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Proto se současné vydání Řeznicko/uzenářských novin věnuje převážně historii 
našeho masného oboru, počínaje zakládáním měst, vzniku řeznického a později 
i uzenářského řemesla a samosprávným organizacím.

Společenský pohyb po roce 1989 přinesl i pro 
náš masný obor mnoho nových úkolů. Pro je-
jich naplnění jsme však neměli řádná pravidla 
ani vzory. Za první republiky a bezprostředně po 
válce bylo u nás praktikováno tzv. řízené hospo-
dářství, které v nových politických a hospodář-
ských poměrech již nebylo obnoveno, a proto na 
něj nebylo možné navázat. Vzniklá situace, pre-
zentující se dosti uvolněnou privatizací státního 
majetku a snahou o rychlé zavedení tržního hos-
podářství, donutila české řezníky a uzenáře za-
mýšlet se nad budoucím organizačním uspořádá-
ním a prosperitou svého oboru. Tehdejší odborný 
establishment, sestávající většinou z vedoucích 
pracovníků bývalého jednotného státního mas-
ného průmyslu, si uvědomoval, že bude nutné 
vybudovat organizaci, která by na jedné straně 
hájila zájmy masného oboru a na druhé straně 
přinášela formou informací a vybranými činnost-
mi všem zájmovým skupinám, zejména však za-
čínajícím podnikatelům, prospěch. Scházela také 
organizace, která by byla rovnocenným partne-
rem představitelům orgánů státní i veřejné sprá-
vy a která by byla stavu zasahovat do procesů 
vyplývajících z ekonomické reformy národního  
hospodářství.

Proto již v polovině roku 1990 připravily dvě 
na sobě nezávislé iniciativní skupiny návrh or-
ganizace, která by plnila chybějící společenské 
a ekonomické funkce. Základní skupina, vedená 
MVDr. Josefem Radošem, složená z odborníků 
z několika krajů, zejména starších bývalých spo-
lupracovníků, pamětníků soukromých podnikatel-
ských aktivit a stavovských organizací, pracovala 
v Praze. Druhá skupina, zorganizovaná Ing. Zdeň-
kem Antoněm, vznikla v Krahulčí, v bývalém zá-
vodě Jihomoravského průmyslu masného. Obě 
skupiny uvažovaly o vytvoření zájmové organi-
zace s právní subjektivitou svazového charakteru, 
která by respektovala všechny vlastnické formy 
a v zásadě zajišťovala odbornou pomoc, spoluprá-
ci a podporu profesních zájmů jednotlivých vý-
robců. Dne 2. října 1990 se vybraní zástupci obou 
pracovních skupin a přípravných výborů setkali 
v Praze, ověřili si shodnost svých zájmů a dohod-
li se na zorganizování ustavujícího shromáždě-
ní, které se pak konalo 19. října 1990 v Krahul-
čí. K myšlence založení profesního svazu se na 
ustavujícím shromáždění přihlásili zástupci všech 
bývalých národních podniků koncernu, řízeného 
Generálním ředitelstvím masného průmyslu.

První valná hromada byla svolána do sálu Sta-
ropramenu v Praze na den 29. listopadu 1990. 
Byly na ni mimo jiné schváleny stanovy a zvo-
leny orgány svazu, tj. představenstvo a dozorčí 
rada. Předsedou představenstva byl zvolen An-
tonín Kozák, místopředsedou Ing. Jaroslav Sta-
něk a předsedou dozorčí rady MVDr. Karel Ze-
lenka. Za členy představenstva byli dále zvoleni 

Ing. Zdeněk Antoň, MVDr. Pavel Dihel, MVDr. 
Zdeněk Galíček, Ing. František Chvalovský, 
MVDr. Libor Jelínek, MVDr. Karel Nováček 
a Jaroslav Šimánek. Vedením výkonného útvaru 
byl pověřen MVDr. Josef Radoš, který přizval 
ke spolupráci osvědčenou pracovnici bývalého 
Federálního ministerstva zemědělství Ing. Jitku 
Vostatkovou. Název nové organizace zněl: Pod-

nikatelský svaz masného průmyslu, řezníků 
a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem 
v Praze. V pozdějším období byl název pozmě-
něn v duchu staré tradice na: Společenstvo řez-
níků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska. V roce 
2000 došlo k úpravě organizačního systému or-
ganizace a v té souvislosti k další změně názvu 
na: Český svaz zpracovatelů masa.

O úvodní technické zabezpečení činnosti sva-
zu se výrazně zasloužili ředitel Masokombinátu 
Praha-Písnice MVDr. František Dolejší uvol-
něním dvou místností pro sekretariát, dále člen 
představenstva Ing. Chvalovský zapůjčením auta 
a vybavením kanceláří, Bohumil Říha, zakladatel 
společnosti Animalko a. s., kancelářskou techni-
kou a také Ministerstvo zemědělství ČR přiděle-
ním významné dotace přes jeden milion korun na 
výpočetní techniku.

Původní ideové zaměření nově vzniklé sta-
vovské organizace bylo velmi široké. Předsta-
venstvo svazu mělo v úmyslu provádět aktivní 
hospodářskou a obchodní politiku, jako např. 
ovlivňovat ve svůj prospěch zemědělskou ži-
vočišnou výrobu, dále se účastnit zahraničního 
obchodu, vypracovat kodex jakosti masných 
výrobků jako obranu před dravými obchodními 
řetězci, zajišťovat u některé z velkých českých 
bank levné úvěry a dostupné ručení za jejich 
splácení. Samostatnou kapitolou pak byla snaha 
vybudovat na družstevní bázi podnik služeb za 
účelem obchodní realizace surových kůží a hro-
madného nákupu pomocného materiálu. Vzhle-
dem k bouřlivému vývoji privatizace národního 
hospodářství, při kterém zaniklo několik vel-
kých masných podniků a větší množství podniků 
získalo nové majitele, často pocházejících z ji-
ných oborů, bylo nutné původní záměry značně  
zredukovat. 

V úvodním období činnosti svazu byla vedena 
řada vážných jednání s orgány státní správy v ob-
lasti organizační, cenové, regulace trhu, vztahu 
k zemědělské výrobě apod. Představitelé svazu se 
běžně obraceli se svými problémy a požadavky 
přímo na ministra zemědělství. Činnost výkonné-
ho útvaru se pak soustřeďovala na spoluúčast při 
sestavování legislativních norem, pořádání semi-
nářů pro začínající podnikatele, spolupráci s Mi-
nisterstvem obchodu ČR, Ministerstvem zeměděl-
ství ČR, na spolupráci s odbornými školami, dále 
na pořádání různých konzultačních porad apod. 
Vzhledem k problémům probíhající transformace 
národního hospodářství a ekonomické reformy by-
la často požadována odborná spolupráce výkonné-
ho útvaru při sestavování privatizačních programů  
podniků.

Pro začínající podnikatele zorganizoval ta-
jemník svazu několik seminářů v budově býva-
lého podniku zahraničního obchodu Koospol, 
kde byla uspořádána výstavka menších uzenář-
ských strojů, dodávkových automobilů a dalších 
technických prostředků. Podnikatelé měli na 
těchto akcích k dispozici odborníky na získání 
živnostenského oprávnění, obecnou legislativu, 
zahraniční obchod, technologii výroby masných 
výrobků a projektanty masných závodů.

Rembrandt Harmensz van Rijn, 1655

Pokračování na straně 3

Český svaz zpracovatelů masa 
slaví jubileum 30 let

Čeští řezníci a uzenáři slaví 30 let 
od obnovení své stavovské organizace 

„Držme vysoko žerď 
praporu se stříbrným lvem!“

4/2020 – Čeští řezníci a uzenáři slaví 30 let od obnovení své stavovské organizace  Vznik měst jako předpoklad 
rozvoje řemesel – Budování samostatných stavovských organizací  – řeznické a uzenářské praktiky 
koncem 19. a 1. poloviny 20. století  statistika – 3. čtvrtletí 2020
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za příjemnou spolupráci v letošním roce
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děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2020 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2021.
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komplexní řešení hygieny

U jatek 126 , 341 01 horažďovice, tel./fax: 376 512 640, e-mail: m.sefler@seznam.cz� 

jsme zdRaVí, PRotože máme RádI maso.
To vám vzkazují řezníci z Horažďovic a přejí mnoho pohody 

do nového roku 2021.
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Mezi krátké epizody, na kterých se svaz po-
dílel, patřil pokus o zřízení živočišné burzy na 
brněnském výstavišti a zřízení svazové pojišťov-
ny. Burzu zorganizoval Miloš Rýznar, pracovník 
Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, ve 
spolupráci s tajemníkem svazu. Na organizaci pří-
prav svazové pojišťovny se pak podílel zejména 
předseda dozorčí rady svazu Ing. Jiří Dráber. Obě 
akce se ukázaly jako méně vhodné pro tehdejší 
společensko-hospodářské prostředí, a proto ne-
bylo v jejich přípravě ani činnosti pokračováno.

Významná a úspěšná činnost svazu spočívala 
mimo jiné také v organizování velkých výstav-
ních akcí a soutěží v jakosti masných výrobků. 
Za zmínku stojí pořádání veřejných potravinář-
ských salonů s názvem Siesta v bývalém Paláci 
kultury v Praze, kde členové našeho svazu zapl-
nili svými výrobky většinu výstavního prosto-
ru. Dílčí přehlídky jakosti masných výrobků pak 
byly pořádány zpravidla při valných hromadách.

Představenstvo svazu ve snaze vyhovět svým 
členům, kteří neměli v minulosti možnost navští-
vit výrobní a obchodní organizace masného oboru 
v zahraničí, zorganizovalo několik úspěšných zá-
jezdů do evropských i zámořských států. Jako vý-
borná organizátorka zájezdů se projevila pracov-
nice ekonomické a organizační agendy svazu Ing. 
Jitka Vostatková. Paní inženýrka dovede zorga-
nizovat snad úplně všechno, což mnohokrát pro-
kázala při různých náročných svazových akcích, 
jako jsou např. již tradiční masné salony Meating. 

Krátce po stabilizaci činnosti svazu založil 
tajemník stavovské organizace Vydavatelství 
a nakladatelství „Agral Praha“ a začal vydávat 
pod svým jménem „Řeznicko/uzenářské novi-
ny“, které svojí problematikou navazovaly na 
historický list stejného názvu z počátku 20. sto- 
letí. O jejich uvedení do oběhu se zasloužily ze-
jména velké závody, které noviny distribuovaly 
společně se svými výrobky i vybraným odběra-
telům. Někteří velcí výrobci odebírali noviny pro 
všechny své zaměstnance. Prvenství v odběru si 
udržoval Masokombinát Martinov, který si ob-
jednával pravidelně několik set výtisků. Perio-
dicita novin byla měsíční a později dokonce čtr-
náctidenní. Konečným stavem měl být týdeník, 
k čemuž však již nedošlo. Technická redakce 
novin nepostrádala základní atributy klasické-
ho listu, jako je úvodník, otvírací článek, pod-
čárník, odborné a společenské rubriky a inzerci. 
Počet stránek novin činil 8 až 16 velkého novi-
nového formátu. V prvních letech byly noviny 
vydávány ve velkém nákladu deset až dvanáct 
tisíc výtisků. Úvodní ročníky Řeznicko/uzenář-
ských novin tisklo vydavatelství deníku „Práce“, 
později tiskárna Věznice Pankrác, která byla čle-
ny redakce vtipně přejmenována na „Basoprint 
Praha“. Obsah novin byl příznivě ovlivňován 
respektovanou českou zemědělskou novinářkou 
Ing. Eugenií Línkovou, která se běžně z titulu 
své bývalé redakční práce v deníku „Zeměděl-
ské noviny“ stýkala s komisařem Evropské unie 
pro zemědělství a také se členy české vlády, pře-
vážně s ministrem zemědělství, kterým byl v té 
době Josef Lux. Z dnešního pohledu se zdá až 
neuvěřitelné, že noviny měly dopisovatele např. 
v Severní a Jižní Americe, jižní Africe, Austrá-
lii, Izraeli a v některých evropských státech. Ob-
sah listu se nevyhýbal ani aktuálním událostem 
z politického života. O kreslené vtipy z masného 
oboru se staral zejména žák slavného ilustráto-
ra Zdeňka Buriana pan Luděk Schneider. Me-
zi významné odběratele novin patřily i závody 
masného průmyslu na Slovensku. Obsah listu 
byl koncipován tak, aby v něm našli zajímavé 
a poučné čtení zejména řadoví řezníci a uzenáři. 
Snahou redakce bylo zvyšovat nenásilnou for-
mou odbornou kvalifikaci pracovníků masného 
oboru a prostřednictvím slavné historie i lásku 
k našemu řemeslu. Proto bylo pro vydavatelství 
a redakci Řeznicko/uzenářských novin velkým 
zklamáním, že po ekonomické transformaci jed-
notlivých organizací došlo k určitému poklesu 
zájmu o stavovskou problematiku a noviny by-
ly dále vydávány již jen jako měsíčník. Byla to 
zřejmě daň za živelnou privatizaci národního 
hospodářství, která přivedla do masného oboru 
řadu neodborníků bez vážného vztahu k našemu  
řemeslu.

V letech 1993 až 1995 spolupracoval s naším 
svazem v rámci projektu Iowské státní univerzity 
z USA profesor Robert Rust. Byl to velmi zkuše-
ný odborník s přímým vztahem k výrobní praxi. 
V České republice uspořádal několik přednášek 
a seminářů, kterých se účastnili i další pedago-
gové univerzity a praktici ze Spojených států. 
V rámci tohoto projektu byli pozváni k návště-
vě univerzity v Iowě vybraní pracovníci masné-
ho oboru, pro které byly zorganizovány kurzy 

s technologickou náplní a exkurze do význam-
ných amerických jatečních a výrobních podniků. 

