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„milý státe, ochraň mě!“ 
Covid, kovid, kovidkrize – nová slova, která 

loni obohatila náš slovník. Kolik jich nových 
ještě bude! Dnes plní stránky novin, televizní 
zpravodajci jím začínají a politici v noci 
končí, někdy i docela. Vláda dělá všechno 
špatně, jak jinak a jak kdy jindy, byla někdy 
jiná? Opozice kritizuje, aby byla slyšet a sbí-
rala politické body. Někteří se před Covidem 
krčí v koutě a ti, co na Covid nevěří či v něm 
vidí spiknutí, dávají kritikům hygienických 
opatření zapravdu, i když sami nevědí, která 
bije, o co jde. Český Švejk má sto let a Covi-
da nechytil. Vláda vyhlašuje jedno opatření za 
druhým, kopíruje to, co u sousedů už funguje, 
a věřím, že se snaží, seč může. A v české kot-
lině Covid řádí dál jak černá ruka. Promiňte 
mi toto tvrzení, ale pár mých kamarádů skon-
čilo na ARO i ventilátoru, pár mých kamarádů 
jsou lékaři a nejenom pár pacientů jim odešlo 
do nebe. Moc to jako společnost nezvládáme.  
Proč?

My Češi nejsme disciplinovaní, máme rádi 
svůj názor, ale přesto chceme mít řadu činností 
zglajchšaltrovaných jako za Rakouska-Uherska či 
svázaných do balíčku komunistickým kolektivis-
mem, a jen proto, abychom podomácku brblali, 
potichu a anonymně protestovali, nejlépe v hos-
podě se vytahovali. Že má být zavřená? No právě! 

Člověk si říká, že je Homo sapiens, tedy 
moudrý, ale mám pocit, že řada z nás se chová 

jen jak pár jedinců neposlušného stáda, sem tam 
se vzepře proudu, zabučí a pak jde s ohnutou hla-
vou svojí cestou dál. 

Naučili jsme se žít v bezpečném prostředí, což 
je sice pohodlné, ale jaksi mimo evoluci. Ta přece 
selektuje to nejlepší a vytváří krok kupředu. Člo-
věk musel být aktivní, musel se chránit před pre-
dátory, hladem i chladem, nemocemi, i druhými 
lidmi – hladovými, žíznivými, chamtivými, vý-
bojnými, nemocnými. Zvládl to a přežil! Úžasně 
jsme pokročili. Není nám ani zima, ani teplo, jen 
se obléct či otočit termostatem, jít pěšky je spor-
tovní disciplína, jídlo nás pořád trápí, ale trochu 
jinak – je ho příliš, na neduhy, dokonce i na hub-
nutí máme prášky... Dost! Cítíte ten zápach! Něco 
se kazí! Jdete do ledničky a kontrolujete expirace? 
Vidíte, zase ta pasivita – necháváme si vyrábět 
potraviny pouze bezpečné a na nebezpečí jsme 
si už tak odvykli, že nejsme ochotni se ani v této 
oblasti vzdělávat. Vyrob mi vše, co potřebuji, po 
čem toužím, dodej mi to ke dveřím, garantuj mi 
bezpečnost a neotravuj krátkým datem, do kdy to 
mám sníst. Výrobce vyrob, státe kontroluj, snažte 
se, proč si vás platím? Garantuj, garantuj, garan-
tuj! Snažte se dnes, abych neonemocněl, starejte 
se o mě, když potřebuji. A konečně mě vakcinujte, 
ať už mám od toho prevíta pokoj. Jak sociální, jak 
pohodlné! 

A co takhle: Člověče, snaž se, uč se, chraň se, ne-
čekej na příkazy a rozkazy, přemýšlej, a především 
se starej. Chraň sám sebe a své okolí.  LS

Podporu chtějí všichni. Co pracovat nemo-
hou, i ti, co pracovat musí. My řezníci jsme 
v kategorii těch, co pracovat musí, musí se 
přece jíst. Naše Ministerstvo zemědělství 
to ví a stará se o nás. Vzpomínáte před ro-
kem na zajišťování chybějících roušek? Je-
jich dodávky jistě nikoho z nás nespasily, ale 
potěšily. Jsme s vámi, zaznělo tak od mini-
stra Miroslava Tomana. Požádal loni o šest 
miliard do projektu Agrocovid, dostal polo-
vinu – slušný balík. Žádosti o podporu jsou 
jednoduché, jak to jenom šlo – ukaž pokles 
tržeb o čtvrtinu a peníze máš na účtu. Do 
16. 2. 2021 požádalo z celého retortu ze-
mědělství a potravinářství jen 191 podniků 
v objemu 73,4 milionu Kč a schváleno by-
lo 123 žádostí za 42,4 miliony Kč. Málo!  
Proč?

Nebojme se říci, že jsme covidem má-
lo postiženým rezortem – zemědělci i po-
travináři. Statistika dokonce predikuje, že 
spotřeba masa v ČR loni dokonce stoupla 
o víc než kilogram. Pro nás dobrá zpráva, 

která se přece musela odrazit v tržbách. 
Měli jsme tedy s covidem problémy? Vel-
ké a především proto, že musíme fungovat 
denně, že nám chyběli pracovníci, že je mu-
síme vybavovat větším množstvím ochran-
ných prostředků, že nás stojí zkrátka více. 
Jsme tedy finančně postiženi. Myslíte, že se 
nám zvýšené náklady podařilo promítnout 
do cen? Nepodařilo. Odkrojili jsme si ze  
svého.

Pane ministře, oceňte všechny prodavačky, 
řidiče, obchodníky, dělníky, ty všechny, kte-
ří musí stát v menších rozestupech, než žádá 
ministr zdravotnictví, v chladu, průvanu, kteří 
se zahřívají výkonem svalů a kteří budou mu-
set nosit a často měnit rozhodně ne levné respi-
rátory. Podpořme je a rozdejme ony miliardy 
podle klíče – kolik lidí zaměstnáváš, a ne o cos 
snížil výkon. Je to spravedlivé. Řada podničků 
a podniků přece nepřišla o svoji čtvrtinu tržeb 
jenom covidem, ale i tím, že neustála tlak trhu, 
tlaku těch zdravějších, dravějších a pracovitěj- 
ších.  LS

Agricovid – ukrojme si

Francouzský parlament schválil zákon 
o ochraně zvuků a pachů venkova, říká se mu 
zákon smyslového dědictví. A senátoři neleni-
li a hned ho posvětili. Myslíte, že se obě ko-
mory už docela zbláznily? Že nemají co dělat 
a vymýšlí hlouposti? Jak se to vezme! Kdy vás 
naposledy probudilo kokrhání kohouta, v noci 
rušily cikády či kvákání žab? Už si nevzpomí-
náte? Venkov se přiblížil městům, a to nejen 
v pohodlí, ale i ve zvucích a paších. Věříte, že 
i u nás na vesnici slyším, cítím a vidím častěji 

auta než slepice? Pokrok nelze zastavit. Žádné 
štěkání, mňoukání a kvičení! Pryč s volem, 
hnojem, s vepřínem! Rekreanti a přistěhovalci, 
říká se jim náplava, udělali z vesnic sídla obrazu  
svého. 

