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9. 2. 2023 

Hrubá tuzemská produkce masa v roce 2022 klesla  
Doplňující informace k RI Živočišná výroba – rok 2022 

Rok 2022 byl charakteristický nejen snížením výroby masa na jatkách, ale klesla i hrubá 
domácí produkce, u hovězího o 1,6 %, u vepřového o 5,6 % a u drůbežího o 0,8 %. 
Předběžná bilance výroby a užití masa ukázala, že také klesla vypočítaná spotřeba 
masa -  u hovězího o 5,7 %, u vepřového o 0,4 % a u drůbežího o 3,9 %.   
 
Hovězí maso 
V roce 2022 bylo na jatkách vyrobeno 68 583 tun (−5,5 %) hovězího masa. Podíl porážek skotu 
mimo jatka dosáhl téměř 3 % z celkové užité produkce. 
S meziročním poklesem výroby hovězího masa na jatkách souvisely především změny v pohybu 
zboží přes hranice u komodity živých zvířat k porážce, kterých bylo vyvezeno o 1,5 tis. (+2,1 %) 
více a dovezeno o 4,9 tis. (−83,4 %) méně než v roce 2021. 
Po zohlednění těchto změn se snížila i hrubá tuzemská produkce hovězího masa, a to na 
95 751 tun (−1,6 %). 
V roce 2022 bylo dovezeno 40 539 tun hovězího masa (meziročně 0,0 %), vývoz dosáhl 
14 333 tun (+16,4 %). Schodek bilance hovězího masa z pohledu pohybu zboží přes hranice se 
díky zvýšenému vývozu zmírnil. 
Předběžně kalkulované množství hovězího masa určené ke spotřebě v ČR se meziročně snížilo 
na 96 840 tun (−5,7 %). 
 
Tabulka 1: Dekompozice výroby hovězího masa v roce 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(ks) 
Živá hmotnost 

(tuny) 

Jatečná hmotnost / 
maso 

tuny 
meziroční 

změna 

Porážky na jatkách 01 222 869 128 557 68 583 -5,5 % 

Porážky mimo jatka 02 6 724 3 770 2 051 +4,6 % 

Užitá produkce 03=01+02 229 593 132 327 70 633 -5,2 % 

Vývoz zvířat k porážce 04 73 088 47 593 25 432 +3,2 % 

Dovoz zvířat k porážce 05 984 592 314 -82,9 % 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 301 697 179 328 95 751 -1,6 % 

Vývoz masa 07 x x 14 333 +16,4 % 

Dovoz masa 08 x x 40 539 0,0 % 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 96 840 -5,7 % 

 
Na konci roku 2022 se v České republice chovalo 1 390,5 tis. ks (+2,3 %) skotu. Na 222,5 tis. se 
zvýšil počet masných krav, tj. o 5,1 %. Dojených krav bylo 356,7 tisíc, tj. o 1,6 % méně. 
K výraznému nárůstu došlo v kategorii býků ve výkrmu, ve věku 1 až 2 roky o 15,3 % a ve věku 
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nad 2 roky dokonce o 47,2 %, následkem sníženého odbytu a tím nižších porážek v této kategorii 
skotu.   
 
Vepřové maso 
Roční produkce vepřového masa dosáhla 208 634 tun a byla o 3,9 % nižší než v předcházejícím 
roce. Porážky prasat z výkrmu klesly o 4,7 %. Během roku se pokles prohluboval tak, že ve 4. 
čtvrtletí se snížila výroba na 51 899 tun a zároveň byl zaznamenán největší meziroční úbytek 
(−7,5 %). 
V roce 2022 došlo ke značnému omezení vývozu prasat k porážce (na 201,0 tis. ks; −19,4 %). 
Za současného navýšení jejich dovozu se hrubá tuzemská produkce vepřového masa snížila na 
234 625 tun (−5,6 %). 
Množství vepřového masa, které bylo k dispozici pro domácí spotřebu (471 248 tun), bylo 
meziročně nepatrně nižší (−0,4 %). K tomu přispěl vyšší dovoz (289 647 tun; +2,6 %) a téměř 
stejný vývoz (35 144 tun; +0,4 %) vepřového masa. 
 