Samosprávná organizace českých řezníků 
a uzenářů projevovala již od začátku své činnosti 
zájem o mezinárodní spolupráci v rámci masného 
oboru, a proto již v roce 1997 vstoupila do Ev-
ropského svazu zpracovatelů masa CLITRAVI. 
Po dobu sedmi let působila v pozici přidruženého 
člena a v roce 2004 se zařadila mezi plnoprávné 
členy. Garantem této spolupráce byl v té době 
místopředseda představenstva MVDr. Zdeněk 
Galíček. K vyvrcholení spolupráce s mezinárod-
ním svazem, sdružujícím vybrané evropské or-
ganizace, došlo ve dnech 11. až 13. května 2005, 
kdy Český svaz zpracovatelů masa byl pověřen 
pořádáním výročního jednání této organizace 
v Praze.

V období před rokem 2000 mělo představen-
stvo společenstva snahu zajistit vyšší formu své 
samosprávné organizace. Tajemník společenstva 
spolu s odborníkem v oblasti organizační legisla-
tivy JUDr. Joslem vypracovali návrh příslušného 
zákona, podle kterého mělo dojít k ustavení nové 
formy organizace – komory. Návrh byl projednán 
s řadou poslanců a senátorů včetně tehdejšího 
předsedy senátu Petra Pitharta a byl připraven 
k projednání v poslanecké sněmovně. V té do-
bě shodou okolností usilovali také potravináři 
z ostatních oborů o ustavení své komory. Před-
stavenstvo společenstva rozhodlo o přenechání 
iniciativy těmto potravinářům, aby nedocháze-
lo k tříštění sil. Vycházelo se z předpokladu, že 
v nově vzniklé Potravinářské komoře bude spo-
lečenstvo zastoupeno funkcí prvního místopřed-
sedy (či viceprezidenta). Potravinářská komora 
byla ustavena 28. června roku 2000, nikoliv však 
na zákonném podkladě.

S vývojem hospodářského života docházelo 
a neustále dochází ke změnám náplně činnosti 
samosprávné organizace zpracovatelů masa. Me-
zi nejzávažnější problematiku, kterou je nucen 
svaz řešit v současném období, patří vyrovnání 
se s pravidly souvisejícími s legislativou Evrop-
ské unie a nalezení rovnovážného vztahu k nad-
národním obchodním řetězcům. Také nedosta-

tečná živočišná produkce českého zemědělství 
a mnohdy nepříznivý vývoj cen masa na zahra-
ničních trzích komplikuje ekonomickou stabilitu 
našich výrobců. Je potřebné pokračovat v resus-
citaci téměř zaniklého učňovského a středního 
odborného školství našeho oboru. Největším 
úkolem však zůstává, přes určité zlepšení v po-
sledním období, zvýšení jakosti řady masných 
výrobků. Současná jakost uzenářských výrob-
ků je ovlivňována neúměrným tlakem zahranič-
ních obchodních řetězců na minimalizaci cen 
a také absencí interdisciplinární spolupráce na 
jednotlivých stupních řízení při tvorbě vyhlášek 
o mase. V poslanecké sněmovně právě probí-
há diskuze o podobě nového zákona o potravi-
nách, která podle dosud strohých informací ze 
sdělovacích prostředků nedává mnoho nadějí na 
vypracování moderních legislativních pravidel. 
Proto je nutné provést kritickou analýzu stávající 
vyhlášky o mase a připravit odborné podklady 
pro vypracování návrhu jednoduchého kodexu 
jakosti masných výrobků, jako součásti vyhlášky  
nové. 

S jednou historickou skutečností, která do jis-
té míry degradovala úspěšnou činnost svazu, je 
nutné se vyrovnat. Jde o vyhlášení skupiny zá-
kladních uzenářských výrobků uvedených v Čes-
ké technické normě z roku 2007. V této normě 
byl stanoven zcela nedostatečný podíl spodní 
hranice masných surovin pro vybrané výrobky. 
Pamatuji si na úvahy nezkušených tvůrců ná-
vrhu příslušné vyhlášky, kteří se domnívali, že 
svým, ministerstvem akceptovaným návrhem 
vybojovali pro obor jakousi legislativní pojist-
ku, která výrobcům uvolní ruce, a budou si moci 
vyrábět uzenářské výrobky v nižší jakosti pod 
jakousi gescí Ministerstva zemědělství a tím vy-
hoví požadavkům obchodních řetězců a docílí 
rychle potřebného zisku. Na vyhlášce pracovali 
funkcionáři svazu bez základních hospodářských 
a odborných znalostí a vyrobili po formální i ob-
sahové stránce legislativní zmetek, který se v růz-
ných podobách vyskytuje i v současně platných 
pravidlech. Rozhodnutí o tvorbě tohoto předpisu 
nepředcházela jakákoliv odborná analýza, která 

by jednoznačně prokázala, že k docílení v té době 
potřebné nižší průměrné ceny masných výrob-
ků bylo možné dosáhnout řadou kombinovaných 
opatření včetně druhové úpravy sortimentu při 
neporušení dobré jakosti jednotlivých výrob-
ků. Zjednodušeně se dá říci, že byla porušena 
správná a časem prověřená zásada o přidávání 
neživočišného pomocného materiálu při výrobě 
míchaných uzenářských výrobků. Ta v minulosti 
určovala používání tohoto materiálu přibližně do 
tří procent spotřeby masných surovin. Současně 
platná vyhláška umožňuje u řady výrobků tento 
původní a technologicky zdůvodněný podíl znač-
ně překračovat, takže se prostřednictvím tohoto 
opatření stala vlastně z pomocného materiálu al-
ternativní neživočišná surovina. Protože velké 
průmyslové závody spodní surovinové limity ve-
směs akceptovaly, došlo k dalšímu snížení již tak 
nízké jakosti uzenářských výrobků. Výsledkem 
byl po dlouhé období totální propad jakosti vel-
ké skupiny výrobků v porovnání s produkcí po-
dobných výrobků v sousedních státech, zejména 
v Rakousku, Německu a také v podceňovaném 
Polsku, kde došlo v masném oboru k vybudování 
moderní výrobní průmyslové základny. Správné 
bylo nenechat se unést tehdejším hospodářským 
chaosem a věcně posoudit všechny obchod-
ní, ekonomické i technologické aspekty a poté 
uvážlivě a s klidnou hlavou vypracovat tzv. spo-
lečná ustanovení, včetně rozumného podílu po-
mocného materiálu, nikoliv pro jednotlivé, ale 
zásadně pro celé příbuzné skupiny míchaných 
uzenářských výrobků. Dále sestavit jednoznačná 
technologická pravidla, včetně stanovení správ-
ných fyzikálně-chemických a obecně nutričních 
vlastností výrobků. Taková praxe by zajišťovala 
ochranu výrobců před neúměrným tlakem ob-
chodních řetězců a zabránila další devastaci ja-
kosti značné části uzenářských výrobků.

Starší a zkušení odborníci neměli jinou mož-
nost než v mnoha desítkách článků v odborných 
listech a časopisech na chybnou politiku v jakosti 
masných výrobků upozorňovat a navrhovat řeše-
ní. Za tím účelem zorganizovali několik jednání 
k této problematice, zpravidla na úrovni vedou-
cích pracovníků Ministerstva zemědělství ČR, 
což bohužel nemělo požadovaný efekt, protože 
rezort v té době nedisponoval odborníky nejen 
na masnou, ale ani na obecně potravinářskou pro-
blematiku. 

Po řadě let s méně výraznými výsledky čin-
nosti svazu dochází v poslední době k podstatné-
mu oživení, a to zejména ve snaze o vyšší jakost 
uzenářských výrobků ve smyslu zvýšení obsahu 
masných surovin, čemuž mimo jiné napomáhá 
i současná slušná životní úroveň obyvatelstva. 
Věřme, že očekávaný pokles ekonomiky vlivem 
pandemie „COVID-19“ tuto snahu významně 
neovlivní. Také povědomí občanů o našem mas-
ném oboru se zvyšuje. Velké úsilí mající za cíl 
získání mladé generace pro studium na učilištích 
a dalších odborných školách zůstává zatím nena-
plněné. Zásluhu na ozdravení kondice svazu má 
vedle některých členů představenstva především 
pan předseda Karel Pilčík, který dobře vede a re-
prezentuje náš masný obor nejen před veřejností, 
ale také ve státních a veřejných orgánech.

Je pozitivní, že za celých 30 let naší stavovské 
organizace nikdy nedošlo k zapochybování o je-
jím účelu a činnosti. Přesto je nutné Českému 
svazu zpracovatelů masa doporučit do dalších 
let, aby zdvihl ještě výše slavný prapor českých 
řezníků a uzenářů. 

 Josef Radoš

Pokračování ze strany 1

 

Francisco José Goya, 1824

Děkujeme Vám 
za spolupráci a projevenou 

důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2021 
Vám přejeme mnoho zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti.
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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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Pěkné vánoční svátky a šťastný rok 2021 
přeje čtenářům 

vydavatelství AGRAL s. r. o.
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střeDověké trhy

První města začala v Čechách vznikat ze slo-
vanských osad, které obývali převážně země-
dělci a řemeslníci. Jednalo se o jakási sídliště 
umístěná zpravidla u hradů, klášterů nebo dvo-
rů. Aby se stalo z osady město, museli osadníci 
získat od krále, zemana, biskupa nebo kláštera 
půdu. Za tu pak většinou platili majiteli roční 
činži, protože na nákup půdy neměli peníze. 
Hospodaření na cizí půdě tak způsobovalo no-
vým měšťanům značnou nesvobodu. V souvis-
losti se vztahem k majiteli půdy získávali však 
osadníci na druhé straně jakési výsady a práva, 
jako např. možnost ohradit osadu zdmi a uza-
vírat ji. Trhy se pak směly provozovat pouze 
v takové ohradě. Důležitou výsadou bylo, že se 
v okolí nesměl usadit cizí řemeslník.

Od doby vládnutí Přemysla Otakara I. se 
často stávalo, že králové nedočkavě toužili po 
rychlém a stálém zbohatnutí, a proto přenechá-
vali práva a výsady cizincům, často Němcům. 
Ti s sebou zpravidla přinesli žádaný kapitál, 
koupili domy a půdu, a tak se účinně podíleli 
na přeměně osad v města. Města založená na 
půdě krále se nazývala města královská (Hradec 
Králové). Do vymření Přemyslovců (roku 1306) 
jich bylo 32. Vedle královských měst vznikala 
také města panská, biskupská a jiná, většinou 
zemědělského charakteru. Taková města však 
poskytovala méně svobod než města královská. 
Praha se stala městem teprve kolem roku 1234 
a již v té době se začala ohraničovat městskou 
zdí. Pravidelné náměstí v hradbách města mě-
ly nejprve Budějovice a Plzeň. Naopak urbani-
stické pravidelnosti se vyhýbala města Kutná 
Hora a Tábor. Starší Kutná Hora byla labyrin-
tem plácků a uliček, které vznikly z havířských 
osad, později obehnaných hradbou. Starý Tábor 
byl vybudován z vojenského tábora a k vojen-
ské obraně byly přizpůsobeny i ulice.

Na náměstích – ryncích se konaly pravidelné 
týdenní a výroční trhy. Začátek týdenního trhu 
se označoval znamením na tyči, kterým byl čas-
to praporec nebo ruka s mečem. Tento symbol 
přikazoval, aby se nikdo na trhu nepral a vyva-
roval se následujícího přísného trestu. Zahájení 
trhu stejně jako jeho ukončení se také oznamo-
valo zvoncem z radnice. Pokud znamení stálo, 
měli občané právo nakupovat. Překupníci směli 
nakupovat teprve po stažení znamení, protože 
byli obviňováni ze zdražování zboží. Na trhu se 
prodávalo obvykle podle sazebníku stanovené-

ho a vyvěšeného městským úřadem. Trhovci se 
mezi sebou pravidelně hádali, přeli se o místo 
na trhu, takže hodně práce míval v období trhu 
rychtář.

Často se na trhu prodávalo falšované zboží. 
Například na pražském trhu bylo v roce 1525 
objeveno máslo falšované lojem, tlučený pepř 
promíchaný s chlebovou kůrkou, vosk smícha-
ný s hrachem a sůl s vápnem. V roce 1479 pro-
dal na trhu venkovan zajíce, ale dodatečně se 
zjistilo, že ze zajíce byla jen hlava, kůže a nohy, 
maso však bylo z lišky. Některým prodavačům 
bylo neradno říci, že nemají dobré zboží. Zvláš-
tě řezníci nebyli ochotni přijímat jakoukoliv 
kritiku. V roce 1578 na trhu v Praze řekla služ-

ka řezníkovi, že prodávaná játra jsou nekvalitní, 
že je nesmí své paní domů přinést. To mistra 
rozzlobilo tak, že játra po ní hodil a ještě za 
ustrašeným děvčetem volal: „Ty kůže psí, táhni 
od mého krámu.“ Ten mistr se paradoxně jme-
noval Matěj Dobrý a nepatřil prý ještě mezi nej-
horší.