A víte, co poslance rozohnilo? Mediální 
a nakonec i soudní přestřelky na stížnosti 
o kokrhání kohouta, štěkot psů či ržání hřeb-
ce. Soud a nakonec i poslanci jim dali zaprav-
du, i zvířata mají nárok si po ránu zazpívat. 
Welfare je dnes v módě. Kdepak u lidí, pro 

ně byl termín po první světové válce sice vy-
myšlený, ale dnes jsou ve vatičce, ale pře-
svědčeni jsou o něčem jiném. Welfare zabrala  
zvířata.

Podle státního tajemníka pro rozvoj venkova 
Joëla Girauda pomůže zákon ochránit francouz-
ský venkov: „Lidé budou muset přijmout sku-
tečnost, že se životem na venkově jsou spojené 
i určité nepříjemnosti.“ Jistě nemyslel jen na 
kohouta, ale i na základní úkol venkova – nakr-
mit sebe a města – zkrátka všechny z nás. Věřte, 

nevěřte, bez zvuků a pachů to zatím neumíme. 
Co my na to, Češi? Zatím nic, jisté je, že hos-
podářská zvířata nám z vesnice mizí a s rados-
tí na zahradách u bazénů grilujeme maso od 
francouzských farmářů, pečeme francouzská 
kuřátka a zapíjíme francouzským vínem. Jistě 
všichni ne! Ale často právě ti, kteří o zákonech 
a vyhláškách na dědinách rozhodují a drží razítko 
nad žádostí o výstavbu kravína či vepřína. Ven-
kov přece má být oázou klidu! Buďme tedy dále  
v klidu.  LS

Co vy na to?
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Kdo je vlastně pamatuje? Jaké byly? Jak chut-
naly? Na poslední otázku je nejjednodušší odpo-
věď – moc! Všechno, co jsme jedli v mládí, vonělo 
mládím a chutnalo (nebo i nechutnalo) umocněné 
časem. Vzpomínky jsou zrádná věc – umí přikráš-
lit. Faktem také je, že si lidé rozhodně nemohli 
natolik vybírat tak jako nyní, všeho je nadbytek 
(s výjimkou pracovních sil, ty ještě neumíme vy-
robit ani tisknout jako peníze). Znáte to, když je 

něco jenom trošku sváteční, mnohem více si toho 
člověk váží. Věříte, že jím byly i buřty? Víte, proč 
se o nich dnes zmiňuji? Slyším na ně stálé nářky, 
a dokonce i ony vzpomínky na bájné Českoslo-
venské státní normy. Vše podle nich bylo spočí-
tané, vykalkulované, ale praxe nějak pokulhávala, 
musela se potýkat tu s přebytky, jindy zase s nedo-
statky. Tak to v našem oboru chodí, prase má jen 
dvě kýty i kotlety, jednou je poptávka po panen-

kách, jindy leží na mrazu. A kde je hlava, nožky, 
špek a kůže? Když byly na Silvestra 1994 ČSN 
zrušeny, vyráběl si každý, jak co chtěl. Výrobci 
malí i velcí ale používali názvy masných výrob-
ků, které lidé znali, jak mnohdy tvrdili, někdy je 
na jazyku nepoznali. Nemohli být nadšení, když 
špekáček na ohni nejen prskal, ale i praskal, když 
šunka už pod nožem plakala a trvanlivý salám vy-
držel jen v ledničce. Když nastoupila éra vyhlášky 
326/2001 Sb., neprskaly špekáčky, ale výrobci. 
Z jedné strany v sevření cen obchodních řetěz-
ců, které se vytahovaly jeden nad druhého, kdo 
má v regálu akční cenu nejnižší, z druhé strany 
zákazníků, kteří ohrnovali nos a se vztekem četli 
testy v novinách vytvořené mnohdy těmi, kteří 
byli když ne vegetariány, tak milovníci masa či 
odborníky vůbec ne. Nebyla to lehká doba, kterou 
si museli uzenáři projít, ale musela přijít, stejně 
tak jako ta dnešní. Řada výrobků se pyšní ozna-
čením Klasa, v poslední době i Českou cechov-
ní normou spravovanou Potravinářskou komorou 
ČR. Pomiňme terminologii, zapomeňme na ce-
chy a zeptejme se, jestli se norma stala a je kva-
litě přínosem. Myslím si že ano. I když jsem byl 
vždy zastáncem budování jména značky výrobce 
a chráněných názvů výrobků – když je něco Vy-
sočina, má splňovat kritéria, kterou si konsorcium 
výrobců stanoví jako jasné mantinely. Kdo je pře-
kračuje, musí z kola ven. Nepodařilo se to tehdy, 
velká snaha byla a je zase nyní. Výhodou je, že 

v období, kdy si už zákazníci s výběrem kvality 
dávají práci, přicházejí už na to, že za málo peněz 
sice může být dost muziky, ale falešné.

Jak je to složité, aby se všichni demokraticky 
dohodli! Může se k výrobě tradičních masných 
výrobků chráněných českou cechovní normou 
používat extrakt koření? A co kouřové aroma? 
Vždyť jsou zdravější, kvalitou definované a přes-
něji aplikovatelné. Kdo je pro a kdo proti? Je 
postřik či míchání kouřových aromat i uzením, 
nebo voněním? Rázem je co řešit! Co je to obsah 
čistých svalových bílkovin v trvanlivém výrob-
ku? Samozřejmě, že to všichni víme, ale také ví-
me, jakou laboratorní chybou je výsledek zatížen, 
říká se jí nejistota měření, jenže obchodník i zá-
kazník od nás chtějí jistotu a nejlépe i pojistku. 
A co startovací kultury? Jaké, které, kam a kdy? 
Hodnoticí komise pro udělování značky Česká 
cechovní norma má a jistě bude mít stále co řešit.

Se standardy kvality se bojovalo vždy a ne-
smírně těžko se zabezpečuje. Proč? Především 
jsou v ní peníze a na hraně, na které uzenáři ba-
lancují, zhoupne jakákoli úspora či velkorysost 
ekonomické váhy do zisku nebo ztráty.

