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Příloha
PotR avInářského
zPR avoda je

2/2022  stalo se… amerika, nový zéland, Čína, Brazílie, Rusko, argentina   stalo se… Španělsko, Ukrajina   135 let 
řeznicko-uzenářských tiskových periodik, řezníci v Česku vymírají, chybí jich pět tisíc   Usnesení 38. valné 
hromady Českého svazu zpracovatelů masa  statistika – 1. čtvrtletí 2022

Naučme se s nimi žít
Když jsem byl malý kluk, bál jsem se výra. Dě-

deček říkal, že létá potichu jako duch a pak na-
jednou lap. Táákhle chytí zajíce a zdvihl mě za 
košili. Dědo, mě by taky unesl? Když budeš jíst, 
budeš chlap a výra se bát nemusíš! Měl pravdu, 
jedl jsem a výra se už nebojím. Kdo by se dnes 
výra bál? Málokoho leká už i vír, ale panikaří celý 
národ, když se kolem ochomýtne vir. Svět se mění 
a s ním i to, co nás straší. Někoho či něčeho se bát 
musíme, abychom nezvlčili. Toto tisíciletí nastar-
tovalo strašáky virů. Kdepak jenom dnešní covid, 
a co všechny ty ptačí chřipky, prasečí mory a ze ší-
lených krav jsme málem i my zešíleli. Virus je sle-
penec všeho, čeho se kdy člověk bál. Je všude, ale 
nikdo ho nevidí. Je v nás a dělá si z nás otroka, při-
nutil nás dokonce, abychom virus sami tvořili. To 
ani čerta dosud nenapadlo. Pak se divme současné 
virofobii. Jak se s ní vyrovnat? Nejjednodušší je 
nevěřit, že viry vůbec jsou. Neviděl jsem ho, ne-
sáhnul si na něj. Říkáte, že je to cesta blbce? Má-
te pravdu, ale šlape po ní stále dost lidí! Druhou 
cestou je virus vymýtit. Radikálně, přímo! Zbav-
me se nepřítele! Vzpomínáte na slova prezidenta 
Trumpa? Naši vědci vyvinou nějakou dezinfekci 
do těla… Vyvinuli vakcíny, což je ale třetí cesta 
– naučit se s virem žít. Vakcinace je i z hlediska 
viru humánní prostředek, nehubí ho, ale učí hos-
titele nejen s virem žít, ale především přežít. Je to 
cesta drahá. Vždyť vývoj vakcíny stál a bude stát 
miliardy, distribuce další a vakcinace jakbysmet. 
Nám lidem toto dnes všechno platí stát, přesněji 
pojišťovny z našich odvodů. Sakramentský balík 
peněz, jak dlouho budeme ochotni ho plnit? Dlou-
ho! Zdraví je přece nezaplatitelné a ekonomicky 
je tato cesta pro společnost výhodnější. Vakcína 
se vším všudy okolo je výrazně levnější než léčba 
ve stále dražších a dražších a vybavenějších ne-
mocnicích. Háček je jen v jednom. My lidé jsme 
Homo sapiens – člověk rozumný (prý i moudrý) 
a o svém zdraví přemýšlíme. Jestli je to pravda, 
tak se každý z nás rozhodněme, jestli si zaplatí-
me vakcinaci, nebo pobyt v nemocnici. Jak jsem 
nehumánní! Máme přece výdobytky socialismu 
– bezplatnou zdravotní péči! Nárok na vše a bez 
příplatku! Američan, Angličan i Japonec jen kulí 
oči. I jídlo je tam zadara? Pojďme rychle od toho 
a vraťme se raději tam, kde jsme doma – k jídlu, 
které my vyrábíme.

Viry se vrhly i na tuto oblast. Decimují nám 
chovy zvířat, které jsou určeny k tomu, abychom 

je snědli my lidé, nikoli mikrosvět. Dodnes si 
vybavuji slova profesora Matyáše, tehdy jednoho 
z ředitelů WHO v Ženevě, na přednášce hygie-
ny potravin před více než čtyřiceti lety na naší 
alma mater: „Cizorodé látky v potravinách jsou 
problémem dneška (tehdy to byl hygienický hit), 
je to jen náš nepořádek. Problémem budou bak-
terie, a ještě větším viry. Žijeme s nimi miliony 
let a umí se stejně jako my adaptovat.“ Pozdvihl 
tehdy varovně prst, a to jsme žili v antibiotickém 
opojení a úspěšném zprůmyslňování zeměděl-
ství. O bakteriích po letech mluvíme s mnohem 
větším respektem a jsme rádi, že se nám je daří 
solidně krotit. O vítězném tažení už nesníme, ví-
me, že s nimi budeme muset koexistovat. Bak-
terie notabene potřebujeme, o tom přece my po-
travináři a výživáři víme své. Prozkoumali jsme 
o nich už velmi mnoho, ale velmi mnoho ještě 
budeme muset vybádat. Viry jsou větší lumpové. 
Jsou menší, z hlediska poznání mladší a z dneš-

ního pohledu zákeřnější – jsou úžasně dobře 
přenosné. Proč se tak najednou dostaly do jádra 
zájmů? Proč v současné populaci lidstva i zvířat 
nákazám tak kvete pšenka? Viry jen začaly plnit 
svoji funkci v přírodě, jsou regulátory rovnová-
hy. Stejně jako lev, vlk či dravci. Je nás už tak 
obrovská masa, že si virus své hostitele nemusí 
hledat, ale vybírat. Koncentrace jednoho druhu je 
přece odjakživa živnou půdou pro ty, kteří jsou 
hladoví. Život je boj o živiny, o život. Vysoká 
koncentrace a mobilita je to, co spojuje exploze 
současných nákaz.

WHO, FAO a OIE hlásí, že virus ptačí chřip-
ky se již letos rozšířil do více než čtyřiceti zemí 
a další ohniska se očekávají. Největší dopad pocí-
tili evropští producenti, zasažena je Asie, Severní 
Amerika i Afrika a jen Izrael od začátku roku 
2022 vyhubil více než milion ptáků. Objevují se 
další a další mutace a varianty a nemalé riziko, 
že virus zmutuje s virem lidské chřipky. Z řady 

míst se již ozývá požadavek, aby byla zahájena 
profylaktická vakcinace drůbeže. To, co se za-
tracovalo pro příliš vysoké náklady a vedlo ke 
zvolení oné represivní cesty, která se dnes zatím 
jen zdá globalizací obchodu a převážením všeho 
možného po celém světě je již ekonomicky už 
méně výhodnější. 

Africký mor prasat se před pár lety přehoupnul 
do Asie a odtud se pomalu šíří na západ a připo-
míná zootechnikům a veterinářům to, co se dělo 
s klasickým morem prasat, který jsme zkrotili 
drakonickými zásahy a následnými preventiv-
ními opatřeními. Dnešní chovy hospodářských 
zvířat jsou pro vysokou efektivnost výroby ma-
sa, mléka či vajec již natolik koncentrované, že 
je musíme dokonale izolovat od vnějšího pro-
středí, zamezit vstup jakéhokoli agens, nejenom 
virů. Zvířata ještě více vytrháváme z přirozeného 
prostředí a vytvořit to umělé není vůbec levné. 
I u afrického moru prasat se pracuje na vývoji 
vakcín a některé západní země již volají po jejich 
použití. Všichni vidíme, že riziko nákazy v cho-
vech neklesá, ale stoupá a náklady na preventivní 
opatření také. 

