterou nám prokazujete.

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími, 
ale snad i s novými obchodními partnery.

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz.  

Přejeme Vám všem v tomto pro nás všechny 
nelehkém období pevné nervy, 

úspěch v podnikání a především pevné zdraví.

za celý kolektiv Jatek Český Brod, 
richarD hrDina   

zdravíme vás z Českého Brodu... 

Jatky Český BroD a. s., Jateční 316, 282 01 Český Brod

4 / nabídky – informace  

 Ihned k dodání 

 Top ceny

PŘEPRAVKY  
    PRO MASNÝ       
PRŮMYSL

TBA

PŘÍMO  
OD VÝROBCE!

TBA inz Reznicko-uzen 125x184 1-19.qxp_Sestava 1  14.01.19  13:11  Stránka 1

Témata:

 KOSTI A JEJICH METABOLISMUS
 ANTIOXIDANTY
 SUPERPOTRAVINY
 ORTOREXIE
 DIABETES

 CO NÁS PROFESNĚ TRÁPÍ ČI PODPORUJE

Přihlášky a více informací na:   
www.vyzivaspol.cz 

 nebo na  info@vyzivaspol.cz  
tel.:  267 311 280 

Společnost pro výživu, z.s. Vás zve na konferenci

DIETNÍ  VÝŽIVA  2019
8. a 9. října 2019 – PARDUBICE
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