Největším městským trhem býval výroč-
ní jarmark. Královská města mívala s králov-
ským souhlasem trhy dva, jeden na jaře a druhý 
na podzim. Říkalo se jim jarmark teplý a jar-
mark studený. Zvláště král Jan Lucemburský, 
vždy potřebný peněz, rád uděloval právo k jar-
markům. Výroční trhy bývaly velkou místní 
slavností. Farním kněžím, učitelům ve škole, 

městským úředníkům a chudým žákům býval 
vyplácen „jarmareční příplatek“. Výroční jar-
marky trvaly někde celý týden, nezřídka i čtr-
náct dní. Již několik dní před zahájením stavěli 
tesaři na rynku z prken a latí různé stolice a bou-
dy. Zavčas byli najímáni žoldnéři, kteří se spolu 
s vybranými tovaryši starali o pořádek na trhu. 
Den dva před zahájením jarmarku se k městu 
sjížděly povozy naložené zbožím k prodeji. Na 
vozech bývalo velmi hlučno, zejména na těch, 
které opanovaly ženy prodávající mosazné a ji-
né drobotiny, kterým se říkalo šmejd (z němec-
kého Geschmeide). Silnice se před jarmarkem 
zaplňovaly velkým i drobným dobytkem, který 
byl hnán k městu. Všichni kramáři a obchodníci 
mířili k hospodám, kde bývali vřele přivítáni. Po 
otevření tržiště se lidé hrnuli do uliček naplně-
ných boudami. Měšťané i venkované prohlíželi, 
zkoušeli, smlouvali a kupovali. Každou chvíli si 
razil cestou uličky kůň, kráva či býček, kterého 
jeden prodal a druhý koupil. Cíl cesty byla hos-
poda, kde se pilo na litkup, a bylo téměř jisté, že 
se aktéři od litkupu nehnou dříve, než se opijí. 
V jarmarečním shonu se vyskytovali i zloději 
„měšořezci“, kteří uřezávali zejména paním váč-
ky s penězi. Chytil-li ho rychtář, bylo mu lépe, 
ale po skončení jarmarku se dostal zpravidla na 
šibenici. Konec trhu byl opět odzvoněn a ozna-
čen odstraněním praporců z rynku a z věží. Tr-
hovci se rozjeli, tesaři odklidili a odvezli prkna 
a rynk na sebe vzal opět všední podobu.

V začátcích městského života, kdy králov-
ský rychtář byl v obci první osobou, scházeli 
se radní v bytě některého konšela. Radní dům 
byl ještě ve 14. století vzácností. Na Starém 
Městě pražském si koupili konšelé první dům 
až v roce 1338. V 15. století již stál radní dům 
ve všech větších městech. Konšelé se střídali po 
měsíci ve funkci „purkmistra“. Za toto obdo-
bí byl purkmistrovi vyplácen plat a také různé 
naturálie. Není bez zajímavosti, že konšelé si 
při svých zasedáních zpestřovali svoji činnost 
častými hostinami, kterým se v té době říkalo 
„hodokvas“.

Měšťané mívali k dispozici pro utužení zdra-
ví lázně, kde se myli teplou vodou. Používali 
také parní lázeň, o kterou se staral lazebník po-
mocí rozpálených želez nebo horkých kamenů 
namáčených do vody. Řemeslníci mívali ve 
svých statutech povinnost nejméně jednou za 
14 dní lázně navštívit a důkladně se umýt. 

 Josef Radoš

Vznik měst jako předpoklad 
rozvoje řemesel

Lovis Corinnth, 1893

V počátečním období městského života ří-
dili rychtář a konšelé řemeslníky sami. Vydá-
vali jim přitom nařízení týkající se práce a tr-
hu. Ke konci 13. století se začali řemeslníci 
příbuzných řemesel sdružovat v náboženská 
či humanitární bratrstva. Členové bratrstev 
měli zpravidla zajištěnou určitou stavovskou 
podporu a úhradu pohřbu. Tyto organizace do-
sti brzy přibraly ke svým úkolům povinnost 
hájit vlastní zájem řemesla. Touto rozšířenou 
činností došlo k přetvoření bratrstev v cechy. 
Ty pak převzaly na sebe a své členy oprávně-
ní k práci, dále k nákupu surovin a k prode-
ji hotových výrobků. Z toho vyplývalo, že kdo 
nebyl členem cechu, nesměl nic z uvedených 
činností provozovat. Pokud někdo tato pra-
vidla porušil, byl potrestán a nazván „stolí-
řem“, později „fušerem“, snad proto, že pra-
coval pokoutně při cizím stole. Výraz cech 
vznikl z německého „Zeichen“ zejména proto, 
že Němci v té době vládli na většině radnic. 
Dalšími názvy pro cech byly: „pospolnost“, 
„pořádek“, latinsky „societas“. Přerovští 
řezníci si říkali „universitas“. Statusy ce-
chům udělovali v jejich počátcích zpravidla 
konšelé, později král.

Přesný letopočet vzniku cechů řezníků je ob-
tížné určit, protože se jednalo o dosti dlouhodobý 
a nerovnoměrný proces v jednotlivých regio- 
nech. Je však známo, že pražští řezníci měli v ro-
ce 1283 jít v královském průvodu, a to v čele 
všech řemesel, hned za městkou radou. V 16. sto- 
letí již byla téměř všechna řemesla organizová-
na v ceších. Výjimku tvořili knihtiskaři, lékární-

ci a švadlenky, kteří tvořili „řemeslo svobodné“, 
podléhající ve všem konšelům, a to nebylo v té 
době žádnou předností. Naproti tomu řemeslníci, 
kteří byli členy cechů, si spravovali své věci sa-
mi, což bylo jejich chloubou.

Velkou ránu utrpěla cechovní samospráva po 
stavovské bouři v roce 1547, kdy Ferdinand I. 
cechům na čas odňal hlavní práva samosprávy, 

které jim později vrátil, ale přitom si je zavázal 
k poslušnosti.

V čele cechů byli cechmistři čili starší, oby-
čejně dva, kteří opatrovali cechovní pokladnici. 
Ta měla své uctívané jméno „Matka pokladni-
ce“. Konšelé postoupili cechmistrům soudní pra-
vomoc nad členy cechů, ovšem jen ve věcech ře-
mesla. Cechmistrům byl dále přiznán dohled nad 

kvalitou práce, ale zároveň také udělena povin-
nost dohlížet na morálku mistrů ve smyslu čest-
ného obchodu tak, aby obyvatelstvo nebylo ši-
zeno. Cechmistři předsedali valným hromadám, 
v nichž se mistři usnášeli ke všem věcem, kte-
ré se týkaly řemesla. Při jednání valných hro-
mad docházelo podle potřeby i k soudnímu ří-
zení. Pokud byla při schůzi otevřena Matka po-
kladnice, musel se každý účastník chovat slušně.

Přístup do cechu všem, kteří se stali měšťa-
ny, byl nejprve dosti snadný. Platilo se jen mírné 
vstupné. Když pak počet mistrů vzrostl, vstupné 
se zvýšilo. V roce 1357 ve snaze, aby se do ce-
chu nedostávali nedouci a nedělali řemeslu han-
bu, bylo uloženo kandidátům předložit „mistrov-
ský kus“, tedy typ určité zkoušky.

Cechy dbaly vedle znalosti řemesla také na 
morální kvalitu svých členů, a proto musel kaž-
dý kandidát předložit list o poctivosti svého ro-
du. Od vzniku cechů platila zásada, že řemes-
lo by mělo živit všechny mistry stejně. V pra-
vidlech cechu bylo ustanovení, že vstupoval-li 
do cechu mistrův syn, má po otci půl práva nebo 
právo celé. To znamená, že jiný kandidát musí 
splnit všechny podmínky přístupu a mistrův syn 
jen jejich polovinu. Tedy, bylo-li v 15. století po-
vinné do některého cechu složit 30 grošů přístup-
ného a dvě libry vosku a zhotovit čtyři výrobky 
svého řemesla, mistrův syn platil při „půl právu“ 
pouze 15 grošů, jednu libru vosku a zhotovil jen 
dva kusy. Při „plném právu“ neplatil a nedělal 
nic. Ostatní běžní kandidáti brali tuto zásadu ja-
ko nespravedlnost, zvláště když se dostal do ce-

Ölbild, 1900
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chu synek, který toho mnoho neuměl. Také dce-
ra mistra měla v cechu výhody, které přenášela 
na ženicha, pokud pocházel z řemesla. Vdova po 
mistrovi pak směla dál provozovat řemeslo. Dů-
sledně využívali těchto výhod řezníci, kteří byli 
považováni obecně ze všech řemesel za nejlako-
mější a bránili se jakékoliv úpravě zásad.

Velká pozornost byla věnována otázkám sta-
vovské cti. Existovaly dokonce „listy o cti“, ve 
kterých kandidát na mistra např. dokazoval, že 
žije v řádném manželství, případně že není pod-
daný. Některé podmínky se z dnešního pohledu 
zdají absurdní. Nepřijetí do cechu nebo k vypu-
zení z cechu již přijatého kandidáta stačilo zabít 
psa, dotknout se „umrlého“ zvířete nebo zvířete 
vzteklého, dotknout se šibenice apod.

Na vysoké úrovni byla v období začátků cechů 
snaha o tzv. „pojištěný výdělek“. Cechy omezo-
valy činnost čilejším a pokrokovým členům tím, 
že jim určovaly, kolik kusů výrobků smí mistr 
vyrobit a realizovat na trhu. Bylo také určeno, 
kolik tovaryšů a učňů smí mistr mít. Některá ře-
mesla nakupovala společně suroviny, např. ků-
že, které pak rozdělovala s cílem, aby si jednot-
livý mistr nenakoupil větší množství surovin pro 
svoji výrobu. K sociální rovnosti však tyto zá-
sady nevedly. Měl-li mistr majetek, měl-li dům 
nebo pozemky, nakoupil bez obtíží všechno, 
co potřeboval pro výrobu, kdežto chudý mistr 
neměl často zač nakoupit, a tak mu nezbývalo 
než zpracovávat surovinu přinesenou zákazníky, 
nebo dokonce nepracovat, čemuž se v té době ří-
kalo „světit“. Tzv. „zlaté dno“ řemesla však pře-
stalo platit zhruba v 16. století.

Tehdejší dělnický stav – tovaryši, přicházeli 
vandrem do měst a vstupovali do práce k mistrům. 
Tovaryš musel mít list dokazující, že je vyučen, 
a také nějaký nástroj řemesla. U řezníka to byly 
zpravidla nože a sekyra. Bez listu a nástroje by byl 
pokládán za tuláka. V 16. století měli již tovary-
ši své spolky a hospody. Přišel-li vandrující tova-
ryš do takové hospody, poptal se hospodského ne-
bo hospodské, který mistr by potřeboval tovaryše. 
Po prověření, zda má tovaryš příslušný list a ná-
stroj, poslal hospodský pro starší tovaryše, kteří 
po obřadném přivítání a přípitku dovedli vandrují-
cího k mistrovi. Přijal-li mistr tovaryše do zaměst-
nání, stal se prakticky členem rodiny. To byla nej-
srdečnější stránka tehdejšího řemesla. Mistr sedal 
u oběda a večeře se svými tovaryši u jednoho stolu 
a pracoval s nimi ve stejné dílně. Často se nechal 
mistr se svými tovaryši vyobrazit. Na těchto ob-
rázcích z 16. století vynikají na tvářích mistra i to-
varyšů ohromné kníry, kterým se říkalo „frňousy“.

Zaměstnání u mistra se sjednávalo zpravidla 
na několik neděl s týdenní výpovědí. Před svátky 
a jarmarky však byla výpovědní lhůta třítýdenní. 
Velmi zřídka docházelo k uzavření dohody na celý 

rok. Tovaryš byl povinen podle dohody praco-
vat v létě od východu slunce do západu 17 hodin, 
v zimě pak 14 hodin. Zimní práce začínala v říjnu 
a pro zlepšení nálady podávala mistrová tovary-
šům ten večer hovězí pečeni při svíčkách – svíč-
kovou. Od té doby se nejkvalitnější část hovězího 
masa nazývá svíčková. Trochu úlevy mívali tova-
ryši o četných svátcích. Kromě toho se obvykle 
nepracovalo v pondělí odpoledne. U nás se tomu-
to pracovnímu volnu říkalo „modrý pondělek“. 
Mistrům nebýval tento zvyk moc po chuti. Leno-
chům hrozil pravidelně peněžitý trest, vězení ne-
bo bití od mistra, a to v případě, byl-li mistr sil-
nější než tovaryš. Podle tehdy platného řádu směl 
mistr tovaryše bít. Utekl-li tovaryš ze zaměstná-
ní bez výpovědi, napsal o tom mistr svým kole-
gům a od té doby se zběh nazýval psancem. To-
ho pak nikdo, kdo byl o případu informován, do 
zaměstnání nepřijal. Odcházel-li tovaryš po dob-
rém, ostatní tovaryšové ho z města obřadně vy-
provázeli.

Řemeslníci v té době používali celou řadu sta-
vovských zvyklostí. Tak např. hospodský nebo 
hospodská oslovovali tovaryše „pane synu“. To-
varyš pak musel říkat hospodskému „pane otče“ 
nebo hospodské „paní matko“. Hovorová řeč ře-
meslníků bývala okořeněna celou řadou hesel 
a přísloví. Velmi pečlivě se dbalo na dodržování 
slova, ať již při práci nebo při uzavírání obcho-
dů. Všechny obchodní nebo společenské událos-
ti se důkladně zapíjely.

Na počátku 15. století nebyli tovaryši spokoje-
ni s úrovní svých mezd a také s tím, že jim nebylo 
umožňováno stát se mistry. Předpokládali, že 
jsou odsouzeni k stálé službě svým pánům.  

Srdečný poměr mezi mistry a tovaryši se začal 
rozpadat. Rostl také počet ženatých tovaryšů, kte-
ří již měli rodiny. Říkalo se jím „kárníci“, proto-
že vandrovali s ženami a svůj skromný majetek 
a děti vozili na káře. Začínal se objevovat jakýsi 
stav řemeslných proletářů, které mistři jen vel-
mi neochotně přijímali do svých služeb. Zároveň 
rostl počet nepořádných dělníků – „fušařů“, kteří 
pracovali pokoutně zejména na vsích, a tím řád-
ným mistrům škodili. Ti byli také proletáři své 
doby.