Příroda si po tisíci letech vytvořila a stále tvo-
ří mechanismy na vybalancování rovnováhy při 
přemnožení jakéhokoli druhu. Platí to i v rostlin-
né říši. Jen člověk svojí činností dělá vše, aby na 
polích rostly monokultury, pouze plodiny jemu 
přínosné. Příroda se ale ve své rozmanitosti brání 
a každý farmář musí na svých lánech provádět 
opatření preventivní ochrany, zatím naštěstí má-
lokdy proti virovým nákazám. Podívejme se na 
koncentrace rostlin v obřích sklenících a na opat-
ření prakticky identická jako ve velkochovech 
zvířat. I v rostlinné výrobě jdou cestou „vakci-
nace“, pouze jinak provedené, selekcí a šlechtě-
ním odolných variant – posílení imunity. O slovo 
se přihlásilo genetické inženýrství, které staleté 
selekční tlaky přírody urychlilo a přizpůsobilo 
potřebám člověka.

Viry nezmiznou jako výři, byly tady a budou 
dál, budou se vyvíjet a přizpůsobovat změněným 
podmínkám i překážkám, které jim postavíme. 
Kdepak skládat zbraně, neztrácejme víru, že se 
s viry naučíme žít. A všímáte si, jak rychle se 
nám to mediálně daří, jen jak zaharašily zbraně 
na Ukrajině?

LAST

Krize konzervám nahrávají. Stačil covid a jím 
zabouchnuté vchodové dveře, a když zaharašily 
zbraně na Ukrajině, lidé nakoukli i do spíže, jestli 
v ní nějaká ta konzerva neleží. Zkrátka pojistka na 
eventuální problém. Společnost Global Industry 
Analysts uveřejnila odhad, že trh s konzervami 
poroste v letošním roce o téměř pět procent a do-
sáhne obratu 125 miliard dolarů. Konzervované 
ryby a mořské plody by měly z koláče odkous-
nout 50 miliard dolarů a konzervovaná jídla jen 
v USA okolo 36 miliard dolarů. Téměř celý zbytek 
zůstává pro ovoce. O luncheon meatu, hovězím 
či vepřovém ve vlastní šťávě se nepíše, rozhod-
ně jsou ale zahrnuty spolu s celosvětově popu-
lárním corned beef v hotových jídlech. Největší 
odbyt konzervovaných ryb je a dále se i očekává 
v asijských zemích, USA jsou lídrem v konzumaci 
konzervovaných hotových jídel a trend růstu je 
patrný i v Evropě (očekává se obrat okolo 20 mi- 
liard dolarů), Německo roste v tomto segmentu 
čtyřprocentním tempem.  LAST

Konzervy 
do módy
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CLITRAVI
Novým prezidentem evropské asociace mas-

ného průmyslu CLITRAVI zastupující 28 ná-
rodních asociací pro zpracování masa (včetně  
ČSZM) byl během 62. valného shromáždění, kte-
ré se konalo mezi 1. a 3. květnem v Barceloně, 
zvolen Michael H. G. Schara. Je prvním Španě-
lem v této vrcholné funkci a bude ji zastávat až 
do roku 2025. Profesně je prezidentem rodinné 
společnosti Schara založené v roce 1954 jeho  
otcem, který odešel jako šéfkuchař do Barcelony 
z poválečného Německa. Společnost Schara je ve 
Španělsku vyhlášená především kvalitou tradič-
ních německých masných výrobků. Michael H. 
G. Schara vykonával v letech 2014–2016 funkci 
předsedy španělské profesní asociace masného 
průmyslu FECIC (Federación Empresarial de 
Carnes e Industrias Cárnicas). 

 LAST

Velký otazník! Týká se i potravinářů, 
také oboru maso. Ukrajinským obilím je 
krmeno jatečným zvířatům v řadě zemí, 
otázkou je, jak se tam dostane, přístav 
v Oděse je zablokovaný a export obilí 
klesl na třetinu. Produkce hovězího ma-
sa je lokalizovaná především na západě 
Ukrajiny a je zhruba desíti procenty pře-
bytková. Produkce vepřového masa je 
v zemi rozložena rovnoměrně, poklesla 
o cca 20 %, Ukrajina byla ve vepřovém 
mase víceméně soběstačná. Největším  
trhem je produkce drůbeže, která pokles-
la o 15 %. Loňských 400 tisíc tun exportu 
do Saúdské Arábie, Nizozemska, Sloven-
ska a SAE je zcela ve hvězdách.  LAST

Španělské vepřové je jedno z nejlevněj-
ších, tudíž i světově konkurenceschopné a ex-
portovatelné prakticky kamkoli. Španělé loni 
drtili kdekoho, a stali se tak největšími evrop-
skými vývozci vepřového. Jenže! Španělská 
vláda se rozhodla pomoci svému masnému 
průmyslu dotacemi ve výši 193,4 milionu 
eur. Kdy? Na konci března. Našel se důvod, 
který daňoví poplatníci přece jenom spolk-
nou: ke zmírnění dopadů války na Ukrajině. 
Pěkná kapka kápne i z evropského rozpočtu, 
celých 64,49 milionu eur a stát tak zaplatí 
„jen“ 128,98 milionu eur. Kroutím nad tím 
nechápavě hlavou. Kde jsou evropská pravi-

dla? Vepřové se přece dotovat nesmí. Jenže, 
kdo umí, ten umí. Má to cenu? Kdyby vep-
řovými žaludky proteklo jen španělské obilí, 
tak chápu, jedná se o podporu vlastní produk-
ce. Jenže, zas to jenže. Španělské vepřové 
je levné také proto, že nemalý podíl krmiva 
pochází z Ukrajiny. Má to cenu? Vozit všech-
no možné napříč světem, drtit nízkou cenou 
domácí produkci, a ještě ždímat státní kasu? 
Dokonce i naši. Také jsme přece museli do 
Bruselu něco nasypat. Neměli bychom na-
sypat i našim českým producentům, aby byli 
konkurenceschopní? Má to všechno cenu?  
Opravdu? LAST

Loňský rok byl pro producenty prasat ekono-
micky mizerným, pro řadu kritickým. Přesto EU 
hlásí dvouprocentní růst, bylo poraženo 250 mi- 
lionů prasat v objemu 23,4 milionu tun vepřo-
vého masa. Tříprocentní pokles hlásí Německo, 
Poláci a Francouzi objem udrželi, Nizozemci si 
tři procenta připsali, Španělsko dokonce procenta 
čtyři a rekordmanem je Dánsko s osmiprocentním 
nárůstem. Lídrem evropského trhu s vepřovým 
se stalo Španělsko především díky exportům do 
Číny, odkud vytlačilo Německo. Otázkou ale je, 
co dál, Čína už pro letošek tak vysoké objemy 
importu neplánuje a nevěřme na zázrak ani ve 
Vietnamu či Filipínách. A tak si asi budou muset 
Evropané své vepřové sníst sami. Jenže, kdo ví? 
Nesnědli ho všechno ani za rekordně nízké ceny, 
a že by si rádi sáhli hlouběji do kapsy při růstu cen 
energií, by bylo opravdu překvapivé. LAST

Má to cenu?