Až před vámi ale bude zase někdo žehrat na 
kvalitu masných výrobků, usmějte se. Ti starší 
už zapomněli a ti mladší nepamatují. Věřte, že 
kvalita uzenin je dnes výrazně lepší než ony buřty 
zamlada. A věřte, že my všichni, kteří se v oboru 
motáme celý život, dobře víme proč.  LS

Kdepak! Právě naopak! A přitom masopust 
je složeninou slov maso a půst. Masopustem 
nazýváme období od Tří králů do Popeleční 
středy a v tomto období se lidé baví, jedí, 
veselí. Jeho základ je v italském carneval 
a toto slovo má latinský základ caro maso 
+ vale sbohem. Souvisí i s církevním přiká-
záním carnem levare, které říká, že po Po-
peleční středě se nebude jíst maso. Období 
půstu zahajuje bujarý fašank, šibřinky, ostat-
ky či maškarní bál anebo v Rio de Janeiro či 
v Benátkách karnevaly. Letos poprvé proběh-
ly „online“. Jak? Vysedáváním u obrazovky 
a popíjením o samotě. Půst nastupuje až po 
Popeleční středě čtyřicet dnů do Velikonoc. 
Lidé dnes na tuto tradici příliš nedbají a věř-
te, že my řezníci o tom něco víme.

Ale vždyť v dnešním „moderním“ světě je řa-
dou odborníků i „odborníků“ půst očistným ritu-
álem, který má zastavit činnost trávicích orgánů 
a nastartovat čisticí procesy organismu. Moti-
vem k půstu může být snaha o upevnění tělesné-
ho zdraví a duševní pohody, ale také náboženská 
tradice nebo protestní hladovka. 

Křesťanský liturgický rok začíná adventem – 
čtyřtýdenním očekáváním narození Spasitele. Ad-
ventní doba byla původně čtyřicetidenním půstem 
mezi 11. listopadem a 6. lednem, přičemž soboty 
a neděle postními dny nebyly. Římskokatolický 
advent začíná první nedělí mezi 27. listopadem 
a 3. prosincem a končí západem slunce Štědrého 
večera. Liturgický rok pravoslavné církve však 
začíná 1. září, tedy ne adventem, který je šesti-
týdenní a trvá od 15. listopadu do 24. prosince 
a ctí období půstu až do 6. ledna, kdy východní 
křesťané slaví Ježíšovo narození. To již v kato-
lických zemích slaví svátek Tří králů – Zjevení 
Páně, Epifanie. V Irsku mu říkají „malé Vánoce“ 
a v Itálii přichází stařena Befana, která roznáší 
dětem vánoční dárky. Děti pravoslavných rodičů 
ale dostaly dárky na Nový rok – přivezl je Dě-
da Mráz. To již západní křesťané rozdali dárky 
na Svatého Mikuláše a především v předvečer 
svátku Narození Páně. Vánoce jsou oslavou na-
rození Ježíše Krista a s ním spojené sváteční dny 
v kostelích i doma. Skončil jimi půst, který byl ve 
středověku opravdu dodržován, v Anglii dokonce 
pod hrozbou hrdelního trestu. Po Vánocích se lidé 

konečně pořádně najedli. Vánoce jsou počátkem 
období hodování, od Tří králů po Popeleční středu 
probíhala společenská setkání, plesy a jídlem se 
prohýbaly stoly a období končí třemi bláznivými 
dny – fašankem, masopustem či karnevalem. Lidé 
vstupují do velikonočního půstu. Přípravou k ně-
mu býval „tučný“ čtvrtek, který měl zajistit sílu 
po celý rok, a proto se hodně jedlo hovězí, jehněčí 
a zvěřina, od 19. století nastoupila éra českých 
zabijaček a tradiční vepřové pečeně s knedlíky 
a zelím, zapíjené pivem. Hlavní zábava – maso-
pustní ples začínala v neděli po obědě a držela se 
až do rána. Na šlechtických sídlech se pořádaly 
bály v maskách a ve městech a na venkově ta-
neční zábavy. Vyvrcholením masopustu bylo úte-
rý, kdy se pořádaly průvody maškar. Masopustní 
veselice měly pomocí mnoha masek, především 
blázna šprýmaře, se vypořádat s lidskou hloupostí.

Půst souvisí s nadějí na očistění duše člověka 
zřeknutím se světských požitků a rozkoší a k nim 
dobré jídlo a chutné maso na talíři jistě patří. Mo-
tivem půstů bylo i očistění těla – omezení přejí-
dání a změna stereotypů každodenního stravová-
ní. Obžerství přece bylo jedním ze sedmi hříchů! 
A jestli nevíte, jak vypadá, dokonale je zhmotně-
né v jedné ze čtrnácti soch neřestí (ale i ctností) 
barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna ve 
špitálu východočeského Kuksu. 

Půst, postní období, odříkání či askeze jsou 
součástí většiny náboženství. Je cestou k hlub-
šímu poznávání v hinduismu mezi brahmány či 
jogíny, mezi buddhistickými mnichy nebo pout-
níky. Muslimové světí půst saum během svého 
Ramadánu, kdy se postí od ranní do večerní mod-
litby. Saum je jedním z pěti pilířů islámu, neboť 
během Ramadánu obdržel prorok Mohamed první 
Boží zjevení. Od východu slunce do jeho západu 
se zdraví dospělí muslimové zdržují nejen jídla 
a pití, ale i kouření, žvýkání a sexu. Ramadán je 
rotujícím svátkem, který se řídí lunárním kalen-
dářem, a proto se posouvá vůči našemu kalendáři 
každoročně o 11 dní zpět. První pokrm, který mus-
limové po skončení půstu jedí, jsou datle a voda 
s mlékem a poté je servírována řada lahůdek, které 
si měsíc odepírali. Poté nastává svátek Id al-fitr, 
při kterém je obětován beran či ovce, na řadě míst 
i velbloud. 

V judaismu existují veřejné postní dny, které 
zahrnují 7 různých půstů (5 malých a 2 velké), 

vztahující se k různým událostem, a jsou spojeny 
s duševní očistou, sebezpytováním a studiem. Jsou 
zároveň obdobou oběti, neboť namísto obětované-
ho zvířete, jeho masa a tuku, člověk „spaluje své 
maso a svůj tuk“. Židé ctí Půst 10. tevetu jako 
začátek obléhání Jeruzaléma, Půst 17. tamuzu je 
prolomení jeruzalémských hradeb, Půst Gedajlův 
ztrátou samostatnosti Judska. Ale sobotní Šabat 
půstem není, ten zakazuje židům pouze pracovat 
a společné sváteční jídlo je jeho nedílnou součástí.

A víte, proč je náš předvelikonoční půst bez ne-
dělí čtyřicetidenní? Ježíš šel do Jeruzaléma 40 dní 
a jeden den v týdnu odpočíval. V dnešní době je 
půst i v křesťanství chápán jako pokání a inten-
zívní duchovní příprava na důležité svátky. Začíná 
Popeleční středou a končí Velikonocemi, od kte-
rých se časově odvíjí. Velikonoce jsou svátkem po-
hyblivým, slaví se první neděli po prvním jarním 
úplňku, a vyjde-li první úplněk přímo na neděli, 
slaví se o týden později. Velikonoce, velikonoční 
pašije se konaly ve stejnou dobu jako židovský 
svátek Pesach „Svátek nekvašených chlebů“. Židé 
přece utekli z otroctví v Egyptě tak rychle, že jim 

nestačilo vykvasit ani těsto k pečení chleba a vza-
li si na cestu pražené moučné placky rozdělané 
ve vodě – macesy. Pravoslavné Velikonoce jsou 
určeny juliánským kalendářem, a tak jsou oproti 
našim západním posunuty o další týden. 