Tovaryši, kteří pracovali u mistrů, sdružova-
li se ještě za husitských válek (od roku 1432) ve 
spolky pro zprostředkování práce a péči o ne-
mocné. Takovým spolkům se říkalo „menší po-
řádky“. K jednání si vždy zvolili určitou hospodu. 
Mistři jen neochotně povolovali hospodu tova-
ryšům k jejich jednání. A skutečně, tovaryši se 
ve spolcích domlouvali o spolupráci proti mis- 
trům a organizovali stávky. První stávku, ještě 
před zřízením spolků, uspořádali pražští provaz-
níci v roce 1410. Mistři tyto stávky nazývali „ši-
balstvím“. Od dob Ferdinanda I. byly stávky řid-
ší, zejména proto, že vůdcům stávek šlo o hrdlo, 
nebo alespoň o zmrzačení. V roce 1601, po bouři 
pekařských tovaryšů, byly vůdcům stávky v Pra-
ze katem uťaty prsty.

Ne nejnižším stupni cechovních sdružení by-
li učedníci. Za učedníky byli přijímáni statnější 
chlapci, často ve věku již od pěti let. Mistr ne-
směl přijmout učedníka soukromě, ale jen před 
mistry a podle vžitého ceremoniálu. Musel ta-
ké složit určitou sazbu v penězích a vosku. Doba 
učení nebyla pevně určena, což se zdůvodňova-
lo tím, že každá práce není stejně náročná. Když 

však otec mistrovi zaplatil určitou sazbu, mohl 
zkrátit svému synovi učební dobu až o polovi-
nu. Chudý chlapec se naproti tomu mohl učit až 
osm let. Poslední léta, když učeň již něco uměl, 
nahrazoval svojí prací vynaložené náklady na 
stravu a ošacení. Že učeň z učení neuteče, mu-
sel někdo zaručit určitým obnosem. Učeň mu-
sel poslouchat mistra i mistrovou „bez všeho od-
breptávání“. Co se doma odehraje, nesměl vyná-
šet ven. Mistr měl k učni též otcovské právo, to 
znamená, že ho směl trestat bitím, nejvíce však 
do dvaceti ran.

Když se učedník doučil, mistr oznámil ce-
chu, že poctivě svůj čas vyplnil a že mu dává 
za vyučenou, což bylo zapsáno do příslušné kni-
hy. Přitom byli ostatní mistři cechu dotazováni, 
zda o učni nevědí nic negativního. Potom k ně-
mu promluvil cechmistr tzv. „řečí napomínací“, 
jak se má chovat, stane-li se tovaryšem. Nesmí 
být pyšný, má uctivě smekat klobouk, nemá být 
u mistra vybíravý v jídle, nesmí ho pomlouvat, 
co není jeho, má nechat ležet apod. Když učeň 
vše slíbil, byli dotázáni tovaryši, zda ho mezi se-
be přijímají. Potom obdržel tovaryšské jméno, 
které nemuselo být totožné se jménem otce. Ro-
ku 1567 měl slavný pražský zvonař Brikcí tova-
ryše Marka, jemuž dali tovaryšské jméno Neřád. 
(Dílna zvonaře stála v místech, kde byl později 
vybudován věhlasný uzenářský závod pana An-
tonína Chmela, známý jako Zvonařka.) Od své-
ho mistra obdržel nový tovaryš nějaký groš, ale 
musel za to dát mistrovi svačinu. Potom ho ostat-
ní tovaryši vzali do hospody a tam z něho sníma-
li hrubé učednické mravy. Nakonec ho napome-
nuli, aby se pokládal za vyšší stav a neměl nic 
s učedníky. Svěřili mu hesla, pozdravy a průpo-
vídky, které musí používat na vandru, aby byl 
ve svém řemesle všude přátelsky přijímán. Závě-
rem si mohl nový tovaryš zaplatit „list na vyuče-
nou“ a převzít ho hned, nebo po čase.

Čeští řezníci 
po ustavení cechů 

Ve 13. století byla řemesla vesměs závislá 
na městských radách. Jen řezníci z královských 
měst, dříve než jiná řemesla, přebírali svá práva 
z rukou krále. Jednalo se zejména o právo mo-
nopolního prodeje masa, které souviselo s krámy 
postavenými na půdě krále. Podle Václavova pri-
vilegia z roku 1417 byla stvrzena pražským staro-
městským řezníkům všechna stará práva. Přitom 
bylo nařízeno, že každý řezník musí do královy 
komory platit ročně hřivnu grošů (56). Aby platba 
plynula do královy komory bezpečně, nedovolo-
val král žádné jiné skupině podnikatelů působit 
na svobodném trhu, s výjimkou trhu sobotního. 
V duchu této hospodářské vazby byli mimo jiné 
řezníci povinni zásobovat hrad a královo hlavní 
město. Za to se jim dostávalo ochrany přímo od 
krále a také některé další výhody, z nichž nejdů-
ležitější byl obchodní monopol.

Řezníci měli mezi potravináři výsadní po-
stavení. Byli vzhledem k populaci, v porovnání 
k ostatním řemeslům, průměrně početní. V ně-
kterých menších městech bylo však řezníků ješ-
tě v 16. století nedostatek. Jako příklad lze uvést 
Brandýs nad Labem, který měl v té době jedi-
ného řezníka. Výjimkou byly Trhové Sviny, kde 
bylo tolik řezníků, že v roce 1520 zorganizova-
li velkou společnost. V Rakovníku bylo v roce 
1436 16 řeznických krámů, v Táboře 31 a v Li-
toměřicích koncem století 50. Je však třeba vzít 
v úvahu, že v některých městech bylo více řez-
níků než krámů. Řezníci, kteří neměli svůj krám, 
prodávali doma. Stávali se z nich tzv. čekatelé. 
„Pardubický řád“ z roku 1484 přímo stanovil, že 
nový řezník (čekatel) smí krám získat až po smr-
ti řezníka – majitele krámu. V Litoměřicích se 
zase v roce 1528 usnesli, aby nové krámy nebyly 
stavěny a aby krám připadl dědičně na syna mi-
stra. V případě, že zemřelý řezník syna neměl, 
měl být krám postoupen nejstaršímu řezníkovi. 
Proti takovým zásadám bylo tzv. „Ustanovení 
Chrudimské“ z roku 1455, které povolovalo řez-
níkovi až dva krámy.

Venkovské řeznické krámy platily v polovině 
15. století za živnost ročně po pěti až deseti ko-
pách, později mnohem více. Ještě v roce 1452 
bylo možné koupit novoměstský krám po deseti 
kopách. V roce 1420 zbyly v Praze po Němcích 
krámy, kterých se ujala obec a prodávala je čes-
kým mistrům. Někteří mistři kupovali jen polo-
vinu, nebo dokonce čtvrtinu obchodního objektu, 
zpravidla po pěti kopách pražských. Německé 
názvy krámů se neměnily. V Praze byli také 
řezníci, kteří měli krámů více. Např. „měšťka“ 
Dorota Poláčková zanechala svému muži v ro-
ce 1451 sedm masných krámů a Pavel Henrych, 
novoměstský řezník, odkázal v roce 1520 čtrnáct 
a čtvrt krámu. Rozumí se, že tito vlastníci objekty 
pronajímali jiným řezníkům.
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O měšťanství Starého Města pražského se 

od roku 1420 do roku 1523 přihlásilo 73 mis-
trů. V tomto množství byli jen tři Němci. Me-
zi konšely ve Starém Městě bylo 16 řezníků (je-
den se jmenoval Hladomře), v Novém městě 26 
(mezi nimi byl Jan Vodička, po kterém je po-
jmenována známá pražská třída) a na Malé Stra-
ně 17. Ve spojené Praze od roku 1518 zasedali 
čtyři řezníci v městské vládě. Tato čísla dokla-
dují velkou moc, kterou v tehdejší době řez-
níci měli. Vybraný mistr měl titul „Královský 
řezník“. Roku 1477 byl královským řezníkem 
jistý Pavel, jehož titul zněl: „Královský řez-
ník a měšťan novoměstský“, po něm se hono-
sil stejným titulem Jan. Mezi pražskými řezní-
ky byli i židovští mistři, kteří měli v 15. století 
své krámy včetně porážek (šlachtat). Na ven-
kově však byli židovští mistři dosti omezováni. 
Například v Chrudimi směl žid porážet v obec-
ním zařízení (kutlofě), ale nakupovat jatečná 
zvířata musel výhradně od křesťanského řez- 
níka.

V polovině 15. století se ve městech 
objevovali ve větší míře než v minulosti huntýři 
(huntéři), kteří byli řezníkům do jisté míry 
konkurencí. Mezi nimi a řezníky vznikaly 
značné třenice. Přespolní huntýři však měli 
právo účastnit se městských trhů. Konšelé 
huntýře na trhu rádi viděli. Domnívali se totiž, 
že zajišťují hojnější a bezpečnější zásobování 
a přinášejí jako konkurenti řezníků pro občany 
cenový prospěch. Časem se přespolní huntýři 
usadili ve městě, zprvu bez měšťanského práva. 
Huntýř však nebyl plnoprávný řezník, nebyl 
členem žádné organizace, neměl svůj krám 
a nebyl vyučen řemeslu. Po řadě problémů došlo 
v roce 1466 mezi řezníky a huntýři k dohodě, 
podle níž nesmějí huntýři porážet dobytek 
jindy než v pátek a prodávat maso mohou jen 
v sobotu. Dále nesmějí huntýři prodávat maso po 
hospodách. Pokud by dohodu porušovali, maso 
se jim mělo odebrat a dát do špitálu chudým. 
Tato úmluva byla po roce 1521 po řadě třenic 
obnovena. Nová generace huntýřů vydala v té 
souvislosti prohlášení, ve kterém píší: „Poznali 

jsme, že páni řezníci mají smlúvu s huntéři, před-
ky našimi. I přišli jsme jednomyslně k pánům 
řezníkům a žádali jsme jich, aby páni řezníci mě-
li k nám dobrou vůli, přízeň a lásku, že my hunté-
ři podle toho zápisu prvního chceme se zachova-
ti nyní i na časy potomní.“ A opět se opakovaly 
zásady, že huntýři budou prodávat v pražských 
městech maso jen v sobotu na vyhrazeném trhu 
u sv. Havla.

Pražské pravidlo se stalo pravidlem i pro ven-
kovská města. „Hostinští řezníci nebo hunté-
ři v den trhový mají hnáti a bíti a prodávati, to 
jim hájeno být nemá.“ Tak se usnesli Mlado- 
boleslavští v roce 1494. Naproti tomu v Plzni 
se nemohli řezníci s hunýři na koexistenci do-
hodnout, a proto král v roce 1490 stanovil po-
dle pražského řádu „že lidé hostinští nebo do-
mácí huntéři mohou v sobotu frejmark volně 
prodávat.“ Obec jim na to musela postavit krá-
my za týdenní činži jednoho groše. Podle to-
hoto řádu mohl být huntýř po splnění určitých 
podmínek přijat do organizace řezníků. V ro-
ce 1494 radí Mladoboleslavští svým řezníkům 
„aby nepřijímali bezděčně, než který by byl hod-
ný, jak na to sluší“. Jak je vidět, hlavní rozdíl 
mezi řezníkem a huntýřem byl pouze ve vztahu 
k živnostenskému právu. Při provozování ře-
mesla si byli oba rovní. Zvláštní, volnější po-
stavení měli huntýři tam, kde bylo řezníků má-
lo. Například v Brandýse nad Labem na počátku 
16. století pan Kunrat z Krajku přímo nařídil 
„aby okolní huntéři hnali dobytek do města a ta-
ké maso dováželi dvakrát týdně“. Prodávat maso 
měli v úterý a v sobotu. Když se později místní 
řezníci poněkud rozmnožili, musela sama obec-
ní správa u vrchnosti žádat o nápravu vzniklého 
stavu. Někteří huntýři získali významný maje-
tek. Mezi lety 1420–1500 přibylo v Praze 13 do-
mů huntýřů a po roce 1517 se dostali tři huntýři 
mezi měšťany na Starém Městě.

Dobytek si chovali řezníci zpravidla ve svých 
domech. Někteří pražští si nechali chovat jateč-
ná zvířata také na venkově. Mimo to existovali 
v Praze tzv. „kraváci“, kteří také mlékařili a vy-
ráběli tvarohy a sýry.

Poprvé se vyskytuje v Praze nunvář (kastrator). 
V roce 1436 to byl jistý Sigismundus „medicus 
a castrator juvenum“. Na venkově prová-
děli nunvářskou práci pastuchové a rasové,  
zatímco v Praze se na tu práci dal lékař.

Mezi řeznickými specialisty se vyskytovali 
drobníci a dršťkaři, kteří patřili do cechovních 
organizací. Někteří z nich dosáhli velkého ma-
jetku. Např. drobník Michálek v roce 1499 odká-
zal peníze na opravu týnského, haštalského a ja-
kubského kostela.

V té době se v Praze vyskytovali také sádel-
níci a lojovníci. Ve starých historických prame-
nech se vyskytuje zmínka, že zcela vymizeli ar-
vinarii (uzenáři). Nelze však pochybovat o tom, 
že se maso udilo i v té době. Ve venkovských 
i pražských městech provozovali uzení masa 
řezníci. Např. v roce 1484 v Jindřichově Hrad-
ci prodávali „pálené maso“ a klatovským řez-
níkům bylo přikázáno, aby mívali maso dobře  
„udlé“. Tehdejší řezníci zpravidla prodávali také 
husy, mýdlo a svíce.