Půst, a přesto růst

Výroba masa 
v Česku klesla

V letošním prvním čtvrtletí klesla výroba masa 
meziročně o 1,5 procenta na 111 669 tun. Nejvý-
razněji klesla u hovězího, méně bylo také drůbe-
žího a vepřového. 

Výroba vepřového od ledna do konce března 
klesla o procento na 52 710 tun. Snížil se počet 
poražených prasat z výkrmu, výrazně ale přiby-
lo porážek prasnic. Na dlouhodobém minimu 
zůstávají ceny jatečných prasat. Pro chovatele 
prasat je neudržitelný rozdíl mezi tempem růstu 
cen vstupů a cen, za které svou výrobu prodá-
vají. Zemědělci dostávali v průměru 25,59 Kč 
za kilogram v živé hmotnosti nebo 33,26 Kč 
za kilogram v mase. Prasat v chovech ubylo 
v prvním čtvrtletí meziročně o 5,6 procenta na  
1,43 milionu kusů, počet prasnic se snížil o víc 
než desetinu na necelých 81 tisíc. Celkové sta-
vy prasat i stavy prasnic jsou nejnižší od počát-
ku sledování v roce 1921. 

Výroba hovězího v prvním čtvrtletí meziroč-
ně klesla o 2,3 procenta na 17 435 tun. Ubylo 
poražených býků a jalovic, počet poražených 
krav se mírně zvýšil, zvýšil se vývoz jatečných 
zvířat. Ceny meziročně vzrostly o 16,2 procenta. 
Jatečné býky chovatelé prodávali v průměru za  
51,58 Kč/kg v živém nebo 93,88 Kč/kg v mase. 
Stavy skotu v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly 
o 1,1 procenta na 1,42 milionu kusů. Stoupl počet 
býků ve výkrmu i masných krav, u krav na dojení 
zůstal téměř beze změny na 358 tisíc kusů.

Drůbežího masa se vyrobilo 41 502 tun, mezi-
ročně o 1,6 procenta méně. Ceny jatečných kuřat 
vzrostly o 1,7 procenta, výrobci je v první jakosti 
prodávali průměrně za 23,66 Kč/kg v živém.

Drůbeže k 1. dubnu meziročně ubylo o 3,3 pro- 
centa na 23 milionů kusů, z toho slepic o 6,4 pro-
centa na 7,6 milionu kusů.  

 (ČSÚ)

Válka na Ukrajině výrazně snížila 
tlak na ekologizaci evropského země-
dělství. Komisař EU pro zemědělství 
Janusz Wojciechowski se již vyjádřil, že 
na evropských polích dojde ke zvýšení 
produkce co největšího množství kvalit-
ních cenově dostupných potravin. Také 
připravená povinnost držet 10 % země-
dělské půdy ladem se odkládá. Otazník 
visí i nad energetickými plodinami a po-
vinným přimícháváním biosložek do naf-
ty. Budou evropská pole i v dalších letech 
žlutá? 

 LAST

Změny 
pohledu

Ukrajina

POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS. www.svscr.cz

Co je africký mor prasat?
Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice 
odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc 
je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro 
domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním 
a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření
OO kontakt domácích prasat s prasaty divokými
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím dopravních prostředků, krmiva, steliva…
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděvy, obuv, svačiny)

Metody boje s AMP
OO zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými
OO omezení vstupu (vjezdu) cizím osobám
OO důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
OO použití výhradně bezpečného krmiva a steliva i vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
OO zamezení vstupu osobám, které byly v kontaktu s divokými prasaty, minimálně na 48 hodin

informace pro chovatele
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POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS. www.svscr.cz

Co je africký mor prasat?
Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice 
odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc 
je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro 
domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním 
a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření
OO kontakt domácích prasat s prasaty divokými
OO pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
OO zavlečení prostřednictvím dopravních prostředků, krmiva, steliva…
OO zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděvy, obuv, svačiny)

Metody boje s AMP
OO zamezení kontaktu domácích prasat s prasaty divokými
OO omezení vstupu (vjezdu) cizím osobám
OO důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
OO použití výhradně bezpečného krmiva a steliva i vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi
OO zamezení vstupu osobám, které byly v kontaktu s divokými prasaty, minimálně na 48 hodin

informace pro chovatele

obchodní zástupci M: 602 760 250, 602 760 244, 602 760 251 
ECOLAB GmbH, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

T: 296 114 040, E: office.prague@ecolab.com
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M a s o  –  v I a n d e  –  l a  C a R n e  –  F l e I s C h

US Meat Export Federation (USMEF) 
oznámila, že vývoz hovězího masa se 
v roce 2021 zvýšil o 13 % na téměř  
120 tisíc tun. Důležité ale je, že americké 
firmy zvýšily hodnotu zahraničního ob-
chodu o 57 % na 1,03 miliardy dolarů. Vý-
voz hovězího masa do Jižní Koreje dosáhl 
v roce 2021 rekordních 2,38 miliardy dola-
rů a vzrostl o 39 % na téměř 30 tisíc tun. Ce-
na hovězího masa hodnotu vývozu téměř 
zdvojnásobila na rekordních 316,5 mi- 
lionu dolarů (nárůst o 99 %). Kouzlo je 
skryté v korejské celní sazbě na americké 
hovězí maso, která činila před vstupem 
dohody o volném obchodu mezi Koreou 
a USA 40 %, loni klesla na 10,7 % a na 
konci roku 2026 dosáhne nuly. Tahounem 
poptávky je rovněž Hongkong, kam se 
hodnota vývozu zvýšila o 115 % v objemu 
necelých 20 tisíc tun. Také zde zapracova-
la obchodní dohoda, tentokrát americko-
-čínská. LAST

Novozélandské 
jehněčí

Velká Británie se otevírá novozéland-
skému masu. Podpisem dohody o volném 
obchodu mezi oběma zeměmi se výrazně 
zvyšují kvóty na dovoz hovězího a sko-
pového masa s nulovou celní sazbou. To 
samozřejmě vyžaduje i sladění veterinár-
ních hygienických parametrů. Tradiční 
vazby vyplývající z historické vazby me-
zi oběma zeměmi byly upozaděny vstu-
pem Velké Británie do Evropského spo-
lečenství v roce 1973, kam neměl Nový 
Zéland bezcelní přístup. Změna byla na-
startována brexitem v lednu 2020.

Za rok 2021 ohlásila novozélandská 
Meat Industry Association devítiprocent-
ní nárůst exportu červeného masa a dosa-
žení objemu 10 miliard novozélandských 
dolarů (6,7 mld. USD). Základ je v hově-
zím mase. Největším dovozcem s téměř 
polovinou objemu je Čína, následuje Ja-
ponsko a USA, kde objem poklesl o 15 %.  
Studenti, chcete na Zéland na letní brigá-
du? I tamní zemědělství a zpracovatelský 
průmysl se potýká s nedostatkem pracov-
ních sil.

