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Hrubá tuzemská produkce masa klesla nejvíce 
u vepřového 

Doplňující informace k RI Živočišná výroba – 3. čtvrtletí 2022 

S klesající výrobou masa na jatkách klesla meziročně i jeho hrubá domácí produkce, 

u hovězího o 2,2 %, u vepřového o 7,8 % a u drůbežího o 2,9 %. Z výsledků předběžné 

bilance výroby masa je zřejmé, že výrazně vyšší ceny se projevily ve vypočítané spotřebě 

masa, která meziročně klesla u hovězího o 12,7 %, u vepřového o 1,1 % a u drůbežího o 

4,2 %.   

 

Hovězí maso 

Výroba hovězího masa ve 3. čtvrtletí meziročně klesla na 16 152 tun (−6,2 %). Toto množství 

masa představovalo 53,0 tis. kusů skotu (−5,2 %), z toho bylo 21,4 tis. býků (−9,4 %), 24,4 tis. 

krav (−1,3 %) a 5,1 tis. jalovic (−5,6 %). 

K meziročnímu poklesu výroby hovězího masa na jatkách vedly především změny v pohybu 

zboží přes hranice u komodity živých zvířat k porážce, kterých bylo vyvezeno o 0,5 tis. více a 

dovezeno o  0,9 tis. méně než ve stejném období vloni. Výroba masa na jatkách byla ovlivněna i 

meziročně nižší průměrnou porážkovou hmotností býků i krav. 

Mírně se snížila i hrubá tuzemská produkce hovězího masa, a to na 22 123 tun (−2,2 %). 

Ve sledovaném období bylo dovezeno 9 309 tun hovězího masa (meziročně −15,0 %), vývoz 

dosáhl 3 525 tun (+17,0 %). Schodek bilance hovězího masa z pohledu pohybu zboží přes 

hranice se v tomto čtvrtletí výrazně zmírnil. 

Předběžně kalkulované množství hovězího masa určené ke spotřebě v ČR se vzhledem ke 

3. čtvrtletí 2021 snížilo na 22 075 tun (−12,7 %). 

 

Tabulka 1: Dekompozice výroby hovězího masa ve 3. čtvrtletí 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(ks) 

Živá hmotnost 

(tuny) 

Jatečná hmotnost / 

maso (tuny) 

Porážky na jatkách 01 52 974 30 279 16 152 

Porážky mimo jatka 02 493 255 139 

Užitá produkce 03=01+02 53 467 30 534 16 291 

Vývoz zvířat k porážce 04 17 199 11 121 5 945 

Dovoz zvířat k porážce 05 350 210 113 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 70 316 41 446 22 123 

Vývoz masa 07 x x 3 525 

Dovoz masa 08 x x 9 309 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 22 075 
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Ve 3. čtvrtletí se meziročně zvýšil vývoz zvířat určených k dalšímu chovu, celkově to bylo 36,7 

tis. ks (+5,0 %). Rostoucí vývoz těchto zvířat snižuje potenciál pro hrubou domácí produkci 

hovězího masa v příštím období. 

 

Vepřové maso 

Výroba vepřového masa dosáhla 50 519 tun, tj. meziročně o 4,5 % méně. Porážky prasat 

z výkrmu klesly o 4,3 % (537,6 tis. ks) a porážky prasnic zůstaly přibližně na stejné úrovni 

(+0,4 %). 

Ve sledovaném období došlo ke značnému omezení vývozu prasat k porážce (na 44,8 tis. ks; 

−31,8 %) a navýšení jejich dovozu, i když dovoz byl ve svém objemu více než 10x nižší. 

Hrubá tuzemská výroba vepřového masa klesla na 54 571 tun (−7,8 %). 

Množství vepřového masa, které bylo ve 3. čtvrtletí k dispozici pro domácí spotřebu (112 508 

tun), bylo meziročně jen mírně nižší (−1,1 %). K tomu přispěl vyšší dovoz (71 122 tun; +2,4 %) i 

přes vyšší vývoz (9 453 tun; +5,8 %) vepřového masa. 

 

Tabulka 2: Dekompozice výroby vepřového masa ve 3. čtvrtletí 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(ks) 

Živá hmotnost 

(tuny) 

Jatečná hmotnost / 

maso (tuny) 

Porážky na jatkách 01 551 249 66 180 50 519 

Porážky mimo jatka 02 6 500 415 319 

Užitá produkce 03=01+02 557 749 66 595 50 839 

Vývoz zvířat k porážce 04 44 815 5 274 4 057 

Dovoz zvířat k porážce 05 3 510 422 324 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 599 054 71 447 54 571 

Vývoz masa 07 x x 9 453 

Dovoz masa 08 x x 71 122 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 112 508 

 

Ve 3 čtvrtletí klesl na obou stranách pohyb zboží přes hranice pro komoditu mladých prasat. 

V časové návaznosti na období omezování chovu prasnic (zvýšené porážky a snižující se stavy 

v posledním roce) a při sníženém dovozu prasat určených k výkrmu se pro budoucí období 

snižuje potenciál pro hrubou domácí produkci vepřového masa.  

 

Drůbeží maso 

Ve 3. čtvrtletí bylo dodáno na jatka 67 058 tun drůbeže, což odpovídá výrobě 43 578 tun 

drůbežího masa, meziročně o 4,0 % méně.  

Vývoz zvířat k porážce do zahraničí se meziročně zvedl na 6 275 tun jatečné hmotnosti (+5,6 %), 

přesto hrubá domácí produkce klesla i u drůbežího masa (na 51 020 tun; −2,9 %). 

Drůbežího masa se dovezlo 25 728 tun (+1,5 %) a výrazně vzrostl jeho vývoz (6 485; +25,4 %), 

takže v České republice zůstalo 63 988 tun (−4,2 %) masa určeného k domácí spotřebě. 
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Tabulka 3: Dekompozice výroby drůbežího masa ve 3. čtvrtletí 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(tis. ks) 

Živá hmotnost 

(tuny) 

Jatečná hmotnost / 

maso (tuny) 

Porážky na jatkách 01 31 407 67 058 43 578 

Porážky mimo jatka 02 673 1 764 1 167 

Užitá produkce 03=01+02 32 080 68 822 44 745 

Vývoz zvířat k porážce 04 3 064 9 431 6 275 

Dovoz zvířat k porážce 05 0 0 0 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 35 144 78 253 51 020 

Vývoz masa 07 x x 6 485 

Dovoz masa 08 x x 25 728 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 63 988 

 

Ve 3. čtvrtletí se v České republice vylíhlo 54,8 mil. (−0,9 %) kuřat masného typu. Při zohlednění 

dovozu a vývozu jednodenních kuřat zůstalo v českých chovech k výkrmu 33,3 mil. (−4,2 %) 

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  
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