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9. 8. 2022 

Pokles hrubé tuzemské produkce masa nebyl tak velký 
jako u výroby masa na jatkách 
Doplňující informace k RI Živočišná výroba – 2. čtvrtletí 2022 

Ve 2. čtvrtletí 2022 se meziročně snížila výroba masa na jatkách o 2,7 %, z toho hovězího 
o 6,6 %, vepřového o 2,2 % a drůbežího masa o 1,9 %. Po zohlednění dovozu a vývozu 
zvířat určených k porážce se vypočítaná hrubá tuzemská produkce meziročně snížila 
u vepřového (−2,0 %), zůstala na přibližně stejné úrovni u hovězího (−0,7 %) a zvýšila se u 
drůbežího (+1,4 %). 
 
Hovězí maso 
Výroba hovězího masa ve 2. čtvrtletí meziročně klesla na 16 810 tun (−6,6 %). Toto množství 
masa představovalo 54,3 tis. kusů skotu (−6,5 %), z toho bylo 22,4 tis. býků (−11,7 %), 23,7 tis. 
krav (−0,2 %) a 6,2 tis. jalovic (−11,6 %). 
K meziročnímu poklesu výroby hovězího masa vedly především změny v pohybu zboží přes 
hranice u komodity živých zvířat k porážce, kterých bylo vyvezeno o 1,9 tis. více a dovezeno o  
1,4 tis. méně než ve stejném období vloni. Výroba masa na jatkách tím meziročně klesla o 1 584 
tun. 
Hrubá tuzemská produkce hovězího masa se snížila jen nepatrně o 0,7 % na 23 001 tun. 
Ve sledovaném období bylo dovezeno 11 501 tun hovězího masa (meziročně +6,9 %), vývoz 
dosáhl 3 379 tun (+15,8 %). Tím se prohloubil schodek bilance hovězího masa z pohledu pohybu 
zboží přes hranice. 
Předběžně kalkulované množství hovězího masa určené ke spotřebě v ČR se vzhledem ke 
2. čtvrtletí 2021 snížilo o 3,5 % (na 25 309 tun). 
 
Tabulka 1: Dekompozice výroby hovězího masa v 2. čtvrtletí 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(ks) 
Živá hmotnost 

(tuny) 
Jatečná hmotnost / 

maso (tuny) 

Porážky na jatkách 01 54 334 31 492 16 810 

Porážky mimo jatka 02 1 252 693 377 

Užitá produkce 03=01+02 55 586 32 185 17 187 

Vývoz zvířat k porážce 04 17 099 10 949 5 846 

Dovoz zvířat k porážce 05 113 63 33 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 72 572 43 072 23 001 

Vývoz masa 07 x x 3 379 

Dovoz masa 08 x x 11 501 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 25 309 
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V dalším vývoji produkce hovězího masa lze očekávat vliv vyšších stavů býků ve výkrmu na konci 
1. pololetí, kdy jich bylo zaznamenáno meziročně o 7,2 % více ve věkové kategorii 1-2 roky a o 
3,1 % více ve věku nad 2 roky. 
 
Vepřové maso 
Výroba vepřového masa dosáhla 53 505 tun, tj. meziročně o 2,2 % méně. Porážky prasat 
z výkrmu klesly o 3,6 % (560,5 tis. ks), kdežto prasnic bylo poraženo o 5,8 % více. Tempo 
vyřazování prasnic z chovů se v tomto čtvrtletí zmírnilo. 
Ve sledovaném období bylo vyvezeno 56,3 tis. prasat k porážce (−1,5 %) s živou hmotností 
7 076 tun, což odpovídá 5 443 tunám vepřového masa. 
Hrubá tuzemská výroba vepřového masa klesla na 59 155 tun (−2,0 %). 
Množství vepřového masa, které bylo ve 2. čtvrtletí k dispozici pro domácí spotřebu (115 037 
tun), bylo meziročně nepatrně vyšší (+0,4 %). K tomu přispěl vyšší dovoz (69 741 tun; +2,3 %) a 
nižší vývoz (8 490 tun; −1,5 %) vepřového masa. 
 
Tabulka 2: Dekompozice výroby vepřového masa v 2. čtvrtletí 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(ks) 
Živá hmotnost 

(tuny) 
Jatečná hmotnost / 

maso (tuny) 

Porážky na jatkách 01 576 055 70 132 53 505 

Porážky mimo jatka 02 5 000 365 281 

Užitá produkce 03=01+02 581 055 70 497 53 786 

Vývoz zvířat k porážce 04 56 250 7 076 5 443 

Dovoz zvířat k porážce 05 700 101 75 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 636 605 77 472 59 155 

Vývoz masa 07 x x 8 490 

Dovoz masa 08 x x 69 741 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 115 037 

 
Výroba vepřového masa v následujícím období se bude odvíjet od stavů prasat ve výkrmu na 
konci 2. čtvrtletí, které byly meziročně nižší o 5,6 %, od vyváženosti vývozu a dovozu mladých 
prasat (za 2. čtvrtletí meziročně vyšší čistý vývoz) a z dlouhodobějšího hlediska od sníženého 
stavu prasnic (−12,9 %). 
 
Drůbeží maso 
Ve 2. čtvrtletí bylo dodáno na jatka 65 751 tun drůbeže, což odpovídá výrobě 42 729 tun 
drůbežího masa, meziročně o 1,9 % méně.  
Vývoz zvířat k porážce do zahraničí však meziročně vzrostl na 6 673 tun jatečné hmotnosti 
(+29,6 %) díky zvýšenému množství vyvezených kuřat, slepic a krůt. Tím dosáhla hrubá 
tuzemská produkce za 2. čtvrtletí mírného zvýšení (50 568 tun; +1,4 %). 
Drůbežího masa se dovezlo 28 071 tun (+9,3 %) a výrazně vzrostl jeho vývoz (6 630; +59,1 %), 
takže v České republice zůstalo 65 336 tun (−1,4 %) masa určeného k domácí spotřebě. 
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Tabulka 3: Dekompozice výroby drůbežího masa v 2. čtvrtletí 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(tis. ks) 
Živá hmotnost 

(tuny) 
Jatečná hmotnost / 

maso (tuny) 

Porážky na jatkách 01 31 018 65 751 42 729 

Porážky mimo jatka 02 673 1 764 1 166 

Užitá produkce 03=01+02 31 691 67 515 43 895 

Vývoz zvířat k porážce 04 3 000 9 873 6 673 

Dovoz zvířat k porážce 05 0 0 0 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 34 691 77 388 50 568 

Vývoz masa 07 x x 6 630 

Dovoz masa 08 x x 28 071 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 65 336 

 
Ve 2. čtvrtletí se v České republice vylíhlo 54,9 mil. (+1,7 %) kuřat masného typu. Při zohlednění 
dovozu a vývozu jednodenních kuřat zůstalo v českých chovech k výkrmu 34,4 mil. (−1,5 %) 
brojlerů. Od tohoto množství se bude odvíjet výroba kuřecího masa v příštím období. 

Poznámky: 

Publikované údaje o výrobě masa na jatkách jsou definitivní. 

Údaje o porážkách mimo jatka jsou kvalifikovaným odhadem Ministerstva zemědělství ČR. 

Údaje o dodávkách drůbeže na jatka vycházejí ze statistického zjišťování Ministerstva zemědělství ČR. 

Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani 
zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. Kč. Jsou platné ke dni 
zveřejnění doplňující informace. 

Statistika líhnutí drůbeže je přebírána z Ústřední evidence – registru líhní. 
 
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství 

a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz  