 LAST

Další 
čínský krok

Vlastně nic neočekávaného, hlado-
vý čínský vepřový trh se začíná krmit 
tuzemskou produkcí. Už to tvrdí nejen 
vládní usnesení, ale i americký USDA, 
který ve svých predikcích uvádí další po-
kles dovozu vepřového masa do Číny na 
„pouhých 3,3 mil. tun. Čínská produk-
ce by letos měla dosáhnout 50 milionů 
tun, což je další pětiprocentní meziroč-
ní nárůst. Čínská vláda loni jistě nejen 
apelovala na farmáře, aby stav prasnic 
i v cenově krizové době nepoklesl. 
Vyhlásila povinnost přesné inventarizace 
prasat ve všech provinciích a počet 
prasnic, který nesmí být prolomen. 
Nazvali ho národním inventářem prasnic 
a stanovili minimální počet chovaných 
prasnic na 41 milionů, velkokapacit-
ní výkrmny byly významně ekonomic-
ky podpořeny. Národní program má za 
cíl stabilizovat cenu vepřového masa 
a provinciím stanovil ne vyšší kolísání 
než 5 %. Očekává se, že radikální pro-
fylaktická opatření v chovech výrazně 
sníží úhyny, které byly v minulých le-
tech enormní v důsledku šíření afrického 
moru prasat ve východní Asii.

LAST

OSN, FAO a EU hledají urychleně cestu, jak 
odvrátit hlad v Sahelu. V pásu úrodných savan 
sevřený z jihu mezi středoafrickými pralesy a ze 
severu Saharou, dnes v zemích pro nás s exotic-
kými názvy jako Mauretánie, Senegal, Mali, Ni-
ger, Burkina Faso, Čad, Súdán a Etiopie, více než 
11 milionů lidí hladoví. Tradičním zemědělstvím 
je zde chov skotu. Skot byl v Sahelu symbolem 
bohatství rodin a ne nadarmo je Etiopie stále ješ-

tě největším africkým chovatelem skotu. Když 
jsem Sahelem cestoval, nevěřícně jsem zíral na 
obrovská stáda zvířat přeháněná každodenně od 
vesnic ke stále vzdálenějším pastvinám. Jenže 
křehká rovnováha se už tehdy začínala rok od 
roku naklánět. Rostoucí populace lidí, stále větší 
stáda skotu a rozšiřující se mrtvá vydusaná pů-
da kolem vesnic. K tomu změna klimatu, pokles 
hladin jezer a řek a obří problém je na světě. Mi-

liony lidí ohrožených hladem! Ekonomická po-
moc EU se od roku 2022 zvýšila na 240 milionů 
eur (každý z nás tedy přispěje po dobu pěti let 
necelým asi půl eurem), kapkou, která padne do 
postupně se rozšiřující pouště. Oblast, která byla 
živou hovězí konzervou Afriky, strádá. Přijede 
sem plánované obilí z Ukrajiny? Kolik lidí se 
odsud dá do pohybu? 

 LAST

Kolaps nejen hovězího

Kdo by dnes v našem oboru neznal společ-
nost Čerkizovo? Cherkizovo Group je jedničkou 
na ruském trhu v produkci drůbežího masa, ve 
výrobě krmiv a krůtího masa, trojkou v masné 
výrobě a „pouhou“ osmičkou v produkci vepřo-
vého masa. Snad proto posiluje svou pozici na 
ruském trhu s vepřovým masem novou investicí 
do chovů prasat. V oblasti Tambov budou posta-
veny čtyři výkrmny za 115 milionů dolarů pro 
160 tisíc prasat, což zvýší roční kapacitu vepřo-
vého masa z dnešních 300 tisíc tun o více než  
45 tisíc tun masa. Dalších 53 milionů dolarů hod-
lá investovat do míchárny krmiv. Čerkizovo byl 
moskevský masokombinát otevřený v roce 1974, 
v roce 1994 se stal největším ruským podnikem 
na výrobu uzenin, v roce 1995 expandovali do 
chovů prasat a o tři roky později do zeměděl-
ství, v roce 2006 vstoupila skupina na moskev-
skou a londýnskou burzu, v roce 2019 překro-
čila hranici 300 tisíc hektarů vlastních polí. 
Začíná se tak naplňovat dlouhodobá politická vi-
ze Ruska nejen v soběstačnosti produkce masa, 
ale i v rozvoji exportu. Jen čert ale ví, jak se 
ruská produkce masa po ukrajinské válce dále 
vyvine. Jisté ale je, že válečné sankce Rusy v zá-
kladních potravinách nezasáhnou. Chleb i mjaso  
jesť i budět. 

 LAST

Ruské vepřové

Někdo to už přiznat musel, VION byl prv-
ním, je gigantem našeho oboru. Nad prohlá-
šením generálního ředitele Ronalda Lotge-
rinka jistě musel pokývat hlavou každý z nás. 
Rok 2021 nazval obtížným s bezprecedentní 
kombinací globálního vývoje na obor. Pokra-
čuje výčtem: další rok pandemie covid-19, 
šíření afrického moru prasat omezující vývoz 
z Německa zejména do Číny, vysoká míra in-
flace, prudký nárůst cen hovězího masa a sil-
ný nárůst nákladů na pracovní sílu, zatím jen 
v Německu ukončení práce agenturním za-
městnancům a zaměstnávání pouze kmeno-

vých. A jen se přehoupnul rok nový a zaha-
rašily zbraně na Ukrajině a z řetězu se utrhly 
energie a s ním vše, co se dalo. Raketově, 
jako zatím nikdy předtím. Chovatelé prasat 
se konečně nadechli a nakopli ceny prasat do 
výše, supermarkety se zuřivě brání každému 
haléři a do tohoto mixu tlaky Green Deal, 
naplnění nových představ o welfare, snížení 
tlaku živočišné výroby na životní prostředí 
a neustálé zařazování masa jako jednoho ze 
strašáků zdraví populace. Výsledek? Pokles 
obratu, pokles zisku, dokonce přiznání ztrát. 
A co výhled? LAST

Turbulentní rok 

Brazílii se rozhodně z nejvyššího stupínku 
světových producentů drůbeže nechce. Podle 
výhledů zveřejněných americkým ministerstvem 
zemědělství (USDA) vzroste spotřeba drůbeže 
v příštích desíti letech o 16,7 % a nejvyšší po-
ptávka se očekává v rozvojových regionech. 
V rozvinutých zemích se očekává růst 8,5 % 
podpořený především dietetickými vlastnostmi 

a samozřejmě i příznivou cenou. Hlavní potenci-
ál má drůbeží maso především ve výborné kon-
verzi krmiv, v rychlosti růstu a výsledně cenou 
konkurující vepřovému a hovězímu masu. USDA 
odhaduje, že Brazílie na čele pelotonu zrychlí 
a opanuje téměř třetinu světového trhu s drůbe-
žím masem, obdobný výrazný nástup se očekává 
i v thajském drůbežím exportu. LAST