Mezi ostatní řemeslníky – potravináře, kteří 
se zabývali produkty živočišného původu, patři-
li ještě rybáři, ptáčníci (lapali ptáky na číhadlech 
a poté je prodávali) a syrníci.

Z veterinárně-hygienického hlediska jsou za-
jímavé informace o tom, že v Čechách nebylo 
zakázáno zpracovávat a konzumovat maso koň-
ské, psí a kočičí, jak tomu bylo např. ve Fran-
cii. Přesto se obecně nepovažovala tato masa za 
jedlá. Zakázáno však bylo konzumovat „maso 
nemocné, nečisté, z dobytka chromého, závra-
tivého, od vlka zkousaného, zšelmitého, maso 
schované u lidí malomocných, maso od kata 
a konědry (rasa, konědříče)“. V roce 1423 se 
pražští řezníci řídili pravidlem, že od svátku  
sv. Ondřeje nebude zabíjen březí dobytek. Uhři-
vé maso bývalo ze zákazu vyjímáno. Bylo jen 
požadováno, aby bylo prodáváno levněji a ozna-
čeno, že je prodáváno maso uhřivé – nečisté. Po-
dle „Řádu Třeboňského“ z roku 1445 a „Řádu 
Krumlovského“ z roku 1447 měl řezník na so-
botním trhu prodávat takové maso na zvlášt-
ním „štoku“ za jinými mistry, kteří prodávali 

maso prvotřídní. V ostatních dnech měl „štok“ 
postavit před „masné stany“ a pověsit na se-
be slaměný věnec, aby lidé poznali, co prodá-
vá. Také „Řád Jindřichohradecký“ z roku 1484 
požadoval, aby se uhřivé maso prodávalo před  
krámy.

Některý řezník prodával maso pouze jedno-
ho druhu, jiný prodával všechny obvyklé druhy 
mas. Bylo také dovoleno prodávat maso nasole-
né, uzené a husy. „Řád Chrudimský“ z roku 1455 
nařizoval, aby nebyly prodávány husy hubené. 
Za jaké ceny prodávat, zda od oka, kusu, či na 
váhu, bylo určováno místní samosprávou. Jehňa-
ta a kůzlata se na váhu neprodávala. Kolem ro-
ku 1500 bylo pravidlem, že libra kravského byla 
o peníz lacinější než libra volského. Maso dobře 
krmených krav a jalovic se prodávalo jako ma-
so volské, zpravidla po pěti denárech (groš měl 
14 denárů).

Řezníci poráželi dobytek také městským sou-
sedům. Pro tuto činnost bývaly ceny stanoveny 
na radnici. V Chrudimi bylo v roce 1455 stano-
veno, že za porážku vepře se má platit od pěti 
peněz do dvou grošů podle velikosti, za poráž-
ku telete tři peníze, od dvou peněz za skopce, 
kůzle, jehně a za skot pak dva groše. Řád v Čes-
ké Kamenici z roku 1480 zakazoval, aby řezní-
ci zvyšovali sazby. Měli se držet mzdy, jaká se 
platí v Šluknově, Rumburku, Děčíně a Benešo-
vě nad Ploučnicí. Řezníci při porážkách vyrábě-
li také vařené výrobky, jako např. jelita, klobá-
sy a dršťky. 

Někteří řezníci chovali velice kvalitní jatečná 
zvířata. Staroměstský řezník Matěj Pelicián od-
kázal po své smrti dědicům dva voly, býka, krá-
vu, 45 skopců, dvě ovce a cent sádla. Cena sádla 
činila v té době 4 míšeňské kopy, cena loje pak 
2 až 3 kopy. Lůj dodávali řezníci hlavně mydlá-
řům, kteří vyráběli převážně cejchovaná mýdla, 
libru téměř za dva groše. Část loje byla dodávána 
také „svícníkům“ a „voštinářům“, kteří některé 
své výrobky pozlacovali a malovali. Cena vosku 
byla v té době 3 kopy míšeňské za libru.

Josef Radoš 

Městští řezníci a obchodníci s dobytkem 
chodili nebo jezdili nakupovat hovězí doby-
tek, vepře a telata na venkov, často až do 
okruhu 40 km. Nejprve se dobytek nakou-
pil a za několik dní svedl nebo svezl. Nákup 
prováděl většinou mistr osobně, ve výjimeč-
ných případech jeho zkušený tovaryš. Každý 
z nich byl vybaven řeznickou holí, nejčastěji 
rákosovou, a doprovázel ho zpravidla řeznický 
pes, který na povel štěkal a tím oznamoval, 
že je ve vsi řezník. Řezník hlasitě vyvolával 
své heslo, nejčastěji „hej co je na prodej“. 
Vyvolávání se praktikovalo až do konce prv-
ní republiky. Řezníci měli na venkově své do-
hazovače, na které se obraceli, aby získali 
potřebné informace. Například zda hospo-
dář prodává nabízený dobytek „na váhu“, 
nebo „od oka“, jak je dobytek kvalitní ne-
bo jak je krmen. Dohazovač dostal většinou 
za své informace kousek uzenářského vý-
robku a řezník za něj zaplatil útratu v hos- 
podě.

Řezník nebo zkušený tovaryš musel být dob-
rým odborníkem, především odhadcem váhy. 
U hovězího dobytka musel mimo kvalitu masa 
odhadnout váhu v živém s maximální tolerancí 
v mase do 10 kg. U nákupu vepřů směla být to-
lerance do 4 kg. Pokud někdo odhadoval váhu 
v kg v lichých číslech, byl ostatními kolegy hod-
nocen jako neodborník. Někdy byla dohoda me-
zi hospodářem a řezníkem jednoduchá a krátká, 
jindy se smlouvalo. Dohodnuto bylo, zda se na-
koupí „od oka“ nebo „na váhu“, za kolik, kdy se 
prodané zvíře odebere, a určil se čas posledního 
krmení zvířete, zejména při prodeji „na váhu“. 
Nakonec se stanovilo „ocasné“ pro hospodyni 
nebo služebnou (u hovězího dobytka to bývalo 
zpravidla deset korun, u vepře pět korun).V ně-
kterých oblastech bývalo zvykem zaplatit ješ-
tě ošetřovateli zvířete, pasákovi, tzv. „parožné“. 
Dohoda o nákupu byla stvrzena plácnutím ruky 
kupujícího a prodávajícího. Řezník vyplatil pro-
dávajícímu zálohu ve výši 20 až 100 korun. Po-

kud se dobytče, vepř nebo tele ve stanovený den 
neodebralo, dohoda o prodeji padla a záloha se 
nevracela.

Na svážení vepřů nebo telat měl řezník spe-
ciální vůz, tzv. bryčku, která bývala vybavena 
odnímatelnou klecí nebo sítí. V letních měsí-
cích se vepři a telata sváželi v noci, protože let-
ní vedra měla nepříznivý vliv na jejich zdravotní 
stav. Řezník musel mít u sebe řeznický nůž, aby 
v případě potřeby mohl vepře nebo tele vykrvit 
a otevřít. Hovězí dobytek se převážně přepra-
voval „po noze“. Přepravu prováděl tovaryš ne-
bo učeň. Dva až tři kusy byly často při přepravě 
připoutané k sobě. Velcí obchodníci s dobytkem  
nakupující voly vodívali také až šest kusů přivá-
zaných k sobě ve dvou řadách po třech. Na po-
bízení dobytčete se někdy používal řeznický pes, 
který na povel štěkal a dorážel na dobytče, a tím 
ho nutil k chůzi. 

Velmi důležitý byl akt přebírání hovězího, 
vepřů nebo telat zakoupených „na váhu“. Zvířa-

ta nesměla být před přebíráním krmena. Aby měl 
řezník jistotu, že hospodář zvířata před vážením 
nenakrmil, vyčkával, až se hospodář vrátí z pole 
nebo jiné práce. Při příchodu hospodáře se vepři 
i dobytek hlásili o krmení kvikotem a bučením. 
Řezník tak měl jistotu, že zvířata jsou hladová, 
a to byla ta správná doba pro vážení. K vážení 
vepřů se používaly klece vyrobené z latí s po-
suvnými čely, k vážení telat pak obvykle čelo 
z vozu zemědělce. Obojí se vyvážilo částí cihly 
či kamenem. Pro vyvážení se používalo též zá-
važí z decimální váhy. Šikovný řezník se k váze 
postavil tak, aby viděl na závaží a přitom nepo-
zorovaně špicí boty pozvedával klec nebo če-
lo z vozu. Touto činností si upravil váhu i o pět 
kg při každém vážení. Hovězí dobytek se naku-
poval hlavně „od oka“, kdyby byl totiž dobytek 
před vážením napojen a nakrmen, mohl váhový 
rozdíl činit 15 až 20 kg. Při nákupu volů „na vá-
hu“ bylo někdy součástí dohody, že tovaryš ne-
bo učeň smí hlídat ve stáji celou noc, a kontrolo-

vat tak, zda nedošlo před vážením k napájení ne-
bo krmení zvířat.

Na venkově býval chován obecní býk – ple-
meník. Býval ustájený u některého sedláka. Ten 
ho ošetřoval, krmil a připouštěl. Plemeník byl 
statný kus, často dosahoval až 1200 kg živé vá-
hy. Po určité době byl plemeník nahrazen býkem 
mladým a stávající byl prodán někdy i dvěma 
uzenářům, protože takové množství masa by je-
den uzenář nemohl v krátké době zpracovat. Ma-
so z takového býka bylo tmavé, hrubovláknité. 
Proto nebylo vhodné pro výsek. Plemeník míval 
již od mládí nasazen do nosu kovový kruh, po-
mocí kterého se lépe ovládal. Když byla na jatky 
kratší vzdálenost, býk se vedl. Na delší vzdá-
lenost se přepravoval upraveným vozem s koň-
ským potahem. Při transportu byl býk spoután 
tzv. podtrhovanou, sestávající ze tří provazových 
součástí s kroužky: „lanem, basou a punčoškou“. 
Takto přepravovaný býk měl ve vsi mnoho divá-
ků, kteří čekali, jak vše dopadne. Každý mistr, 
tovaryš nebo silný učeň byl pyšný na to, že se ta-
kové akce mohl zúčastnit. Po dopravě na jatky 
a uklidnění byl plemeník poražen. Při porážení ho 
spoutaného přivázali k pevně zabetonovanému 
kruhu. Nejdůležitější bylo jeho omráčení, pro-
tože čelní kost měl vysokou a tvrdou, pokrytou 
silnou kůží. Řezník, který na první nebo druhou 
ránu takového býka srazil, byl velmi uznáván 
ostatními řezníky. Někde docházelo i k použití 
jiné techniky. Býk byl pevně připoután ke kruhu 
zabetonovanému do stěny a ostrým kruhovým 
hrotem zvláštního nástroje, tzv. srážečky, mu 
byla přetnuta mícha za týlní kostí. Hovězí čtvrť 
z takového býka vážila 150 až 170 kg a tuto čtvrť 
přenášel jeden pracovník. Maso býka muselo být 
při uzenářské výrobě kompenzováno tzv. vybíle-
ním vepřovým tučným masem. Proto obecní bý-
ky nakupovali hlavně větší uzenáři.

S koňmi obchodovali pouze obchodníci, kteří 
se již nezabývali jinými zvířaty. Jednalo se o koně 
užitkové a koně na maso. Často s nimi obchodovali 
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Cikáni. Kdo se z nezkušenosti dostal mezi ně, 
nejednou se mu stalo, že neměl koně ani pení-
ze. Když prodávali koně na užitek, tak ho těsně 
před prodejem připravili tak, aby měl výhradně 
dobré vlastnosti. Zpravidla ho omámili alkoho-
lem, aby byl po určitou dobu klidný a dobře ta-
hal. Koně před prodejem také dobře vykartáčo-
vali. Nový majitel teprve po několika dnech po-
znal, že kůň má špatné vlastnosti, ale kup byl 
uskutečněn a prodávající již dávno za horami. 
Koně, kteří byli staří nebo měli vážnou vadu, 
vykupovali koňští řezníci. Ti koně poráželi na 
obecních nebo vlastních jatkách. Ostatní řezníci 
si často ze svých koňských kolegů dělali legra-
ci. Koňský řezník se spolehlivě rozčílil, když byl 
osloven přízviskem „kopejtko“. Výrobky z koň-
ského a hříběcího masa byly vyráběny zpravidla 
ve větších městech. Specialitou mezi koňský-
mi výrobky byla koňská sekaná. Dalšími vý-
robky byly koňský salám, koňský salám točený,  
koňské vuřty a párky. Výrobky se prodávaly 
zpravidla na poutích nebo jarmarcích, ohřívané 
v kotlíku s dřevěným uhlím. Po těchto výrobcích 
byla vždy poptávka, protože byly levné a měly 
svoji typickou chuť. Do koňských výrobků se 
přidávalo více soli a nového koření, které zastře-
lo mírně nasládlou chuť koňského masa. Proto-
že výrobky byly levné, kupovaly je hlavně více-
členné rodiny, vesnická chudina a lidé s nízkými 
příjmy. Mezi řezníky a uzenáři se koňské řez-
nictví považovalo za podřadné. Přesto existova-
la řada koňských provozoven, které si vydobyly 
svojí odbornou prací a vynikající jakostí svých 
výrobků všeobecné uznání a úctu. Za všechny 
lze jmenovat koňské řeznictví pana Karabce na 
Petrském náměstí v Praze a pana Čadila v Tá-
boře.