Tabulka 2: Dekompozice výroby vepřového masa v roce 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(ks) 
Živá hmotnost 

(tuny) 

Jatečná hmotnost / 
maso 

tuny 
meziroční 

změna 

Porážky na jatkách 01 2 245 540 273 456 208 634 -3,9 % 

Porážky mimo jatka 02 85 500 10 575 8 111 -8,5 % 

Užitá produkce 03=01+02 2 331 040 284 031 216 745 -4,0 % 

Vývoz zvířat k porážce 04 200 999 24 476 18 816 -18,1 % 

Dovoz zvířat k porážce 05 9 627 1 238 936 +442,3 % 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 2 522 412 307 269 234 625 -5,6 % 

Vývoz masa 07 x x 35 144 +0,4 % 

Dovoz masa 08 x x 289 647 +2,6 % 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 471 248 -0,4 % 

 
Rok 2022 se vyznačoval výrazným poklesem počtu chovaných prasat. K 31. prosinci 2022 čítaly 
jejich stavy 1 328,8 tis. ks, meziročně o 11,0 % méně. Podobně klesly stavy prasnic (na 76,6 tis. 
ks; −11,8 %) i prasat ve výkrmu (na 500,2 tis. ks; −11,9 %). Mírnou obnovu populace prasat 
předznamenávají stavy zapuštěných prasniček, které dosáhly podobné úrovně jako před rokem 
(+0,7 %). 
 
Drůbeží maso 
V roce 2022 bylo dodáno na jatka 261 527 tun drůbeže, což odpovídá výrobě 169 964 tunám 
drůbežího masa, meziročně o 4,1 % méně.  
Vývoz zvířat k porážce do zahraničí se meziročně zvedl na 26 232 tun jatečné hmotnosti 
(+26,3 %), takže hrubá domácí produkce klesla u drůbežího masa o pouhých 0,8 % na 
200 858 tun. 
Drůbežího masa se dovezlo 106 799 tun (+2,8 %) a výrazně vzrostl jeho vývoz (25 512; +31,9 %), 
takže v České republice zůstalo 255 913 tun (−3,9 %) masa určeného k domácí spotřebě. 
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Tabulka 3: Dekompozice výroby drůbežího masa v roce 2022 

Ukazatel Řádek 
Počet zvířat 

(tis. ks) 
Živá hmotnost 

(tuny) 

Jatečná hmotnost / 
maso 

tuny 
meziroční 

změna 

Porážky na jatkách 01 122 195 261 527 169 964 -4,1 % 

Porážky mimo jatka 02 2 710 7 050 4 663 -1,4 % 

Užitá produkce 03=01+02 124 905 268 577 174 626 -4,0 % 

Vývoz zvířat k porážce 04 12 333 39 101 26 232 +26,3 % 

Dovoz zvířat k porážce 05 0 0 0 - 

Hrubá tuzemská produkce 06=03+04-05 137 238 307 678 200 858 -0,8 % 

Vývoz masa 07 x x 25 512 +31,9 % 

Dovoz masa 08 x x 106 799 +2,8 % 

Kalkulovaná spotřeba 09=03-07+08 x x 255 913 -3,9 % 

 
V roce 2022 se v České republice vylíhlo 209,6 mil. (+1,4 %) kuřat masného typu. Při zohlednění 
dovozu a vývozu jednodenních kuřat zůstalo v českých chovech k výkrmu 131,3 mil. (−1,3 %) 
brojlerů. K 31. prosinci 2022 bylo ve výkrmu chováno 12 450,7 tis. kuřat. 

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  