Drůbeží piedestal

Přetlak vepřového masa v Evropě stále je. 
Sázka na masívní export v minulých letech ne-
vyšla a Evropané ho už více nechtějí. Trh reago-
val standardně, poklesly ceny a ty začaly cho-
vatele prasat drtit. Výsledek by se měl projevit 
vyšším zájmem o levné vepřové maso, ukonče-
ním nebo snížením produkce nejslabších chova-
telů a postupným návratem k normálu. Nestalo 
se tak. Evropský trh je pokroucený dotacemi 
a ty standardní tržní prostředí změnily tak, že 
mu už řada ekonomů sama nerozumí. Jenže 
dotace jsou politicky líbivé, pro řadu politiků 
také zdrojově zajímavé, a tudíž neodstranitel-
né. Já, ty, on, oni dotují. My všichni už nejen 
v Evropě dotujeme a k dotacím máme nataženou 
dlaň. Státe, odměň mě za to, že buduji, produ-
kuji, pracuji. Proč? Když pracuji, mám vydě-
lat, mohu investovat, budovat, roztáčet kolotoč 
svých peněz. Pohodlnější je ale natáhnout ruku, 

sledovat jak ostříž, kde a co se podporuje, sub-
vencuje, dotuje. Nalejme si skleničku vína, po 
česku toho čistého – tento svět my nezměníme. 
Současný stav s vepřovým masem se zase snaží 
řešit dotace, tentokrát na soukromé skladování 
vepřového masa, různé skryté subvence na vy-
lepšení životních podmínek aj. Evropské podni-
ky zamrazují a cena se šplhá nahoru, sklady se 
plní, státní podpora kape do kasiček a všichni 
věří, že po pár měsících bude toto maso uvol-
něno do prodeje a snad trh nijak tragicky neo-
vlivní. Všichni ale víme, že tomu tak nebude. 
Kolik jen tohoto výhodného masa skončí v na-
šich českých pultech jako super akční a kolik 
se ho semele do masných výrobků s cenami, 
nad nimiž bude rozum stát?! Je to tedy řešení, 
či neřešení? Toť otázka hamletovská. Být, či  
nebýt?

 LAST

Řešení neřešení Argentinský 
pokles

Spotřeba hovězího masa v Argentině 
v loňském roce klesla ze 47,6 kg na osobu 
a rok o 2,4 kg, a to navzdory regulačním 
cenovým opatřením na domácím trhu při-
jatým současnou administrativou. Zvýše-
ní cen hovězího masa je pro argentinskou 
společnost velmi citlivé. Pokles spotřeby 
je ale patrný několik let. V roce 2014 byla 
spotřeba hovězího masa přes 60 kg, tedy 
stejná jako dnes drží sousední Uruguay. 
V Argentině se chová přes 50 milionů kusů 
skotu a měsíční vývoz v červenci až pro-
sinci 2020 byl v průměru 57 tun hovězího 
masa. Vláda pro zajištění stabilní tuzemské 
ceny masa export přibrzdila a stanovila vý-
vozní kvóty. LAST

Americké 
hovězí
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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!

www.vomaub.cz

Usnesení 38. valné hromady 

Českého svazu zpracovatelů masa 
Větrný Jeníkov 28. dubna 2022

38. valná hRoMada ČszM:
   1.  Zvolila MVDr. Radka Slance předsedou 

valné hromady.
   2.  Zvolila MVDr. Radka Slance zapisovate-

lem valné hromady.
   3.  Zvolila Ing. Jaromíra Klouda a Ing. Ond-

řeje Lazeckého ověřovateli zápisu z jed-
nání valné hromady.

   4.  Zvolila Ing. Jitku Vostatkovou osobou 
pověřenou sčítáním hlasů při jednání 
valné hromady.

   5. Vzala na vědomí příspěvky hostů.
   6.  Vzala na vědomí zprávu předsedy o čin-

nosti ČSZM od 37. valné hromady.
   7.  Vzala na vědomí zprávu dozorčí rady 

o hospodaření ČSZM v roce 2021.
   8.  Projednala a schválila výsledek hospoda-

ření ČSZM v roce 2021.
   9.  Vzala na vědomí diskusní příspěvky 

a pověřila představenstvo k vyhodnoce-
ní obsahu diskuze zařazené na program 
svého jednání a k přijmutí souvisejících 
rozhodnutí.

10.  Ve volbě formou aklamací zvolila člena 
dozorčí rady ČSZM Mgr. Jana Prantla.

11.  Projednala a schválila rozpočet ČSZM na 
rok 2022 dle návrhu představenstva.

12.  Projednala a schválila své usnesení, kte-
rým určila výši ročního příspěvku (výše 

čl. příspěvku je zachována jako v minu-
lých letech) pro rok 2022 dle níže uvede-
né metodiky:

Členové:
  Příspěvek ve výši 3 000 Kč/rok je stanoven 

pro subjekty s tržbami (vykázaných v roce 
2020) do 5 mil. Kč za rok;

  Příspěvek ve výši 5 000 Kč/rok je stano-
ven pro subjekty s tržbami (vykázaných 
v roce 2020) v rozmezí 5 mil. do 50 mil. 
Kč za rok;  

  Příspěvek pro tržby nad 50 mil. Kč/rok je 
stanoven za každý milion tržeb (vykáza-
ných v roce 2020) x 100 Kč;

  Maximální výše ročního příspěvku jednoho 
čl. subjektu je 130 000 Kč.

PřIdRUžení Členové:
Roční příspěvek je stanoven 

paušální částkou ve výši 500 Kč.

Současně 38. valná hromada ČSZM ukládá 
představenstvu zabezpečit fakturaci všech roč-
ních příspěvků se splatností v kalendářním ro-
ce 2022. Členové a přidružení členové zajistí 
úhradu fakturované částky nejpozději do termí-
nu uvedeného v daňovém dokladu.

Český svaz zpracovatelů masa
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Praha – Česká republika postrádá až pět ti-
síc řezníků. Zájem o obor řezník-uzenář dlou-
hodobě klesá a řemeslo přežívá zejména díky 
rodinné tradici a předávání z generace na ge-
neraci. Novou vlnu zájmu se snaží učiliště 
zvyšovat pomocí většího zapojení žáků do 
praxe u soukromých firem. Ty zase lákají zá-
jemce na zlepšující se pracovní podmínky 
a nadstandardní benefity.

Od montovny k mozkovně. Takový je plán vlá-
dy pro Českou republiku. Důsledkem je ovšem 
úbytek studentů učňovských oborů, mezi nimi 
také oboru řezník-uzenář, kvůli čemuž se tradiční 
české řemeslo pomalu vytrácí.

České republice chybí až pět tisíc řezníků, 
odhadují odborníci. V současnosti u nás přitom 
nejsou ani tři tisíce zpracovatelů živočišných pro-
duktů se zaměřením na řeznickou profesi. Da-
ta Státní veterinární správy jich hlásí konkrétně 
2752. „V posledních letech zájem o učňovské 

obory spíše klesal a ani řezníci a uzenáři nejsou 
výjimkou,“ potvrzuje technolog rodinné firmy 
MASO-PROFIT František Kopal.