Po roce 1923 se začal rozšiřovat sortiment 
masných výrobků a upřesňovat pojem, co je vý-
sekové maso.  V té době již bylo nepsaným záko-
nem, že hovězí výsekové maso musí být ze zdra-
vého kusu, ve stáří od dvou a půl roku do sedmi 
let. Znak dobré jakosti určoval povrchový tuk, 
bylo požadováno maso prokvetlé tukem. Žádou-
cí bylo maso jasně červené barvy. V témže obdo-
bí se začali dovážet do měst z Maďarska a jižní-
ho Slovenska mladí vykrmení voli, zvaní junci, 
o váze 500 až 600 kg. Hmotnost jatečných vepřů 
byla v mrtvé váze 50 až 80 kg. Těžší vepři, svi-
ně, kanci a řezanci byli používáni na výrobu tr-
vanlivých salámů.

Sortiment uzenářských výrobků byl v českých 
zemích dosti jednotný. Vyráběly se různé druhy 
párků a klobás, vuřty, špekáčky, poláky, kabanos, 
pražský salám, tyrolský salám, šunkový salám, 
reklamní salám, imitace uherského salámu, něko-
lik druhů šunek a různé krajové výrobky. Z vaře-
ných výrobků pak játrový salám, tlačenka světlá 
a tmavá, jaternice, jelita, taliány a zabijačková 
polévka. Na Moravě se v některých případech 
pro obdobné výrobky používaly jiné názvy, např. 
cveky, knaky, auspurger apod. Oblíbená byla se-
kaná pečeně prodávaná v teplém stavu. Základ-
ní běžný sortiment ve větších městech byl 6 až 
8 druhů denně. Malí řezníci na venkově vyrábě-
li užší sortiment jednou až dvakrát týdně. Aby 
udrželi krok s většími uzenáři, zbytek sortimentu 
nakupovali u uzenářů, kteří vyráběli více výrob-
ků, a prodávali potom tyto nakoupené výrobky 
jako vlastní. V sezoně vyráběli tito řezníci také 
jaternice, jelita a tlačenku.

Způsob organizace práce byl odlišný u měst-
ského řezníka a uzenáře a venkovského řezní-
ka. Venkovský řezník často nakupoval živá ja-
tečná zvířata, která porazil na vlastních jatkách, 
část si ponechal pro vlastní prodej v drobném 
a zbytek zavezl na trh, který se konal pravidelně 
v určený den na větších jatkách. Druhou mož-
ností bylo nakoupený dobytek zavést na trh v ži-
vém. Dovoz vepřů a telat na trh se pak prováděl 
po celý týden mimo sobotu. Řezník a uzenář ve 
velkých městech si nakoupil na trhu maso na 
celý týden, část si uložil do pronajaté chlaze-
né kobky na jatkách a určité množství si odvezl 
do své dílny. Měl také možnost koupit hovězí 
kus v živém a nechat si ho porazit včetně zpraco-
vání drštěk a střev. Doprava masa se kolem ro-
ku 1925 prováděla koňským potahem a jen vý-
jimečně autem. Malí řezníci přepravovali psím 
potahem maso na vozících, které byly pro tento 
účel zvlášť upraveny. Velmi často bylo na vozíku 
naloženo 400 až 500 kg masa. U takto vysokého 
nákladu byli zapřaženi dva psi.

Provozovatelem velkých jatek byla až na vý-
jimky města. Řízení provozu na velkých jatkách 
vykonávali veterináři. Na těchto jatkách měli svá 
stanoviště velkořezníci obchodující s veškerým 
dobytkem v živém. Velkořezníci nakupovali do-
bytek v tuzemsku i v zahraničí a na jatkách jej 

prodávali drobným řezníkům nebo další skupi-
ně velkořezníků, kteří dobytek nechali porazit 
a na trhu maso prodali. Hlavní slovo v cenách 
dobytka měli velkořezníci, hlavní slovo v ce-
nách masa pak velkouzenáři. Velmi proorganizo-
vaná praxe byla na pražských jatkách. Venkovští 
řezníci a velkoobchodníci s dobytkem dováželi 
maso na trh svým komisionářům, kteří prováděli 
zprostředkování obchodu. V tržnici byly zpravi-
dla nainstalovány tři druhy vah, a to váha most-
ní, decimální a tzv. mincíř. Maso, droby a telata 
v kůži byly nakupovány na váhu.

Někdy se nakupující velkořezníci na trhu do-
hodli, že s nákupem spekulativně počkají, až 
prodávající sníží ceny. Venkovským řezníkům 
by se již nevyplatilo odvézt zboží zpět, a proto 
volili raději prodej pod cenou. Někteří venkovští 
řezníci kvůli těmto spekulacím i zkrachovali, ří-
kalo se, že dostali ránu.

Při provozu na jatkách se těžila hovězí, vep-
řová a skopová střeva. Těmito produkty se na 
větších jatkách zabývaly specializované střevař-
ské firmy, jejichž pracovníci střeva opracovávali, 
kalibrovali a solili a výjimečně také sušili. Tak-
to upravená střeva prodávali uzenářům, kteří vy-
ráběli masné výrobky. Kůže vyprodukované na 
jatkách vykupovaly rovněž specializované firmy, 
zpravidla družstva. Kůže byly při přebírání do-
čištěny, upraveny, zváženy, nasoleny a roztříděny 
podle váhových skupin a pohlaví. Po dohodě 
s koželužnami se převážely k dalšímu zpracová-
ní.

Těsně po první světové válce se začalo na vel-
kých jatkách chladit čpavkovými kompresory. 
Obecně se však ve městech i na venkově chla-
dilo pomocí lednic. Lednice fungovaly na tom-
to principu: v zimě, když byl na rybnících sil-
ný led, řezník a jeho pomocníci nasekali led na 
různé tvary. Kusy ledu se uložily na prostorný 
vůz nebo sáně s koňským potahem a převážely 
k řezníkovi. Jedna fůra vážila 22 až 26 metric-
kých centů. U řezníka se led shodil do tzv. ledov-
ky, tam se dřevěnou palicí rozbil, aby se spojil 
v jednolitý celek. Do ledovky se vešlo zpravidla 
30 až 50 fůr ledu. Vedle ledovky byla místnost 
s ní spojená otvorem, která se od ledu vychladila 
na 4–6 °C. Zde se chladilo všechno maso, včet-
ně masa pro výrobu. Později se začaly budovat 
tzv. americké lednice. Jednalo se o různé varian-
ty místností s důmyslným systémem odtokových 
lamel, kdy led byl uložen po stranách a někdy 
i nad stropem vlastní chladírny. Teprve po roce 
1925 si řezníci pořizovali chladírny elektrické. 
Někteří řezníci však měli klasické lednice až do 
50. let minulého století.

Dokonalejší strojní vybavení se rozšiřova-
lo rovněž až po roce 1925. Byly to především 
řezačky, prátovky, míchačky, dokonalejší kolí-
bací nože a později kutry a špekovky. Chlaze-
ní se převádělo na chlazení chlormethylem ne-
bo čpavkem.

Po první světové válce začali řezníci a uze-
náři věnovat větší pozornost organizovanosti 
ve svých společenstvech. Zvlášť důkladně byl 
propracován systém tzv. učební doby dorostu 
ve městech i na venkově. Rodiče učně museli 
v prvé řadě uzavřít písemnou smlouvu o učení.  
Ve smlouvě byla uvedena doba učení. Dalším 
bodem ve smlouvě bylo, že rodiče poskytnou 
synovi veškeré oblečení a pracovní pomůcky, 

jako byly nože, ocílka – tzv. řemeslo. Obleče-
ní se skládalo z kožených a gumových bot, pra-
covních kalhot, janklu, který byl pro zimu teplý 
a pro léto lehký, čtyř zástěr plátěných a jedné zá-
stěry impregnované, čtyř kapesníků, pokrývky 
hlavy a dvou párů onuček. Učeň musel mít čis-
ticí potřeby na boty a šaty. Tyto věci se ukládaly 
do dřevěného vojenského kufru. Součástí smlou-
vy byla také bezmezná poslušnost a finanční 
částka, kterou rodiče učně platili za povinné so-
ciální pojištění v nejnižší sazbě, a to 280 korun 
ročně. Doba učení bývala obvykle tři roky. Mi-
str se zavázal, že bude učně dobře vychovávat, 
vyučí ho řemeslu, poskytne ubytování a stravo-
vání. Učeň byl povinen vykonávat u mistra veš-
keré jemu přikázané práce, ať se týkaly řemes-
la nebo ne.

Těžší bývalo učení na venkově. Tam míval 
učební pán pole a hospodářství včetně hospo-
dářských zvířat. Měl svůj obchod, dílny, sklád-
ku uhlí a dřeva. Všechno musel udržovat v pro-
vozu a pořádku učeň. Často měl mistr požada-
vek vyčistit celé rodině boty, vyleštit mosazné 
mísy na váze v obchodě, denně umývat podlahu  
v obchodě apod. Pracovní doba byla od čtyř ho-
din ráno do osmé až deváté hodiny večer. V ne-
děli byl hlavní obchod týdne, proto se na něj mu-
sel připravit a také se ho zúčastnit. Učeň navště-
voval první dva roky pokračovací školu, a to 
v neděli od osmi do dvanácti hodin od prvního 
října do třicátého dubna. Pokračovací škola byla 
pro učně povinná. Stravování měl učeň zajiště-
no celodenní a bezplatné. Řeznická kuchyně po-
užívala zpravidla neprodané zbytky z obchodu. 
Jen mimořádně se stávalo, že mistr dal k vaření 
běžné maso. Svačiny dávala obvykle sama paní. 
Ta čerpala převážně z odřezků levných salámů 
z obchodu. Při výrobě uzenin se na svačinu dá-
valy polámané salámy. Takové bylo stravování 
učně, tovaryše, služebné, případně kočího u ven-
kovského řezníka. Ve městě byla pracovní doba 

i stravování přijatelnější. U větších uzenářů si  
mohl učeň nebo tovaryš vybrat na svačinu  
výrobek podle vlastního uvážení.

     V některých případech mohlo společenstvo 
povolit mistrovi více učňů. Učeň si měl během 
učební doby osvojit všechny práce, které patři-
ly k řemeslu, jako je odhad váhy zvířete v živém 
i v mase, porážení mimo rozseknutí, úprava ma-
sa pro výsek i pro výrobu a konečně prodej ma-
sa a masných výrobků. Po skončení učební doby 
se v rámci společenstva utvořila zkušební komi-
se, před kterou skládal učeň nebo více učňů to-
varyšskou zkoušku. Příprava a průběh zkoušky 
byl vždy napínavý, ale jen zřídka učeň zkoušku 
neudělal. Když učeň zkoušku neudělal, musel ji 
do čtvrt roku opakovat. Během učení používal 
učební pán i tělesných trestů.

Tovaryš byla osoba již vyučená s tím, že se 
rozeznával tovaryš po vyučení a tovaryš starší 
s určitými zkušenostmi. V některém období bylo 
těžké zajistit učební místo pro učně, neboť k to-
mu dávalo souhlas společenstvo, které si uvědo-
movalo, že učební mistr tak získá levnou pracov-
ní sílu. Společenstvo vědělo, že čím víc učňů, 
tím víc tovaryšů a tím víc nezaměstnaných. Sna-
hou mladého tovaryše bylo, aby si opatřil mís-
to, a tak se zdokonaloval v chabé univerzálnosti, 
kterou získal v učení. Nezaměstnanost v řezni-
čině přímo souvisela s kupní sílou obyvatelstva, 
která měla zásadní vliv na tržby za maso a uzeni-
ny. Bylo těžké si za první republiky najít pracov-
ní místo, a ještě těžší se v něm udržet. Tovaryš, 
který pracoval, se musel absolutně podřídit sta-
novenému režimu mistra. Pracovní doba již byla 
v těchto letech zákonem stanovená jako osmiho-
dinová, ale kdo ji vyžadoval, nebyl vítán. Sku-
tečná pracovní doba byla na venkově dvanáct až 
čtrnáct hodin, ve městě deset až čtrnáct hodin.

Mzdy byly u tovaryšů s ohledem na zajištěné 
stravování a ubytování poměrně nízké. Pohybo-
valy se na venkově od čtyřiceti do osmdesáti ko-
run týdně, ve výjimečných případech sto korun 
týdně. Ve velkých městech se mzdy pohybova-
ly od padesáti do sto dvaceti korun týdně. U vy-
sekávačů, míchačů, udírenských a sklepáků od 
sto dvaceti do dvě stě dvaceti korun. Míst s ta-
kovými výdělky, které byly u velkouzenářů a ve 
velkých výsecích, však bylo velmi málo. Kvůli 
nezaměstnanosti se jen málokterý tovaryš oženil 
a měl rodinu. V ojedinělých případech tovaryš 
po docílení určitých znalostí a zručnosti sehnal 
základní kapitál a osamostatnil se. Bylo i dost 
případů, že mu obchod z různých příčin nešel, 
potom přišel o peníze, které do obchodu vložil, 
a byl nucen si opět hledat místo tovaryše. Ně-
kterým novoživnostníkům se poštěstilo obchod 
zvelebit a stali se zabezpečenými podnikate-
li. Tovaryši-specialisté nacházeli své uplatnění 
nejčastěji ve městech všude tam, kde byli větší 
uzenáři. Zpravidla se jednalo o pracovníky, kte-
ří byli na vandru v zahraničí a tam získali od-
borné zkušenosti. Tyto specialisty zaměstnávali 
velkouzenáři při výrobě různých specialit, jako 
byly čajovky, vykládané salámy, speciální dru-
hy trvanlivých výrobků, konzervy apod.  Speci-
alisté byli velmi dobře honorováni a také si své 
znalosti pečlivě chránili. Jejich týdenní plat byl 
zpravidla 250 korun. U zaměstnavatele vykoná-
vali jen svou speciální práci. Velkouzenáři jimi 
vyrobené speciality potřebovali pro vylepšování 
výkladních skříní, hlavně pak jako konkurenč-
ní zboží.
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Neurážej! já nejsem žádná holka, já jsem slušná svině!