Vánočního kapra na křesťanském svátečním 
stole  o Velikonocích vystřídal beránek, kte-
rý je součástí oběda, a tam, kde si ho nemohli 
dovolit, pekli beránka z mouky. Beránek je jis-
tě i symbolem jara, ale především připomínkou 
Ježíše obětovaného za spásu křesťanů, je i důle-
žitým symbolem pro židy i muslimy. Abrahám 
byl ochoten obětovat Bohu syna Izáka, který ho 
zaměnil za beránka. Izák je uznáván jako pra-
otec Židů a Abrahámův druhý syn Izmael, jehož 
matkou byla služka Hagar, je prapředkem Arabů. 
Muslimové postupují rituál obětování beránky 
v Minā v Saudské Arábii na konci pouti do Mek- 
ky a tento obřad je součástí největšího muslim-
ského svátku Īd al-Adhā, který ctí muslimové 
po celém světě. A oběť beránka je také součástí 
oslav židovského svátku Pesach. Jak jsme si my 
lidé podobní.  LS

Je masopust masa půst?

Buřty jako zamlada

Řada z vás se s ním už 
setkala, online jednala, mini-
málně jednou týdně s ním ko-
responduje v Informačním ser-
visu, mnozí znáte jeho kořeny 
a usmíváte se. Jablko nepadá 
daleko od stromu. Otec MVDr. 
Eduard Slanec pracoval dlou-
há léta na Státní veterinární 

správě jako hlavní hygienik a svoji lásku k masu 

a řemeslu uměl realizovat nejen s tužkou v ruce, 
ale i u štůčku s pevně drženým nožem. Radek vy-
studoval Střední průmyslovou školu technologie 
masa v Praze, poté Vysokou školu veterinární 
v Brně, obor hygiena potravin. Měl jsem to štěstí, 
že byl v mé studijní skupině budoucích úspěšných 
manažerů Radek Staněk, Pavel Vahala, Standa Se-
kyra, Pavel Groh, Radek Slanec či Roman Hanke, 
známe se už dlouhá léta a jsem rád, že zakotvil 
i u nás ve Svazu. Má už sám na čem stavět. Na 

škole se věnoval problematice reziduí PCB v po-
travinovém řetězci a zvítězil v soutěži o nejlep-
ší studentskou vědeckou práci. Po absolvování 
vysoké školy nastoupil na Městskou veterinární 
správu v Praze, kde vykonával pozici veterinár-
ního inspektora na masokombinátu Písnice, pak 
na Drůbežářských závodech Libuš a později pro 
Prahu 1. V roce 1995 vyrazil do australského Syd-
ney, aby se vybavil jazykově, a poté nastoupil ke 
společnosti Animalco a. s. Zde prošel řadou pozic, 

absolvoval zahraniční stáže v USA, prováděl od-
borné audity, komunikoval se státní správou. V ro-
ce 2012 se rozhodl pro samostatnou poradenskou 
a obchodní činnost, jak jinak než v oblasti masa, 
a loni přijal po výběrovém řízení nabídnuté místo 
výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů 
masa. Když se podíváte na jeho profesní kariéru, 
není se co divit, že se v nové pozici cítí jako doma.

Radku, ať se ti daří.
LS

Představujeme výkonného ředitele ČSZM MVDr. Radka Slance
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Termín, který odráží úpornost a nakonec 
obvykle marnost našeho konání, je odvoze-
ný od slova mor. Mořiti se, není nic moc 
fajn, vždyť i latinský název moru je plaga – 
úder. Udeřil pořádně třikrát. Poprvé v letech 
500 našeho letopočtu jako Justiniánský, 
kdy se do Evropy rozšířil z Asie, podruhé už 
„černá smrt“ decimovala Evropu v několika 
vlnách od 14. do 18. století a nakonec se jí 
museli postavit i Američané a Asiaté na kon-
ci devatenáctého století. Stavění morových 
sloupů moc nepomáhalo, ale dodnes jsou 
pro lidstvo mementem, jak je život křehký. 
Původce objevil Francouz Alexandre Yersin 
v tehdejší Francouzské Indočíně – Vietnamu, 
proto je bakterie nazvána Yesrsinia pestis. 
Dnes nás bakterie moc neděsí, máme 
antibiotika. Pravda, rezistence bakterií 
proti antibiotikům roste, ale roste i naše 
poznání a s ním i nové antibiotické řady  
léčiv.

Dnes nás moří jiný mor – prasečí a ten, který 
byl přivlečený ze severní Afriky – africký mor 
prasat AMP (ASF – African Swine Fever). Hned 
na úvod si řekněme, že jakožto mor by měl být 
nemocí bakteriální, ale asi vzhledem k nakažli-
vosti, úpornosti a marnosti v jeho zastavení byl 
nazván morem, i když je virózou.

Evropa má už po staletí svůj mor prasat tzv. 
klasický a Česká republika je od roku 2015 země 
oficiálně prostá klasického moru prasat. Poslední 
případ se vyskytl v roce 1999 u divokého pra-
sete, poslední případ nákazy domácího prasete 
pochází z roku 1997, neustále se ale v chovech 
i ulovených prasat sledují protilátky na přítom-
nost tohoto viru. Vakcinace je v celé Evropě 
zakázaná, stála by příliš mnoho a levnější je 
případná likvidace ohnisek. Prevence levnější 
léčení – tak se to i přednáší nejen na veterinár-
ních fakultách. Africký mor prasat decimoval 
především bradavičnatá prasata, přenáší je klíš-
ťák a virus se do Evropy zavlekl přes Turecko, 
kde jsou v horách tradičně vysoké stavy divo-
kých prasat (v muslimské zemi se nejí), a odsud 
se AMP přehoupnul v roce 2007 přes Kavkaz do 

Gruzie a Ruska a odsud se šíří do východní Ev-
ropy. Jižní cestu přes Ukrajinu se nedařilo dob-
ře monitorovat a výskyt v Rumunsku zaskočil 
zdejší chovatele hodně nepřipravené. Dopadem 
bylo vybíjení stád a následný dovoz vepřové-
ho ze Španělska. Severní cesta přes Bělorusko 
byla zdejšími úřady bagatelizována a bylo jen 
otázkou času, kdy se pozitivní divočáci objeví 
v Polsku. Na konci roku 2020 byl AMP hlášen 
do evropského systému hlášení nákaz zvířat 
(Animal Disease Notification System – ADNS) 
z celkem 15 evropských zemí, přičemž se jedná 
o 11 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Es-
tonsko, Itálie – výskyt pouze na Sardinii, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko 
a Slovensko) a dále o Ukrajinu, Srbsko, Moldav-
sko a nově přibylo Německo.