Řemeslo nad vodou drží zejména rodiny, které 
si řeznickou tradici předávají z generace na ge-
neraci. Možnost vyučit se řezníkem nabízí čtyři- 
advacet škol v České republice, zájem dlouhodo-
bě klesá. Vymírající obor může zachránit jedině 
nová vlna studentů se zájmem o řeznictví. Žá-
ci si školy vybírají i podle možností budoucího 
uplatnění, které jim soukromé firmy nabízejí již 
při studiu. 

PrAxi PrO učně  
už Od PrvníHO rOčníku.  

FirMy TíM POsiLují jEjiCH věrnOsT 
„Naši žáci mají možnost vykonávat placený 

odborný výcvik již od prvního ročníku na většině 
pracovišť firmy Maso Uzeniny Polička. Každý 
druhý týden mají žáci prvního ročníku praxi šest 
hodin, druhého a třetího pak sedm hodin denně,“ 

říká Lubor Havlík, vedoucí odborného výcviku 
na Střední odborné škole a středním odborném 
učilišti Polička. Zároveň doplňuje, že spoluprá-
ce s největším tuzemským zpracovatelem ho-
vězího masa přinesla škole vzrůstající přízeň  
studentů.

Zaměstnavatelé v řeznických oborech se snaží 
přilákat novou vlnu řezníků neustálým zlepšová-
ním pracovních podmínek svých zaměstnanců 
i nadstandardními výhodami. „Naše firma jim 
nabízí dotované obědy, motivační příplatky, tři-
náctý plat, penzijní připojištění a další benefity. 
Pro některé máme i podnikové ubytování,“ uvá-
dí personální ředitelka společnosti MU Polička 
Markéta Uttendorfská.

nOvýCH řEzníků jE MáLO,  
TrAdiCE vyMírá i nA vEsniCi 

Nově vyučení řezníci současnou českou po-
ptávku nedokáží vykrýt. „Celý obor zpracování 
masa drží především generace dnešních čtyři-

cátníků. Svou roli hraje také pokračující auto-
matizace,“ přemítá Kopal. Jakmile však tato ge-
nerace odejde, dost možná s ní odejde i řeznická  
tradice.

Za posledních několik desítek let se výrazně 
změnila také situace na vesnicích. Řemeslo totiž 
vymírá i tam. „Lidé už nemají doma na dvorku 
prasata a další zvířata. Dřív je měl doma prak-
ticky každý a řezník byl populární,“ vzpomíná 
mistr a učitel z Ústí nad Labem Jan Málek, který 
na platformě YouTube provozuje řeznický kanál 
Mistr Málek.

Původně ho využíval pro potřeby svých stu-
dentů, kteří v počátcích pandemie covid-19 po-
strádali praxi. Kanál však rychle nabral na popu-
laritě a začíná ho sledovat širší veřejnost. Lásku 
k oboru našel v době lockdownu také Petr Čtvrt-
níček, který se začal věnovat domácímu řeznictví 
a uzenářství a snaží se zvýšit povědomí o tomto 
řemeslu.

Botticelli s. r. o.

Řezníci v Česku vymírají, chybí jich pět tisíc. Školy a firmy lákají na praxi

135 let řeznicko-uzenářských tiskových periodik
Porovnáme-li počet druhů vydávaných 

řeznicko-uzenářských, případně potravinář-
ských tiskových periodik v minulosti se sou-
časně vydávanými tituly, musíme se trochu 
začervenat. Odborná literatura měla např. 
i v obtížném období světové hospodářské 
krize podstatně větší rozsah než dnes. Také 
její obsah byl pro naše řemeslo přínosnější. 
Bylo to ovlivněno nutností bojovat o samot-
nou existenci a prosperitu subjektů našeho 
oboru. Vydavatelské náklady byly hrazeny 
zpravidla stavovskými společenskými orga-
nizacemi. Současně vydávaná odborná lite-
ratura čerpá prostředky převážně z inzer-
ce, což se nutně projevuje na jejím obsahu.

Vydávaná periodika v předválečném Česko-
slovensku bývala zpravidla rozdělena na sta-
vovská, která se zabývala obranou stavu, dále 
odborná, technická a kulturní. Do první skupiny 
patřily „Řeznicko-uzenářské noviny“ do druhé 
pak např. „Průmysl potravinářský“. Vzhledem 
k tomu, že mnoho příslušníků řeznicko-uzenář-
ského řemesla odebíralo noviny jen jedny, roz-
šířily postupně „Řeznicko-uzenářské noviny“ 
svůj obsah o odborné a kulturní rubriky. Velká 
pozornost byla v té době věnována různým dru-
hům poradenství, např. daňovému, technické-
mu a kulturnímu, což kladlo velké nároky na 
obecné a odborné znalosti redaktora listu. V té 
souvislosti si dovolím ocitovat slova ředitele 
bývalé Mistrovské školy řeznicko-uzenářské 
Josefa Špringera: „Redaktor musí být strážcem 
práv čtenářových, tlumočníkem jeho snah, uči-
telem, rádcem a pomocníkem, který nikdy nese-
lže. Musí být poradcem daňovým, technickým, 
kulturním, musí umět dobře a uspokojivě od-
povědět na všechny otázky, jež mu mohou býti 
čtenářem podány. To ovšem značí, že redaktor 
takového listu musí býti povšechně a hlavně 
hluboce vzdělán. Proto se na redaktora nehodí 
kdokoliv, nýbrž po důkladné přípravě ježto musí 
býti současně dobrým odborníkem, stavovským 
pracovníkem, polovičním advokátem, lékařem 
a znalcem všeho, co může přijít v obor zájmu 
čtenáře.“ V další části své úvahy pan ředitel  
píše o nutnosti ovládat styl a jazykovou strán-
ku. Kritizuje skutečnost, že řezníci a uzenáři se 
rádi o něčem důležitém dozvídají, ale neradi 
sami píší, což platí ovšem i v současnosti.

Nejstarším odborným řeznicko-uzenářským 
periodikem byly u nás „Řeznické listy“ založe-
né v roce 1887, které byly vydávány až do roku 
1911, kdy 1. ledna změnily svůj název na „Řez-
nicko-uzenářské noviny“, orgán Zemské jedno-
ty společenstev řezníků a uzenářů v Čechách. 
„Řeznické listy“ vycházely hned po svém za-
ložení jako čtrnáctideník. Popud k založení lis-
tu dal Klub samostatných mistrů řeznických 
v Praze. Později byla zřízena Jednota řezníků 
a uzenářů Čech, Moravy a Slezska, sdružující 
také obchodníky s dobytkem a masem, která 
vydávání novin převzala.

Na Moravě byly nejstarším řeznicko-uze-
nářským listem „Moravsko-slezské řeznické 
noviny“, které byly založeny Svazem řezníků 
a uzenářů moravských v roce 1908. Později se 

přeměnily na „Moravsko-slezské řeznicko-uze-
nářské listy“, orgán Zemské jednoty řezníků 
a uzenářů na Moravě a ve Slezsku.

Podle stáří byl na druhém místě odborný 
list německých řezníků a uzenářů v Čechách 
„Deutsche Fleischer Zeitung“, který byl zalo-
žen v roce 1899.