Rozvinutí nového praporu v Táboře – 1929



 
I u řezníků a uzenářů již v té době existova-

la tzv. dělnická aristokracie. Byli to zaměstnan-
ci větších firem, kteří vykonávali funkci před-
ních dělníků. Dílovedoucí podával mj. také 
informace o zaměstnancích šéfovi, např.  
informace o pracovním výkonu, zručnosti a také 
o ochotě jednotlivých zaměstnanců. Za tyto  
informace byl přední dělník honorován ještě 
navíc ke svému platu. Dílovedoucí měl receptu-
ry výrobků v hlavě nebo ve vestě. Proto se o re-
ceptuře výrobku nikdo nedozvěděl, ani pan to-
várník. Z té doby se traduje řada příhod, kte-
ré dokládají pracovní taktiku těchto specialistů. 
Tak např. před zamícháním díla řekl speciali-
sta pomocníkovi: „Jdi se najíst, pak to zamí-
cháme.“ Po přestávce, když se pomocník vrá-
til do dílny, měl již specialista dva tři druhy 
zamíchané. Na dotaz, proč nepočkal, se doč- 
kal odpovědi: „To nevadí, pomůžeš mi to na-
razit do střev.“ V druhém případě specialista 
klamal při uzení tím, že z kapsičky vesty vy-
jmul malý sáček s bílým práškem a nasypal ho 
na oheň udírny. Oheň se zbarvil do modra. Ve 
skutečnosti to bylo trochu sanytru, který neměl 
na proces uzení žádný vliv. Dalším klamavým 
trikem bylo zjišťování, zda již je výrobek do- 
uzen. Po otevření dveří udírny poklepal specia-
lista dvěma prsty na výrobek, poté přiložil prsty 
k uchu a jakoby poslouchal. Velké znalosti, kte-
ré odborník měl, si dokázal uchránit a považo-
val je za své duševní vlastnictví.

Ceny masa, sádla a uzenářských výrobků ne-
byly v období první republiky ani rámcově ří-
zeny a vyvíjely se až do okupace živelně. Pře-
devším u výsekového masa se často měnily, tře-
ba i dvakrát týdně. Řezník také zjišťoval pomocí 
členů rodiny úroveň cen u konkurence. Při sní-
žení cen, např. bůčku z  osmi korun na sedm ne-
bo i šest padesát, bylo snížení ve výkladní skříni 
uvedeno velkými písmeny. Ceny byly řízeny vý-
hradně pomocí nabídky a poptávky. 

Výseková masa byla vždy krásně upravena, 
uzenářské výrobky byly dávány do obchodu na-
leštěné tukem. Pro získání zákazníka byla rozho-
dující i vůně výrobků, a proto část výrobků byla 
do prodejny dodávána v teplém stavu.

Jak pro řezníka, tak i uzenáře platily zejmé-
na tyto zásady:

1) dobrý a levný nákup suroviny,
2) racionální zpracování,
3) úprava výsekového masa,
4) kvalitní ošetření suroviny pro výrobu,
5) pečlivá a kvalitní výroba
6) dobré zpeněžení.

Mimo vlastní prodej měli někteří řezníci 
a uzenáři filiálky „na účet“, dále pak odběratele 
jako hostinské, hoteliéry, prodejny potravin a la-
hůdek, obchodní domy a další. Uzeniny rozvá-
želi většinou tovaryši a učňové různými druhy 
dopravních prostředků, např. na kole, psím ne-
bo koňským potahem, jen výjimečně autem. Me-
zi 17. a 19. hodinou navštěvoval personál odbě-
ratele, aby od nich přinesl objednávku na příští 
dny. Dialog mezi tovaryšem a odběratelem vy-
padal zpravidla takto: „Milostpaní, pan šéf se 
nechá poroučet a nechá se ptát, co si budete na 
zítřek přát.“ Milostpaní obvykle řekla, že zatím 
nemá čas. Později přinesla objednávku napsanou 
na účtovacím bločku.

Velcí uzenáři měli i své obchodní zástupce, 
kteří měli za úkol styk s odběrateli. Pokud došlo 
k výkyvu v jakosti dodávaných výrobků, odbě-
ratel okamžitě přestal výrobky objednávat. Dalo 
potom mnoho práce, ba až podlézání, aby znovu 
začal výrobky odebírat. Když obchodní zástup-
ce nepřinesl žádnou objednávku a sdělil důvo-
dy proč, byl u dodavatele „velký vítr“. Na obrat 
prodejny měla velký vliv vzorná obsluha zákaz-
níka, cena a prvotřídní a standardní jakost. Když 
si zákazník koupil 10 dkg nakrájeného určitého 
druhu salámu, byl symetricky naskládán do tva-
ru např. růže a vzorně zabalen.

Dodávky masa a uzenin armádě pro určitou 
posádku byly uskutečňovány na základě ofertní-
ho řízení, které bylo posádkou vyhlášeno. O ně 
se ucházeli místní řezníci a uzenáři. V ofertě by-
ly podmínky, za nichž uzavře posádka s dodava-
telem smlouvu, kterou musí dodavatel důsledně 
dodržovat. Posádka ve městě odebírala denně 
větší množství masa a na večeři i masné výrobky. 
Smlouvy na dodávky byly uzavřeny zpravi-
dla na delší období, často na rok. Získat do-
dávky výrobků pro armádu bylo velkou výho-
dou pro výrobce, neboť měl zaručen denní od-
běr. Z uzenářských výrobků byly z praktického 
hlediska dodávány převážně špekáčky. Jejich 
vázání se provádělo ručně a celková váha mu-
sela souhlasit s počtem kusů. Často se při vý-
robě stávalo, že po odvážení jedné hůlky a pře-
počítání špekáčků došlo k nesouladu, a pro-
to se musel zavázaný výrobek rozvázat a vázat  
znovu.

Jakost výrobků nebyla v té době určová-
na žádnou normou. Veřejná kontrola byla za-
měřena u masných výrobků zejména na obsah 
mouky. Směla se přidávat v omezeném množ-
ství jen do tzv. reklamních výrobků, do ostatních 
výrobků bylo zakázáno mouku přidávat. Mou-
ka sloužila k lepší pojivosti a konzistenci vý- 
robků.

Při výrobě uzenářských výrobků byl v někte-
rých oblastech používán „teplý prát“. K výrobě 
teplého prátu bylo používáno maso z lehčích býč-
ků, jen zřídka bylo použito maso z krávy. Tep-
lých prátů bylo známo několik druhů, např. prát 
tuhý, normální a klečovaný. Při jejich výrobě 
bylo nejdůležitější dostat čtvrtě z jatek k vykos-
tění rychle. Čtvrtě, převážně přední, se strhávaly 
na tzv. harfy, s výjimkou plece ve visu. Někteří 
uzenáři používali i práty studené, které byly na-
míchávány méně. Obsah přidané vody nebyl ur-
čen žádným předpisem a byl do jisté míry tajem-
stvím výrobce. Byly známy i případy, že velký 
výrobce teplého prátu prodával tento polotovar 
i menším uzenářům.

Řezničtí tovaryši se v minulosti účastnili řady 
společenských a kulturních událostí pořádaných 
o sobotách a nedělích. Vystupovali vždy solidár-
ně a v případě nějakého nedorozumění byli jako 
jeden muž. Proto si nikdo na řeznické tovaryše 
nic nedovolil. Z řeznických tovaryšů se také čas-
to rekrutovali boxeři, zápasníci, vzpěrači, veslaři 
a další sportovci.

Mechanizace u řezníků a uzenářů šla ve 
30. letech jen malými krůčky dopředu. Poma-
lu přibývalo řezaček, kutrů, prátovek, kolíba-
cích nožů, špekovek a narážek. Podstatně se roz-
šiřovala náhrada za lednice strojním chlazením. 
Koňské a psí potahy byly nahrazovány automo-
bily. Jestliže se ve dvacátých letech chlubili ně-
kteří uzenáři, že pro výrobu používají elektric-

ký proud, tak ve 30. letech to bylo již samozřej-
mostí.

V letech 1933–1937 nastává celostátně ve 
výrobě a obchodě stagnace, krize z nadvýroby, 
a tím velká nezaměstnanost. V té době byly v re-
publice až tři miliony nezaměstnaných. Nastala 
zvýšená vzájemná konkurence, ve které nejlépe 
obstáli střední a velcí řezníci a uzenáři. Malí řez-
níci často krachovali.

Po příchodu Němců v roce 1939 byly zave-
deny v rámci tzv. vázaného hospodářství potra-
vinové (stravovací) lístky. Kolik který podnika-
tel odevzdal nalepených potravinových lístků, 
takový měl příděl masa pro další měsíc. Jeden 
kg masa se rozuměl jako maso s kostí. U uze-
nin byl přepočet 1 : 1, u jater 1 : 1, droby by-
ly hodnoceny 50% lístkovým krytím stejně ja-
ko jaternice a jelita, morkové kosti pak 25%  
krytím.

Maso bez kosti bylo posuzováno následovně:

–   hovězí – 1 kg masa s kostí nebo 0,75 kg bez 
kosti, přepočtový koeficient 1,33,

–   vepřové – 1 kg masa s kostí nebo 0,80 kg bez 
kosti, přepočtový koeficient 1,25,

–   telecí – 1 kg masa s kostí nebo 0,70 kg bez 
kosti, přepočtový koeficient 1,425.

Zavedením lístkového systému spotřeba ma-
sa na jednoho obyvatele podstatně klesla. Ze-
mědělci na venkově dostali rozepsané povinné 
dodávky masa v živém, které museli v druzích 
a časových termínech plnit. Výkonným orgá-
nem u těchto dodávek byly obecní úřady, ří-
zené a kontrolované Němci. Obecní úřady ta-
ké vydávaly potravinové lístky a ostatní potře-
by, které byly na příděl. U potravin včetně masa 
a masných výrobků byly stanoveny pevné ce-
ny, kterými muselo být zboží viditelně označe-
no a které nesměly být překračovány. Pevným 
rozpětím měli tedy řezníci a uzenáři zajištěný 
zisk bez jakékoliv konkurence. Tento stav vedl 
k tomu, že se postupně zužoval sortiment pře-
devším u uzenin. Skupina měkkých výrob-
ků zahrnovala tři až čtyři druhy, vařených ta-
ké tři až čtyři druhy a trvanlivé výrobky se ne-
vyráběly vůbec. Konzervy byly vyráběny jen 
pro wehrmacht, a to především maso ve vlastní  
šťávě.

Potravinové lístky, především lístky na maso, 
se stávaly předmětem spekulací. Byly vyráběny 
i lístky falešné. Při zjištění viníka následoval kon-
centrák. Tam se lidé dostávali nejen za politické 
delikty, ale i za delikty hospodářské. Na venkově 
byly prováděny tzv. černé zabijačky. Tyto zabi-
jačky již měly dopředu zajištěné kupce a maso 
z nich bylo ihned rozprodáno. Na černém trhu stál 
1 kg masa 200 až 300 korun, 1 kg sádla 1000 až 
1200 korun. Nejvíce se praktikoval výměnný ob-
chod. Nejhůře bylo těm, kteří neměli nic na vý-
měnu. Na jedné straně byli lidé, kteří hladověli, 
na druhé straně někteří během protektorátu zbo-
hatli.

Vzhledem k tomu, že i pohonné hmoty byly na 
příděl, a později dokonce nebyly žádné, necha-
li si řezníci přestavět auta na dřevoplyn. Zvlášť 
naštípané dříví na kostky o rozměrech 4 x 4 cm 
se staly médiem pro vytváření dřevoplynu, a tím 
i pohonnou hmotou. Pohon vozidel na dřevo-

plyn byl nespolehlivý, a tak si jejich majitelé při-
šli na své. V některých případech jezdila na dře-
voplyn i osobní auta. Němci pro pohon náklad-
ních a osobních vozidel používali dále benzin 
nebo naftu.

Domácí zabijačky na venkově povoloval sta-
rosta obce, a to za předpokladu, že měl zemědě-
lec splněny všechny stanovené dodávky. U vepře, 
který měl být poražen formou domácí zabijačky, 
byla odhadnuta jeho váha a podle této váhy by-
ly na určitou dobu, až na tři čtvrtě roku, odebrány 
celé rodině masové a tukové lístky. Podle váhy 
vepře se odevzdávalo do centrálního fondu škva-
řené sádlo. Dávka pro odevzdání činila od dvou 
do dvanácti kg. Vyškvařené sádlo se odevzdáva-
lo do sběren. Ze sběren sádlo odvážely oblastní 
škvařírny, které je přetavovaly. Homogenizova-
né sádlo bylo stáčeno do dřevěných bedýnek po 
25 kg čisté váhy. Takto upravené skladované sád-
lo bylo přidělováno řezníkům k prodeji, do tuko-
vých závodů a ostatním odběratelům. Syrový ne-
bo tavený lůj nebyl prodejní potravinou, lojové 
škvarky byly používány na výrobu jaternic a je-
lit.

Na větších jatkách bylo během okupace za-
vedeno kruponování vepřů. V té době se kru-
ponovalo 50–60 % vepřů. Po roce 1945 a hlav-
ně po roce 1950, po znárodnění, se kruponování 
zvýšilo až k devadesáti procentům. V padesá-
tých letech bylo vyhláškou ministerstva uloženo 
kruponování i u domácích porážek a krupony se 
měly povinně odevzdávat do sběren. Odevzdá-
ní kruponu musel mít samozásobitel potvr- 
zeno.