Česká republika je v morovém sevření. To, co 
se podařilo ve Zlíně, je úspěch, nad kterým řa-
da veterinárních správ dodnes kroutí nevěřícně 
hlavou. Vyšetření provedená ve Státních vete-
rinárních ústavech v Olomouci a Jihlavě proká-
zala nákazu u dvou kusů uhynulých divokých 
prasat nalezených v červu 2017 u Zlína. Státní 
veterinární správa (SVS) ihned přijala řadu opat-
ření, kterými se podařilo zabránit šíření náka-
zy v populaci prasat divokých, a zejména jeho 
zavlečení do chovů domácích prasat. Celkový 
počet pozitivních případů, a to výhradně u pra-
sat divokých, byl 230 ks (z toho 212 nalezených 
uhynulých a 18 ulovených). Poslední pozitivní 
nález byl z dubna 2018 a všechna další vyšetření 
na AMP už byla negativní. Rok poté komise EU 
oficiálně potvrdila úspěšné dokončení eradikace 
AMP v ČR a Světová organizace pro zdraví zví-
řat (OIE) hned poté obnovila pro ČR statut země 
prosté AMP. Získali jsme cenné zkušenosti a pře-
devším spoustu času. Je nereálné, že by se přes 
vysoké stavy divokých prasat virus AMP u nás 
znovu neobjevil, ale učinila se důležitá opatře-
ní – snížení stavů divokých prasat v ohrožených 
místech dokonce s vyplácením zástřelného, po-
volení lovu s noční technikou aj. a v chovech si 
veterináři došlápli na dokonalé oplocení areálů, 
odstranění zbytků krmiv, které lákají zvěř k cho-
vům, zajištění hygienických smyček, proškole-

ní personálu a další. Zkrátka se upevnil systém, 
který byl u nás vždy na velmi dobré úrovni, jen 
se sem tam v praxi přivíralo oko. Panika není na-
místě, pořádek svoji práci jistě odvede. 

Náš vývoj vidíme už dnes v Německu. Plot 
ani pachové ohradníky za 250 tisíc eur na polské 
hranici divočáky nezastavil a první výskyt AMP 
v Německu diagnostikovali v polovině září 2020 
a k 10. 2. 2021 už statistika uvádí AMP u 615 ku-
sů divokých prasat, ale zatím žádný výskyt u do-
mácích prasat, natož ve velkochovech. Přesto si 
africký mor prasat vybral u farmářů a jatečných 
provozů drahou daň – zákaz exportu vepřového 
masa do Číny, Japonska, Jižní Koreje a Filipín 
způsobil prudký pád cen. Připočteme-li problémy 

s koronavirem na jatkách a snížení jejich výkonů 
a tlaky EU na snížení produkce jatečných zvířat, 
je nabíledni, že v roce 2021 se v Německu počí-
tá s poklesem produkce vepřového masa o deset 
procent.

Společnost Schwarz řetězců Lidl a Kaufland 
si uvědomuje, jaký dopad může mít africký mor 
prasat na stabilitu chovu prasat, a proto poskytl 
německým zemědělcům postiženým AMP 50 mi- 
lionů eur určených na ochranu jejich chovů. Sta-
lo se tak po demonstracích zemědělců před ob-
chodními společnostmi, kteří protestovali proti 
nízkým výkupním cenám. „Soutěž o nejlevnější 
jídlo musí konečně skončit,“ zaznělo z úst před-
sedy Německého svazu zemědělců Joachima 
Rukwieda. „Zemědělci potřebují spravedlivé ce-
ny stanovené na základě dlouhodobých kupních 
smluv.“ Právě AMP v Číně a Vietnamu způsobil 
v roce 2019 extrémní celosvětový růst cen vep-
řového masa a následně v roce 2020 jeho prud-
ký pád. V letošním roce se očekává stabilizace 
trhu, asijské trhy se začínají saturovat z vlastní 
produkce. Poblíž Nanyangu buduje společnost 
Muyuan farmu pro 84 tisíc prasnic s odchovnou 
selat i výkrmnami, které mají ročně vyproduko-
vat 2,1 milionu jatečných prasat. Přes veškerá 
hygienická opatření (včetně sterilizace krmení) 
ale veterináři varují, že riziko nákazy především 
AMP v takovéto koncentraci prasat je velké. Čí-
ňané oponují, že je menší než v roztříštěných 
malochovech, a v tom mají jistě pravdu. Druhou 
stranou mince je čínská vakcinace proti AMP, 
ale zase nepříjemný fakt, že veterináři v pro-
vincii Chu-pej izolovali nový typ viru AMP, 
a samozřejmě, že je rezistentní vůči vakcinaci. 
Produkce vepřového masa v Číně se loni podle 
oficiálních údajů zvýšila o 31 % a očekává se, že 
proces obnovy stáda bude pokračovat i v letech 
2021 a 2022. V důsledku toho čínská poptávka 
po dovozu vepřového masa jistě klesne z rekord-
ního maxima roku 2020, což bude mít dopad na 
zbytek světa. Na čínský trh přesto míří stále ne-
jen němečtí, ale i američtí a brazilští producenti 
masa, a věří, že bude znovu hladový. Uvidíme, 
s čím se budeme nakonec my řezníci a uzenáři 
mořit.  LS

Zase se moříme
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OTáZKA PRVNí:

Český svaz zpracovatelů masa oslaví letos 30. výročí 
svojí existence. Ohlédnete-li se zpět, co se za tuto dobu 
Svazu, ale zejména masnému oboru podařilo? A co na 
druhé straně zase ne tolik? A co řeší Svaz aktuálně  
nyní? 

ODPOVěď:

Český svaz zpracovatelů masa byl založen na ustavujícím 
shromáždění státních podniků masného průmyslu v tehdejším 
Masozávodě Krahulčí dne 19. 11. 1990. Vzniklé zájmové 
sdružení mělo název Podnikatelský svaz masného průmyslu 
Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze.

Založení předcházela mnohá jednání pod vedením pa-
na MVDr. Josefa Radoše, Ing. Zdeňka Antoně a skupiny 
vedoucích pracovníků masného průmyslu z jednotlivých 
krajů ČR.

MVDr. Josef Radoš organizoval jednání přípravného vý-
boru v bývalém Masokombinátu Písnice a následně se konala 
ustavující valná hromada v prostorách Smíchovského pivo-
varu v Praze, kde byl zvolen za předsedu svazu pan Antonín 
Kozák, tehdejší výrobně-technický ředitel z Masokombinátu 
Klatovy.