Pro přehled uvádím jednotlivé tituly vydá-
vané v roce 1932:
–  „Řeznicko-uzenářské noviny“ – orgán Zem-

ské jednoty řezníků a uzenářů v Čechách, vy-
cházející v Praze (týdeník);

–  „Řeznicko-uzenářské listy“ – orgán Zemské 
jednoty řezníků a uzenářů na Moravě a ve 
Slezsku, vycházející v Brně (týdeník);

–  „Mësiar i udenár“ – orgán Krajinského svazu 
mäsiarov, udenárov a obchodníkov dobytkem 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, vychá-
zející v Bratislavě (měsíčník ve slovenštině 
a maďarštině);

–  „Deutsche Fleischer Zeitung“ – orgán Svazu 
německých řezníků a uzenářů v Čsl. republi-
ce, vycházející v Liberci;

–  „Rozhledy řezníků a uzenářů“ – odborný list 
Společenstva řezníků v hlavním městě Praze 
(čtrnáctideník).

Kromě těchto orgánů jednot a společenstev 
vycházel ještě: „Průmysl potravinářský“ – or-
gán Svazu průmyslu v Praze a spolku Svazu 
potravních expertů v Praze (týdeník);
–  „Masný přehled“ – věnovaný informační 

službě a zájmům obchodu dobytkem a masem 
a živností masných (týdeník).

Zájmy řeznicko-uzenářských dělníků zastá-
valy u nás dva odborné listy:
–  „Obzor řezníků a uzenářů“ – orgán Svazu 

dělníků řeznických a uzenářských v Čsl. re-
publice (měsíčník);

–  „Řezník a uzenář“ – orgán Odborového sdru-
žení dělníků řeznických a uzenářských v Čsl. 
republice (měsíčník).

Články v „Řeznicko-uzenářských novinách“ 
byly v té době uváděny v následujících rubri-
kách:
1) Stavovské úvahy a články na obranu stavu
2) Otázky živnostensko-právní a sociální
3) Předpisy, zákony, nařízení a vyhlášky 
4) Články odborně technické 
5) Odborná literatura
6)  Správy organizační Zemské jednoty 

a společenstev
7) Odborné školství a otázky učňovské
8) Kožní odbor a kožní aukce
9)  Zpeněžení vedlejších produktů v živnostech 

řeznicko-uzenářských
10) Články obchodně poučné
11) Tržní správy dobytčích a masných trhů
12)  Články zábavné a poučné ze života 

řeznického a uzenářského
13) Různé zprávy a literatura

Vedle dlouhodobě vycházejících titulů exis-
tovala celá řada odborných listů, které z růz-
ných důvodů vznikaly a opět zanikaly nebo se 
spojovaly s jinými. Jedním z výrazných peri-
odik byly „Řeznické rozhledy“ – orgán Čes-
koslovanských řezníků, uzenářů a příbuzných 
živností, jehož první číslo vyšlo v Praze dne 
15. září 1897. 

Počet odborných periodických tiskovin ze-
jména v třicátých letech minulého století je 
obdivuhodný, vždyť samostatných řeznických 
a uzenářských mistrů bylo v Československu 
pouze něco okolo 15 tisíc.

Za druhé světové války bylo stavovské pe-
riodikum vydáváno pod názvem „Řeznicko-
-uzenářské listy“ („Fleischer und Selcher 
Zeitung“) a sloužilo svým obsahem kromě od-
borné tématiky zejména válečnému-vázanému 
hospodářství.

Od roku 1946 byly opět vydávány „Řez-
nicko-uzenářské noviny“ jako orgán jednoty 
Společenstev řezníků a uzenářů pro Čechy 
a Moravu, a to až do znárodnění průmyslu. Na 
jejich základě pak bylo v roce 1992 zahájeno 
vydávání novin se stejným názvem, sloužící 
nově vzniklé stavovské organizaci Podnikatel-
ský svaz masného průmyslu, řezníků a uzená-
řů Čech, Moravy a Slezska, se sídlem v Praze, 
který byl později přejmenován na Český svaz 
zpracovatelů masa. Toto tiskové periodikum 
je v současné době vydáváno pražskou vyda-
vatelskou organizací Agral s. r. o. jako příloha 
listu „Potravinářský zpravodaj“. Vedle „Řez-
nicko-uzenářských novin“ je vydáván ještě 
v nakladatelství Fakulty veterinární hygieny 
a ekologie Veterinární univerzity Brno časo-
pis „Maso“. Zatímco obsah „Řeznicko-uzenář-
ských novin“ se zabývá více zpravodajstvím 
a hospodářskou problematikou masného oboru, 
časopis „Maso“ má obsah zaměřený více na 
techniku, výzkum a hygienu.

Josef Radoš
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Poklesla výroba masa
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V 1. čtvrtletí 2022 se meziročně snížila vý-
roba masa na jatkách o 1,5 %, z toho hově-
zího o 2,3 %, drůbežího o 1,6 % a vepřového 
masa o 1,0 %. 

„Z výsledků živočišné výroby za 1. čtvrtletí le-
tošního roku vystupuje do popředí nižší výroba 
masa a zvláště u prasat již znatelný pokles stavů. 
Pro chovatele prasat je to důsledek neudržitelné-
ho rozdílu mezi tempem růstu cen vstupů a cen, 
za které svou výrobu prodávají,“ říká Marké-
ta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství 
a lesnictví ČSÚ.

výrOBA MAsA 
V 1. čtvrtletí meziročně poklesla výroba ho-

vězího masa na jatkách na 17 435 tun (−2,3 %). 
K dosažení této výroby bylo poraženo 56,1 tis. 
ks skotu (−3,2 %). Z toho bylo 22,5 tis. býků 
(−6,8 %), 25,1 tis. krav (+0,9 %) a 6,5 tis. jalovic 
(−6,1 %), což odráží nižší stavy skotu ve výkrmu 
na počátku 1. čtvrtletí, pokles dovozu a mírné zvý-
šení vývozu jatečných zvířat určených k porážce.

Vepřového masa se vyrobilo 52 710 tun 
(−1,0 %). Porážky prasat se meziročně snížily 
na 558,8 tis. ks (−2,2 %). Prasat z výkrmu se 
porazilo o 3,3 % méně, zatímco porážky pras-
nic se rapidně zvedly na 17,1 tis. ks (+52,8 %). 
To se odrazilo ve výrazném snížení jejich stavů 
a k 1. 4. 2022 se v ČR chovalo nebývalých 80,8 tis.  
prasnic, tj. o 10,7 % méně než před rokem.

Drůbežího masa se vyrobilo 41 502 tun 
(−1,6 %), což odpovídá 63 897 tunám drůbeže 
dodané k porážce na jatkách.

CEny zEMěděLskýCH výrOBCů
Ceny výrobců jatečného skotu meziročně 

vzrostly o 16,2 %, z toho ceny jatečných býků 
o 12,9 %, ceny jatečných krav o 22,1 % a jateč-
ných jalovic o 17,8 %. Chovatelé prodávali jateč-
né býky za průměrnou cenu 51,58 Kč/kg v živém 
nebo 93,88 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se i nadále držely dlou-
hodobého minima, ale vzhledem k nízké srov-
návací základně se meziročně zvýšily o 1,1 %. 
Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci 
dostali průměrně 25,59 Kč za kg živé hmotnosti 
nebo 33,26 Kč za kg v mase.