Od roku 1940 byla na velkých jatkách zave-
dena výroba krevní plazmy. Hovězí a vepřová 
krev byla odchytávána a na mléčných odstře-
divkách odstřeďována. Výtěžnost plazmy z krve 
činila 50–60 %. O plazmu měli zájem větší uze-
náři, kteří ji přidávali do uzenářských výrobků 
v množství 5–6 % k váze suroviny. Plazma byla 
dále dodávána cukrářům, kteří částí plazmy na-
hrazovali bílky z vajec. Vytěžené krvinky při od-
střeďování byly pak dodávány řezníkům na vý-
robu vařených krevních výrobků.

Za války operovala v oblasti zpracování masa 
a. s. Prispol, která také obhospodařovávala záso-
by masa. Po válce se pak zabývala také dovozem 
konzerv. Prispol měl u vybraných větších řezní-
ků uskladněné maso. Vepři pro tento účel byli již 
zaživa vytříděni a odděleně poraženi. Vybourané 
a vychlazené maso bylo nasoleno a skladováno 
při konstantní teplotě 0 °C. Skladovací doba to-
hoto masa byla i 12 měsíců a poté bylo přidělová-
no řezníkům a uzenářům k dalšímu zpracování. 
Tuto činnost prováděl Prispol i po roce 1945 až 
do doby znárodnění. Prispol v letech 1945 až do 
skončení své činnosti v roce 1950 také uzavíral 
smlouvy se zemědělci o dodávkách smluvních 
vepřů za přidělená krmiva.

     Dlouhé období druhé světové války by-
lo pro náš masný obor a celé národní hospodář-
ství velmi dramatické. Nutno však dodat, že již 
v prvních poválečných letech docházelo postup-
ně k zlepšenému zásobování obyvatelstva vý-
robky z masa. Také jakost masných výrobků se 
zvyšovala. Předválečné úrovně však nebylo do-
saženo ani do současnosti.

Z historických pramenů 
a osobních poznatků, 

Josef Radoš
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Ohlédnutí za naplněným životem MVDr. Františka Schaumanna
Svoji životní cestu ukončil v 76 letech dlou-

holetý pracovník Masného průmyslu MVDr. 
František Schaumann, který skonal 17. září 
2020. Celý svůj život zasvětil řeznicko-uze-
nářskému řemeslu. Po vyučení si zvýšil svoji 
odbornost studiem na Střední průmyslové ško-
le technologie masa v Praze. Po absolvování 
maturitní zkoušky nastoupil do pracovního po-
měru v Severomoravském průmyslu masném, 
závodě Masokombinát Martinov. Ve funkci 
mistra střediska jatek prokázal tvůrčí a or-
ganizační schopnosti a ve velmi krátké době 
se vypracoval na pozici vedoucího jatečního 
provozu.

V roce 1975 byl jako expert na zpracová-
ní masa a výrobu masných výrobků vyslán do 
Etiopie, kde v hlavním městě Addis Abebě pře-

vzal vedení uzenářské výroby, kde se vyrábě-
ly uzenářské výrobky podle českých zvyklostí. 
Po odstranění etiopského císaře Haile Selasie 
vojenskou juntou musel v tomto náročném re-
volučním období řešit řadu obtížných úkolů, 
hlavně se zajištěním bezpečnosti své rodiny. 
Po ukončení expertní činnosti, která se pro-
táhla ze dvou na tři a půl roku, nastoupil opět 
do Masokombinátu Martinov na své původní 
místo v jatečním provozu. Po krátkém časovém 
období byl pověřen funkcí ředitele Rybného 
závodu v Novém Bohumíně. Po té byl gene-
rálním ředitelem Masného průmyslu navržen 
a následně jmenován ředitelem Masného zá-
vodu v České Lípě. Přes velké pracovní vytí-
žení se přihlásil k distančnímu studiu Vysoké 
školy veterinární v Brně, kde po pěti letech 

úspěšného studia získal titul MVDr. V roce 
1990 se vrátil zpět do Ostravy a v Masokom-
binátu Martinov pracoval dále jako výrobní 
ředitel. Od roku 2002 působil ve stejné funk-
ci v Masokombinátu Olomouc, kde po dvou 
letech pracovní činnosti požádal o uvolnění 
v souvislosti s odchodem do starobního dů-
chodu.

Příkladná sounáležitost Františka Schau-
manna k řeznicko-uzenářskému řemeslu, na 
které byl velmi hrdý, a také jeho odborná pro-
fesionalita ho řadí mezi významné pracovní-
ky oboru. Za jeho celoživotní práci mu náleží 
uznání a poděkování. Odešel do nenávratna, 
vzpomínky však nám na našeho spolupracov-
níka a kamaráda zůstávají.

Zdeněk Galíček
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Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba masa 114 103 tun, 
meziročně o 1,6 % více. Z toho bylo vyrobeno 
17 525 tun (+0,6 %) hovězího, 52 762 tun (+2,3 %) 
vepřového a 43 777 tun (+1,2 %) drůbežího. Ce-
ny jatečného skotu klesly meziročně o 4,9 %, 
ceny jatečných prasat se propadly o 13,9 %. 

porážky a výroba masa
Ve 3. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

56,9 tis. ks skotu (meziročně −1,5 %), z toho bylo 
23,6 tis. býků (+0,9 %), 25,4 tis. krav (−3,9 %) 
a 5,9 tis. jalovic (+0,9 %). Na nepatrně vyšší pro-
dukci hovězího masa (17 525 tun; +0,6 %) při 
nižším počtu poražených zvířat se projevila vyš-
ší průměrná porážková hmotnost (576,6 kg/ks; 
+2,1 %) způsobená prodloužením doby výkrmu 
(viz níže – stavy skotu).

Porážky prasat se ve 3. čtvrtletí meziročně sní-
žily na 568,2 tis. ks (−1,1 %). Vepřového masa se 
vyrobilo 52 762 tun (+2,3 %), a to díky vyšší prů-
měrné porážkové hmotnosti vykrmovaných prasat 
(118,4 kg/ks; +3,4 %) jako doznívajícímu důsledku 
pozastavených porážek v měsících dubnu a květnu.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo ve 3. čtvrtletí na jatkách poraženo 
67 382 tun drůbeže, což představuje 43 777 tun 
(+1,2 %) drůbežího masa.

stavy skotu, prasat
Na začátku 3. čtvrtletí bylo v České republice 

chováno 1406,9 tis. ks skotu, meziročně o 1,1 % 
méně. Mírný meziroční pokles (−1,9 %) byl za-
znamenán v kategorii krav. Rovněž poklesly sta-
vy býků ve výkrmu ve věku 1 až 2 roky (−5,9 %). 
V kategoriích, které jsou určeny k bezprostřední 
porážce, tj. býci a nezapuštěné jalovice ve vě-
ku nad 2 roky a jatečné jalovice, byly zjištěny 
meziročně vyšší stavy (celkem +22,4 %) jako 
důsledek omezení činnosti jatek a vývozu zvířat 
k porážce v jarních měsících.

Podle statistického zjišťování v chovu pra-
sat čítaly jejich stavy 1521,1 tis. ks (meziročně 
+0,7 %). Poklesly stavy prasnic (−0,9 %), ale po-
čet zapuštěných prasniček se zvýšil o 11,2 %. Ta-
ké u prasat se zvýšily stavy ve výkrmu těsně před 
porážkou, tj. v hmotnostní kategorii nad 110 kg 
(+18,9 %).

ceny zeměDělských 
výrobců jateČného skotu, 

prasat a kuřat
Třetí čtvrtletí 2020 se vyznačovalo meziroč-

ním poklesem cen všech sledovaných živočiš-
ných produktů. 

Ceny výrobců jatečného skotu meziročně 
klesly o 4,9 %, z toho ve významných katego-
riích nejvíce ceny jatečných krav (−7,4 %) a ja-
lovic (−6,8 %). Ceny jatečných býků se snížily 
o 1,6 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za 
průměrnou cenu 45,07 Kč/kg v živém nebo 82,02 
Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat spadly o 13,9 % ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku 
a dosáhly průměrné hodnoty 29,46 Kč za kg živé 
hmotnosti nebo 38,30 Kč za kg jatečné hmotnos-
ti. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali ze-
mědělci v průměru o 5,79 Kč za kg v mase méně 
než ve čtvrtletí předcházejícím. 

Jen mírný meziroční pokles byl ve 3. čtvrtle-
tí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−1,0 %). 
Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,84 Kč za kg v živém.

pohyb zboží přes hranice1  

– živá zvířata a maso
Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 

zboží přes hranice v období od června do srpna 
2020 se obchodovalo meziročně méně s živým 
skotem a živou drůbeží v důsledku nižšího vý-
vozu; naopak obrat obchodu s živými prasaty byl 
větší díky zvýšenému dovozu.

Živého skotu se vyvezlo 47,5 tis. ks (−9,1 %), 
z toho bylo 15,0 tis. ks (−1,7 %) určeno k po-
rážce a 32,6 tis. ks (−12,2 %) skotu k další-
mu chovu, včetně plemenných zvířat. Pokra-
čoval růst dovozu jatečných zvířat (1,9 tis., 
+21,1 %). Živý skot se dovážel hlavně ze Slo-
venska; vyvážel se do Rakouska, Německa, 
o více než polovinu klesl vývoz mimo EU, a to 
tím, že podstatná část zástavového skotu ur-
čená dříve do Turecka zamířila do Bulharska.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata vykázal meziročně nižší přebytek způsobený 
zvýšeným dovozem (25,4 tis. ks; +4,5 %) při téměř 
totožném vývozu (101,3 tis. ks; −0,8 %). V po-
rovnání se stejným obdobím minulého roku, kdy 
se nedovážela prasata k porážce, se jejich dovoz 
obnovil na 1,0 tis. ks. Zvýšil se také jejich vývoz 
(na 61,0 tis. ks; +12,4 %), kdežto vývoz mladých 
prasat v průměrné hmotnosti 27,4 kg se snížil (na 
38,9 tis. ks, −16,8 %). Živá prasata se dováže-
la z Německa, Slovenska a Dánska, vyvážela se 
hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se 
u komodity živá drůbež meziročně propadl vývoz 
kuřat a slepic určených k porážce o 24,1 % na 
4608 t. živé hmotnosti. Přebytek obchodu s jedno-
denními mláďaty zůstal na obvyklé úrovni. Bylo 
vyvezeno 22,9 mil. kuřat a 2,2 mil. kachňat; dove-
zeno 1,4 mil. kuřat, 97 tis. kachňat (meziročně 3x 
více) a 75 tis. krůťat (meziročně polovina). Hlav-
ními partnery pro dovoz živé drůbeže byly Ma-
ďarsko, Slovensko a Německo; vývozy směřovaly 
na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice 
pro komoditu maso se zlepšila u hovězího (na 
−6015 tun), nepatrně se prohloubila u vepřového 
(−60 345 tun) a meziročně výraznější schodek 
byl zaznamenán u drůbežího (−23 158 tun).

Hovězího masa bylo dovezeno 9475 tun 
(−11,8 %) a vývoz se zvýšil na 3460 tun 
(+10,2 %). Dovozy hovězího masa pocházely nej-
více z Nizozemska, Polska a Německa. Vývozy 
směřovaly především na Slovensko a do Polska.

Dovoz vepřového masa se mírně zvýšil na 
68 853 tun (+2,3 %), rovněž i vývoz (8508 tun; 
+17,5 %), takže schodek pohybu zboží se mezi-
ročně nepatrně zvýšil. Vepřové se dováželo tradič-
ně z Německa, Španělska, Polska a Belgie; většina 
byla vyvezena na Slovensko. U drůbežího ma-
sa, podobně jako v minulém čtvrtletí, pokračoval 
odlišný vývoj. Zvýšeným dovozem (26 953 tun; 
+7,2 %) a nižším vývozem (3794 tun; −12,5 %) se 
schodek obchodu s drůbežím masem meziročně 
prohloubil. Více než polovina se ho dovezla z Pol-
ska, mírně se navýšil dovoz z Maďarska. Vývoz 
směřoval na Slovensko, do Německa, Rakouska 
a Maďarska. Český statistický úřad

1)  Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU 
(Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazo-
vaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravo-
dajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí 
pod prahem 12 mil. Kč.

Výroba masa se zvýšila, ceny jatečných zvířat klesly
3 .  Č t v r t l e t í  2 0 2 0

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ NOVINY, příloha Potravinářského zpravodaje. Vydává AGRAL s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník, tel.: 296 374 656, e-mail: agral@agral.cz; http://www.agral.cz. Šéfredaktorka: Mgr. Věra Fillnerová, tel.: 296 374 652, e-mail: v.fillnerova@agral.cz. Inzertní 
servis zajišťuje administrace AGRAL s. r. o. Objednávky vyřizuje ABONT s. r. o., Perucká 1, 120 00 Praha 2, tel.: 739 050 861. Index 47526. ISSN 1210-3497. Periodicita čtvrtletní. DTP a grafická úprava: Pavel Vodička. Tiskárna DURABO. 

Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

3/2019 4/2019 1/2020 2/2020 3/2020

Výroba masa 
celkem

tuny 
jat. hm. 112 320 115 766 110 866 111 488 114 103

%1) 102,7 98,7 102,0 97,8 101,6
z toho:

hovězí a telecí
tuny 

jat. hm. 17 422 19 226 18 392 17 247 17 525
%1) 101,1 96,9 99,7 97,0 100,6

vepřové
tuny 

jat. hm. 51 586 53 914 52 040 51 421 52 762
%1) 101,6 97,9 103,1 95,9 102,3

skopové a kozí
tuny 

jat. hm. 50 56 32 52 37
%1) 92,7 77,5 99,2 61,6 72,9

drůbeží
tuny 

jat. hm. 43 258 42 566 40 399 42 765 43 777
%1) 104,8 100,5 101,8 100,5 101,2

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ
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