Byla vytvořena stavovská organizace s právní subjektivi-
tou svazového charakteru, která si dala do vínku zajišťovat 
odbornou pomoc, spolupráci a profesní podporu jednotlivých 
členů.

V roce 1992 došlo ke změně názvu svazu na Společenstvo 
řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Pra- 
ze.

Původní zaměření zájmového sdružení bylo velmi širo-
ké. Tehdejší představenstvo mělo v úmyslu provádět aktivní 
hospodářskou a obchodní politiku, účastnit se zahraničního 
obchodu, vypracovat kodex jakosti masných výrobků, zajistit 
na družstevní bázi obchod se surovými kůžemi a hromad-
ný nákup pomocného materiálu. Již tehdy byla vedena řada 
jednání s orgány státní správy v oblasti organizační, cenové, 
regulace trhu, tvorby legislativních norem. Svaz významně 
pomáhal při tvorbě privatizačních projektů u jednotlivých 
státních podniků.

V rámci mezinárodní spolupráce se v roce 1997 stal svaz 
přidruženým členem evropské organizace zpracovatelů masa 
Clitravi a následně v roce 2004 se stal jejím plnohodnotným 
členem. Od roku 2008 vstoupil svaz do evropské organizace 
sdružující jatecké provozy s názvem U.E.C.B.V.

Zpracovatelé v masném průmyslu prošli velmi bouřlivým 
a obtížným obdobím před vstupem do Evropské unie, kdy 
tato velká výzva zajistila větší přehled o fungování podniků 
masného průmyslu na území Evropské unie. Zároveň došlo 
k významné modernizaci a zefektivnění těchto podniků, kdy 
podniky masného průmyslu získaly možnost prodávat své 
výrobky na otevřeném trhu EU.

V roce 2001 členské subjekty odsouhlasily změnu názvu 
Společenstva řezníků a uzenářů na Český svaz zpracovatelů 
masa.

Další významnou roli v prodeji masa a masných výrobků 
na území naší republiky byla změna struktury prodeje. Na 
náš trh vstoupily významné a silné nadnárodní řetězcové 
společnosti, které ve velmi krátkém období získaly hlavní 
roli při prodeji potravinářského zboží. Tato skutečnost měla 
obrovský dopad na vlastní fungování a strukturu společností, 
které převzaly nové standardy kvality (například BRC, IFS). 
V tomto období se masný průmysl potýkal s velmi složitými 
situacemi, například výskyt BSE, který zvýšil náklady na 
výrobu hovězího masa (likvidace SRM, zvýšení nákladů na 
označování, vyšetřování na BSE, likvidace derivátů). Vý-
znamná skutečnost nastala zpoplatněním veterinární prohlíd-
ky jatečných zvířat na porážkách.

Po celou dobu působnosti Svaz průběžně řeší národní i ev-
ropskou legislativní problematiku. V současnosti je výzvou 
pro potravinářský průmysl nová strategie EU v oblasti ži-
votního prostředí. Evropský parlament přijal tzv. Zelenou 
dohodu (z farmy ke spotřebiteli), kde je kladen velký důraz 
na šetrnou produkci zemědělských komodit.

Velkou snahou svazu je pozvednout odborné školství 
v oboru zpracování masa, které podporujeme na sociálních 
sítích pod názvem „Bude to maso“. Jejím cílem je zvýšit 
atraktivitu řemesla formou krátkých edukačních videí urče-
ných mladé generaci.

Další aktivitou Českého svazu zpracovatelů masa je se-
známení široké veřejnosti s naším oborem. Za tímto účelem 
Svaz vytvořil webovou stránku „Je to maso“, kde odborníci 
populární formou přibližují veřejnosti zpracování masa. 

OTáZKA DRUHá:

Trh s masem je u nás silně závislý na dovozu vepřo-
vého masa, když z vlastních zdrojů nemáme ani polo-
vinu. Jak vidí Váš Svaz snahu státu uzákonit prodej až 
75% podílu potravin tuzemského původu. Jaké je k to-
mu zákonu Vaše odborné stanovisko, je zřejmé. Ale bu-
de na něj někdo slyšet? 

ODPOVěď: 

Situace je ještě o něco dramatičtější – české zdroje vep-
řového masa uspokojí cca 40 % poptávky. Zjednodušeně asi 
můžeme říci, že pokud by se české maso použilo pro běžný 
prodej ve výseku jako čerstvé, již by nebylo možno uspo-
kojit tuzemským masem zvýšený prodej v cenových akcích 
a zároveň by nezbylo žádné české maso na výrobu uzenin. 
Tento stav nevyřeší zákon nebo nařízení, ale je to o dlouho-
dobé strategii zemědělské produkce. Pokud chceme dneska 
něco měnit, stojíme proti zemím, které se několik desetiletí 
specializovaly na chov a produkci vepřů, jako je Španělsko, 
Německo nebo Dánsko. Dokáže někdo vůbec spočítat, kolik 

by investičně stálo rozšíření nebo znovuzavedení vepřové 
produkce? Dokáže si dneska někdo představit, že mu za do-
mem vyroste velkokapacitní prasečák? Za vhodnější bych 
považoval posílení ekonomické a legislativní pozice českého 
zemědělce v rámci EU a využití jeho specializace tam, kde 
je to smysluplné.

Roky na českém trhu nás naučily, že vždy rozhoduje zá-
kazník a jeho ekonomické možnosti. Pokud bude povinný 
podíl českých potravin uzákoněn, jistě se mu budou firmy 
snažit přizpůsobit. Český zákazník je ale vnímán jako cenově 
citlivý a ekonomickým možnostem zákazníků nenahrává ani 
současná pandemická situace. Zákazník bude hledat cestu 
k produktům tak, aby byly pro něj cenově dostupné a kvali-
tativně přijatelné. Jako problém vidíme také množství slev 
a slevových akcí. V tomto je český trh extrémní a podle mého 
názoru již omezení objemu prodeje za sníženou cenu může 
vést k lepší udržitelnosti a přirozené podpoře tuzemských 
producentů. 

Vize krátkého dodavatelského řetězce od pouze českých 
producentů není možno aplikovat plošně. Je nutno si také 
uvědomit, že Česká republika je proexportní země. Co se 
s námi hospodářsky stane, když začnou ostatní státy apliko-
vat stejné kroky?

OTáZKA TŘETí:

Jste předsedou představenstva společnosti MP Krásno. 
Váš podnik patří k významným producentům masných vý-
robků u nás. Již téměř rok prožíváme mimořádnou dobu 
díky protivirovým opatřením státu, ale i celé Evropy 
a světa. Co se změnilo ve Vašem podnikatelském pro-
středí nejvíce, vstupy do výroby, nebo více výrobní 
struktura, ale i směry odbytu? A dotkla se nemocnost 
lidí i plnění výrobních úkolů? A nakonec dotaz na loňský 
ekonomický výsledek. Byl rozdílný oproti předchozím 
letům? 