Ceny jatečných kuřat si zachovaly trend mír-
ného meziročního navýšení (+1,7 %). Výrobci 
prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru 
za 23,66 Kč za kg v živém.

Ceny zemědělských výrobců mléka se mezi-
ročně zvedly o 14,0 %. Průměrná cena litru mléka 
jakostní třídy Q přesáhla hranici 10 Kč o 1 haléř.

HOvězí MAsO
Výroba hovězího masa v 1. čtvrtletí meziročně 

klesla o 2,3 % na 17 435 tun. Toto množství masa 
bylo zabezpečeno porážkou 56,1 tis. kusů skotu 
(−3,2 %), z toho bylo 22,5 tis. býků (−6,8 %), 
25,1 tis. krav (+0,9 %) a 6,5 tis. jalovic (−6,1 %). 
Částečnou kompenzaci nižšího počtu poraže-
ných zvířat zajistila porážková hmotnost vyšší 
průměrně o 6,3 kg (+1,1 %). Na začátku první-
ho čtvrtletí bylo ve stavech zvířat o 2,0 tis. kusů 
méně býků ve výkrmu než ve srovnatelném ob-
dobí roku 2021, zvláště ve věkové kategorii nad 
2 roky. Také změny v pohybu zboží přes hranice 
u komodity živých zvířat k porážce vedly k me-

ziročnímu poklesu výroby hovězího masa. Bylo 
dovezeno o 2,2 tis. ks méně a vyvezeno o 0,6 tis. 
ks více zvířat k porážce, což způsobilo ve výro-
bě hovězího masa úbytek o 908 tun ve srovnání  
s 1. čtvrtletím vloni.

Hrubá tuzemská produkce hovězího masa se 
však zvýšila o 2,4 % na 24 459 tun.

Ve sledovaném období bylo dovezeno 9 486 tun 
(meziročně +16,0 %) hovězího masa, vývoz 
dosáhl 3 662 tun (+38,0 %). Tím se prohloubil 

schodek bilance hovězího masa z pohledu pohy-
bu zboží přes hranice.

Předběžně kalkulované množství hovězího 
masa určené ke spotřebě v ČR zůstalo na stejné 
úrovni jako vloni (23 907 tun; −0,1 %).

V dalším vývoji produkce hovězího masa 
lze očekávat vliv meziročního poklesu vývozu 
skotu, který byl určený k dalšímu chovu, zvláš-
tě v hmotnostní kategorii do 300 kg. Množství 
těchto zvířat pokleslo na 5,5 tis. kusů, tj. zhru-
ba na polovinu tím, že se zástavový skot přestal 
vyvážet do Turecka. Vývoz odstavených telat se 
však mírně zvýšil na 20,3 tis. ks (+2,2 %).

Nižší vývoz zástavového skotu korespondoval 
s mírným navýšením stavů skotu k 1. dubnu 2022 ve 
věkové kategorii 6–12 měsíců (býčci +3,9 %) i 1 až 
2 roky (býci +1,9 %, jalovice nezapuštěné +1,7 %).

vEPřOvé MAsO
Výroba vepřového masa dosáhla 52 710 tun, tj. 

meziročně o 1,0 % méně. Prasat z výkrmu bylo 
poraženo méně o 3,3 % (540,8 tis. ks), kdežto 
porážky prasnic se meziročně zvedly o 52,8 %, 
takže během prvních třech měsíců letošního roku 
bylo vyřazeno z chovu 17,1 tis. prasnic.

Ve sledovaném období bylo vyvezeno 66,9 tis.  
(−9,5 %) prasat k porážce s živou hmotností 
8 163 tun, což odpovídá 6 268 tunám masa. Sní-
žený vývoz jatečných prasat zmírnil pokles výro-
by vepřového masa přibližně o 660 tun.

Hrubá tuzemská výroba vepřového masa kles-
la na 62 339 tun (−2,6 %).

Množství vepřového masa, které bylo v 1. čtvr- 
tletí k dispozici pro domácí spotřebu (119 666 tun), 
bylo o 3,2 % meziročně vyšší. K tomu při-
spěl vyšší dovoz (71 767 tun; +6,4 %) a nižší 
vývoz (8 265 tun; −3,5 %) vepřového masa.

Výroba vepřového masa v následujícím ob-
dobí se bude odvíjet od stavů prasat ve výkrmu 
na konci 1. čtvrtletí (meziročně mírně nižší), od 
vyváženosti vývozu a dovozu mladých prasat (za 
1. čtvrtletí meziročně vyšší čistý vývoz) a z dlou-
hodobějšího hlediska od sníženého stavu prasnic.

drůBEží MAsO
Na jatka bylo dodáno 63 897 tun drůbeže, což 

představuje výrobu 41 502 tun drůbežího masa, 
meziročně o 1,6 % méně. 

Vývoz zvířat k porážce do zahraničí však me-
ziročně vzrostl na 5 259 tun jatečné hmotnosti 
(+15,9 %) díky zvýšenému množství vyvezených 
kuřat, slepic a krůt. Tím zůstala hrubá tuzemská 
produkce za 1. čtvrtletí na stejné úrovni jako vlo-
ni (47 925 tun; +0,3 %).

Drůbežího masa se dovezlo 23 121 tun 
(−9,2 %) a výrazně vzrostl jeho vývoz (6 275; 
+57,0 %), tím bylo v České republice 59 511 tun 
(−8,2 %) masa určeného k domácí spotřebě.

V 1. čtvrtletí se v České republice vylíh-
lo 49,6 mil. (+3,1 %) kuřat masného typu,  
3,4 mil. (+9,5 %) kachňat a 6,8 tis. (+5,9 %) hou-
sat. Při zohlednění dovozu a vývozu jednoden-
ních mláďat zůstalo v českých chovech k výkrmu  
32,4 mil. (+3,0 %) kuřat, 1,7 mil. (+60,4 %) kach-
ňat, 6,8 tis. (+5,9 %) housat a 98,9 tis. (+36,3 %) 
krůťat. Od tohoto množství drůbežích mláďat se 
bude odvíjet výroba drůbežího masa v příštím 
období.

Český statistický úřad

1 .  Č t v R t l e t í  2 0 2 2

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok 
1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 1/2022

Výroba masa tuny jat. 
hm.

113 329 116 277 115 574 121 677 111 669
102,2 104,3 101,3 102,8 98,5

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. 
hm.

17 843 17 996 17 217 19 497 17 435
97,0 104,3 98,2 100,7 97,7

vepřové tuny jat. 
hm.

53 248 54 717 52 915 56 128 52 710
102,3 106,4 100,3 101,7 99,0

skopové a kozí tuny jat. 
hm.

45 21  27 36 19
139,7 40,5 73,8 99,6 43,1

drůbeží tuny jat. 
hm.

42 189 43 542 45 413 46 012 41 502
104,4 101,8 103,7 105,1 98,4

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

Tabulka: Výroba masa
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