ODPOVěď:

V loňském roce jsme se ocitli v situaci, kterou nikdo z nás 
nečekal a ani na ni nebyl připraven. 

Bylo třeba zavést rychlá opatření nařízená vládou a sou-
časně opatření vedoucí k ochraně zdraví našich zaměstnan-
ců, k prevenci šíření pandemie a v neposlední řadě udržení 
chodu společnosti. 

Na jedné straně jsme měli výhodu jako výrobní závod 
v oboru potravin, který mohl dále vyrábět a fungovat na roz-
díl od některých obchodů, hotelů a restaurací, na druhou 
stranu jsme však netušili, jaký dopad to bude mít právě na 
naše odběratele a dodavatele a jak nás celá situace ovlivní 
nepřímo.

Nejvíce se nás dotkla nepředvídatelnost objednávek na-
šich odběratelů. Lidé a obchody se nejdříve začali ze strachu 
rychle zásobit, pak zase nastal útlum a pro nás komplikace, 
protože vyrábíme rychloobrátkové zboží. 

Jen pro stručné vysvětlení, náš plán výroby se odvíjí od 
plánovaných objednávek, kdy na základě předešlých let a za-
daných akcí si uděláme předpokládaný plán prodeje a od něj 
se pak odráží výroba. Trvanlivé salámy jsou až měsíc v su-
šárnách a my vykrýváme objednávky ze dne na den. Musíme 
být tedy neustále připravení a konkurenceschopní. 

Na podzim nás bohužel dostihla vyšší nemocnost a i přes 
všechna opatření se na některých pracovištích začala šířit 
nákaza koronavirem. Znamenalo to výpadek 40–50 zaměst-
nanců ve výrobě, ale i to jsme zvládli díky operativním pře-
sunům zaměstnanců, brigádníkům i pomoci kancelářských 
pracovníků.

Nyní již můžeme bilancovat a zejména díky cenové sta-
bilitě na straně nákupu i prodeje jsme loňský rok zvládli 
a můžeme jej zhodnotit jako velmi úspěšný.

Děkuji za rozhovor.

Ing. František Kruntorád, CSc
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Karel Pilčík, 

předseda Českého svazu zpracovatelů masa
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Ve 4. čtvrtletí 2020 se meziročně zvýšila vý-
roba hovězího (19 355 tun; +0,7 %), vepřové-
ho masa (55 213 tun; +2,4 %) i drůbežího ma-
sa (43 784 tun; +2,9 %). Ceny zemědělských 
výrobců jatečných zvířat byly ve srovnání 
s posledním čtvrtletím roku 2019 nižší u sko-
tu o 3,2 %, u kuřat o 3,8 % a u prasat do-
konce o 25,0 %.

V roce 2020 se vyrobilo v České republi-
ce 454 846 tun masa (+0,9 %), z toho bylo 
72 518 tun (−0,5 %) hovězího, 211 436 tun 
(+0,9 %) vepřového a 170 725 tun (+1,6 %) 
drůbežího. Pokles cen zemědělských výrobců ja-
tečných zvířat byl zaznamenán u jatečného skotu 
(−4,1 %), jatečných prasat (−0,6 %) i jatečných 
kuřat (−2,0 %). 

porážky a výroBa masa
Ve 4. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

63,2 tis. ks skotu, tj. meziročně o 0,2 % méně; 
z toho bylo 27,2 tis. býků (+0,1 %), 26,3 tis. krav 
(−1,5 %) a 7,4 tis. jalovic (+2,9 %). Výroba hově-
zího masa dosáhla obdobné úrovně jako ve stej-
ném čtvrtletí vloni (19 355 tun; +0,7 %).

Porážky prasat se ve 4. čtvrtletí meziročně 
zvýšily na 599,0 tis. ks (+0,5 %). Vepřového ma-
sa se vyrobilo 55 213 tun (+2,4 %).

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo v tomto čtvrtletí na jatkách pora-
ženo 67 380 tun drůbeže, což představuje výrobu 
43 784 tun drůbežího masa (+2,9 %).

ceny zemědělských výroBců 
jateČného skotu, prasat a kuřat

Ve čtvrtém čtvrtletí pokračoval pokles cen 
všech sledovaných živočišných produktů. 

Ceny výrobců jatečného skotu se meziročně 
snížily o 3,2 %, z toho ceny jatečných býků se 
snížily o 1,4 %, jatečných krav o 4,5 % a jateč-
ných jalovic o 5,9 %. Chovatelé prodávali jatečné 
býky za průměrnou cenu 45,21 Kč/kg v živém 
nebo 82,29 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se meziročně propadly 
o 25,0 % ve srovnání se stejným obdobím loňské-
ho roku a dosáhly průměrné hodnoty 26,74 Kč za 
kg živé hmotnosti nebo 34,77 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Za prasata prodaná v tomto čtvrtle-
tí dostali zemědělci v průměru o 3,54 Kč za kg 
v mase méně než ve čtvrtletí předcházejícím. 

Meziroční pokles byl ve 4. čtvrtletí zazname-
nán také u cen jatečných kuřat (−3,8 %). Výrobci 
prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru 
za 22,38 Kč za kg v živém.

rok 2020
skot a hovězí maso

V roce 2020 bylo na jatkách poraženo 234,5 tis. 
ks skotu (−1,8 %) a bylo vyrobeno 72 518 tun 
hovězího masa (−0,5 %). Přestože ve výrobě ho-
vězího masa nedošlo meziročně k velkému roz-
dílu, stojí za tímto výsledkem nižší stavy býků 
ve výkrmu během roku, snižující se vývoz zvířat 
k porážce a zvyšující se jejich dovoz společně 
s vyšší průměrnou porážkovou hmotností v dů-
sledku jarního omezení provozu jatek.

Ceny zemědělských výrobců jatečného sko-
tu pokračovaly v roce 2020 v mírném poklesu 
(−4,1 %). Vzhledem k předcházejícímu roku by-
ly nejstabilnější ceny býků (−1,7 %), nejvíce se 
změnily ceny telat (−24,8 %). Ceny jalovic a krav 
klesly o 5,7 %. Průměrná cena, za kterou pro-

Výroba masa vzrostla v roce 2020 o 0,9 %
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dávali chovatelé vykrmené býky, byla 45,38 Kč 
za kg v živém nebo 82,59 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Na srovnatelné úrovni byly ceny ja-
tečných býků v roce 2013. Od té doby prošly 
svým vrcholem v roce 2017.

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice1) se od prosince 2019 do listo-
padu 2020 obrat obchodu vyjádřený počtem zví-
řat snížil meziročně o 9,5 %, přesto vývoz živého 
skotu stále výrazně převažoval nad dovozem. By-
lo vyvezeno 218,7 tis. ks (−10,4 %), z toho bylo 
65,4 tis. ks (−10,5 %) určeno k porážce a 153,3 tis. 
ks (−10,4 %) skotu k dalšímu chovu, včetně ple-
menných zvířat. Pokračoval růst dovozu jateč-
ných zvířat (6,9 tis. ks, +50,9 %). Živý skot se 
dovážel hlavně ze Slovenska (býci k porážce); 
vyvážel se především do Rakouska a Německa 
(také zvířata k porážce). Výrazně se snížil vývoz 
zástavového skotu do Turecka, a naopak vzrostl 
vývoz telat do Španělska.

Schodek pohybu zboží přes hranice u ko-
modity hovězí maso se ve sledovaném období 

meziročně snížil, a to z důvodu nižšího dovo-
zu (37 232 tun; −8,6 %). Vývoz zůstal téměř na 
stejné úrovni (12 776 tun; +0,4 %). Hovězí maso 
z dovozu pocházelo nejvíce z Polska, Nizozem-
ska a Německa. Vývoz směřoval především na 
Slovensko, do Nizozemska a do Polska.

prasata a vepřové maso
V roce 2020 bylo v ČR poraženo 2280,8 tis. 

prasat (−0,9 %) a vyrobeno 211 436 tun vepřo-
vého masa (+0,9 %). Meziročně téměř stabilní 
výsledek za sebou skrývá zvýšení porážkové 
hmotnosti prasat a mírný pokles vývozu prasat 
určených k porážce.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat 
byly v roce 2020 průměrně jen o málo nižší než 
v roce předcházejícím (−0,6 %) a dosáhly průměr-
né hodnoty 31,64 Kč/kg v živém nebo 41,13 Kč 
v mase. Během roku však zaznamenaly prud-
ký pokles. Rozdíl mezi nejvyšší cenou v lednu 
a nejnižší v prosinci byl 14,88 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Srovnatelně nízká cena jatečných pra-

sat byla naposledy na jaře 2016, přičemž poslední 
propad cen na jaře 2019 nebyl tak hluboký jako 
ve 4. čtvrtletí 2020.

Pohyb zboží přes hranice1) u komodity živá 
prasata vykázal obrat meziročně nižší o 4,1 %, 
a to v důsledku nižšího dovozu (105,2 tis. ks; 
−2,1 %) i vývozu (410,9 tis. ks; −4,6 %). Na 
obou stranách se snížil počet obchodovaných se-
lat, dovezlo se jich 96,1 tis. (−7,3 %) a vyvezlo 
167,7 tis. (−3,0 %). Poklesl i počet vyvezených 
jatečných prasat (237,1 tis.; −5,8 %). Jejich ja-
tečná hmotnost odpovídala desetině roční pro-
dukce vepřového masa v ČR. Navýšil se dovoz 
zvířat k porážce (vykrmených prasat a prasnic), 
i když jejich počet je nevýznamný. Živá prasata 
se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vy-
vážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a do 
Německa.

Schodek pohybu zboží přes hranice u komo-
dity vepřové maso se mírně snížil tím, že dovoz 
poklesl na 267 466 t (−1,2 %), a vývoz se na-
opak navýšil na 31 025 t (+10,1 %). Vepřové se 
dováželo tradičně z Německa, Španělska, Polska 
a Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

drůBež a drůBeží maso
V roce 2020 bylo podle statistického šetření 

Ministerstva zemědělství ČR na jatka dodáno 
262 774 tun drůbeže, což představuje výrobu 
170 725 tun drůbežího masa s mírným meziroč-
ním navýšením o 1,6 %.

Průměrná cena zemědělských výrobců jateč-
ných kuřat byla v roce 2020 mírně nižší než v před-
cházejícím roce (−2,0 %). Během roku se s malými 
odchylkami pohybovala kolem 22,72 Kč/kg 
živé hmotnosti, přičemž maximální byla v srpnu 
(23,73 Kč/kg) a minimální v listopadu (21,39 Kč/
kg). Cena jatečných kuřat je dlouhodobě stabilní, 
od roku 2013 má velice pozvolna klesající trend.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice1) se 
i s komoditou živá drůbež meziročně obchodova-
lo méně. Obrat obchodu vyjádřený počtem zvířat 
se snížil u drůbežích mláďat o 6,5 %, u dospělé 
drůbeže dokonce o 14,0 %, a to poklesem na 
straně dovozu i vývozu. Dovoz jednodenních ku-
řat dosáhl 6,0 mil. ks (−15,4 %) a vývoz 88,7 mil. 
ks (−5,2 %). Ještě výrazněji se snížil obchod s ku-
řaty a slepicemi určenými k porážce. Těch se v ži-
vé hmotnosti dovezlo pouhých 634 tun (−58,8 %) 
a vyvezlo 20 041 tun (−14,1 %), což odpovídá 
měsíční produkci drůbežího masa v ČR. Hlavní-
mi partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďar-
sko, Slovensko a Německo; vývozy směřovaly 
na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Ve sledovaném období se prohloubil schodek 
obchodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes 
hranice1) zaznamenal zvýšení na 112 499 tun 
(+3,0 %) v dovozu a pokles na 15 443 tun 
(−16,3 %) na straně vývozu. Více než polovina 
drůbežího masa se dovezla z Polska, mírně se 
navýšil dovoz z Maďarska. Vývoz směřoval na 
Slovensko, do Německa a Rakouska.

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.

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

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

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

Výroba masa
tuny jat. hm. 115 766 110 866 111 488 114 103 118 390

%1) 98,7 102,0 97,8 101,6 102,3

z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. hm. 19 226 18 392 17 247 17 525 19 355

%1) 96,9 99,7 97,0 100,6 100,7

vepřové 
tuny jat. hm. 53 914 52 040 51 421 52 762 55 213

%1) 97,9 103,1 95,9 102,3 102,4

skopové a kozí
tuny jat. hm. 56 32 52 37 36

%1) 77,5 99,2 61,6 72,9 65,3

drůbeží
tuny jat. hm. 42 566 40 399 42 765 43 777 43 784

%1) 100,5 101,8 100,5 101,2 102,9
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Lindbergh spol. s r. o., Žabonosy 44, Martin.pastor@cz-lindbergh.cz, +420 602 169 197, www.cz-lindbergh.cz

dodavatel pracovních a ochranných pomůcek,
zařízení na dělení párků na hůlce a pružinových vozíků Ergonom pro přepravky 

a Ergopal pro palety, strojů na dělení salámů a paštik šikmým řezem

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!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 
upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat
Firma Kamille s. r. o.

zajišťuje vývoz a dovoz živých zvířat

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
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   výroby a zpracování rostlinných tuků a olejů
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for value-added vegetable oil solutions

www.aak.com

AAK Czech Republic s.r.o, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4
Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobile: +420 602 145 090 
e-mail: info.cz@aak.com
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