
Národní technické muzeum 
Archiv Národního technického muzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Plaček Vojtěch 

(1890 - 1914) 

 
 

Inventář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAD č. 117 

evidenční pomůcka č. 54 
 
 
 

Mráčková Bohumila 
Praha 1939 





Vojt ěch Plaček, mistr řeznický 

 

Vojtěch Plaček narodil se dne 6. ledna 1853, příslušel do Přerova v Čechách, okres Český 

Brod. Vyučiv se řemeslu řeznickému přišel do Prahy roku 1872 a pracoval jako tovaryš v uzenářské 

dílně v Karlíně. Po té pracoval jako dělník u pana Hynka Kuze, mistra řeznického na Novém Městě 

pražském. Od něho koupil živnost řeznickou za 500 zl. r. m. v roce 1883 a samostatnou živnost na 

své jméno opověděl dne 31. lenda 1884 a obdržel živnostenský list čj. 16467 pro krám 

v Jungmannově ulici čp. 18, nové č. 7. Po čase přeložil svou živnost do ulice Jindřišské čp. 940-22, 

decretem ze dne 30. 5. 1902 čj. 94601. Živnosti se vzdal decretem ze dne 4. října 1915 čj. 11707. 

Zemřel v Praze dne 2. března 1926. 

V roce 1898 byl přijat za občana královského hlavního města Prahy za poplatek 250 zl. Již 

v roce  1890 byl předsedou Klubu řezníků. Po zániku tohoto klubu snažil se o založení jiného 

střediska spolkového a jeho přičiněním byla založena Zemská Jednota řezníků a uzenářů v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku roku 1890. Byl zvolen jejím prvním předsedou a zůstal jím po několik let, 

až se dobrovolně své funkce vzdal, udělal místo panu Červenému, zůstal však ve výboru Jednoty a 

pracoval v ní až do roku 1914. Zároveň byl starostou Společenstva řezníků novoměstských a 

vyšehradských, předsedou Spolku ku podporování řezníků hlavního a sídelního města Prahy (od 

roku 1896 až do své smrti), čestným členem spolku řezníků v Kolíně, atd. Jako předseda Jednoty 

zasadil se o vydávání odborných Řeznických novin, hájil vždy zájmy svého řemesla, zorganisoval 

úřadování v Jednotě, zavedl pravidelné schůze Jednoty se řádně vedenými protokoly, 

znovuzorganisoval Poptavárnu a noclehárnu tovaryšů přespolních, pomáhal při zřizování 

poptavárny společenstva uzenářského, prosadil zavedení přednášek zvěro-policejních 

v pokračovacích školách pro řezníky, prosadil utvoření Kožního družstva, pokoušel se o sestavení 

družstva kostního a na zpracování loje, zavedení masné pokladny a vždy slovem i skutkem hájil 

zájmy a práva svého řemesla, na něž byl stavovsky hrdým. Vynikal ryzím vlastenectvím a vždy a 

všude nabádal k zachování dobré pověsti českého řemeslníka a jeho poctivé práce. 

Jeho další vřelou snahou bylo, aby byla napsána historie řemesla řeznického a pokoušel se 

všemožně o vydání nějakého spisku o tomto, jak sám praví – starobylém a historicky slavném 

řemesle. Získal zájem prof. Zíbrta, a později prof. Vojtíška, který mu přislíbil vydání spisu z dob 

starších až do zrušení cechů v roce 1859. Od toho roku pak sám se pokusil o sestavení novodobé 

historie řemesla řeznického. Své zápisky rozdělil takto: 

1. Úvod. 8 stránek 

2. Společenstvo novoměstské a vyšehradské. 25 stránek 

3. Vyšehrad. 7 stran 

4. Společenstvo řezníků obchodníků v královském hlavním města Praze. 14 stran 



5. Zemská Jednota řezníků a uzenářů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 74 stran 

6. Počátky a vývin živnosti uzenářské. 12 stran 

7. Uzenářství vůbec a pražské zvlášť. 15 stran 

8. Znehodnocování kůží. 7 stran 

9. Kůže – výňatek z řeči na obranu návrhu, aby pro kožní družstvo byla zakoupena vlastní budova. 

2 stránky 

10. Obrana návrhu na zřízení družstva pro zpracování loje a kostí. 5 stránek 

11. Dodatek k historii uzenářství: o důležitosti pěstování vepřů v Čechách. 1 stránka 

12. Poznámky ke stati: Obor uzenářský. Líčí zde své zážitky z mládí, z dob svého tovaryšování 

v Karlíně. 4 stránky 

 

 

[č. 2 není na místě, požádána Sl. M.Lišková o rešerši v pozůstalosti Dr. F. Beneše 1. 9. 1971. 

28. 7. 1971 Černý] 
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 část I.   
1. Úvod. 

V roce 1890 na schůzi starostů čtyř společenstev řezníků a uzenářů pražských pan 
Vojtěch Plaček, starosta Zemské Jednoty řezníků a uzenářů, dal podnět k sepsání 
historie řemesla řeznického. Hlavně mu šlo o vývin novodobý, tj. v době po zrušení 
cechů. O zpracování historie starší, požádal pan Plaček prof. Zíbrta, pro dobu novější 
však nemohl najíti nikoho vhodného. Po čase mu prof. Zíbrt odřekl, tak se pokusil 
získati zájem pana prof. Vojtíška. O době nejnovější rozhodl se napsati sám své 
paměti, jak sám praví: na oslavu našeho osvobození v roce 1918. Chce podati obraz 
od zrušení cechu řeznického, roku 1859, respektive od 1. června roku 1860, kdy byla 
ustavena čtyři společenstva řezníků pražských, místo „čtyř pořádků cechovních“ jež 
se ustavila místo společenstva jediného, jak tomu chtělo místodržitelství pražské. Své 
paměti chce dovésti až do roku 1900. 
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2. Společenstvo novoměstské: 

Toto společenstvo vzniklo po zániku cechu novoměstského a zdědilo po něm i slušné 
jmění. Patřilo k němu: 

- Zahrádka novoměstská, kde se prováděl drobný výsek masa, poblíže nynější 
kavárny Tůmovy. 

- 7 čísel masných krámů novoměstských v Lazarské ulici. Masné krámy novoměstské 
byly založeny králem Karlem IV., bylo jich původně 100 čísel, krámy byly majetkem 
řeznických mistrů  

novoměstských a dědily se z otce na syna. 

- Budova porážky: Lazarská ulice číslo 11, které používali všichni řezníci 
novoměstští. Budova sestávala z jednopatrového stavení, s obytnými byty, v přízemí 
byla šenkovna a byt hospodáře, který měl vše zdarma, ale musel v porážce udržovat 
čistotu a pořádek. V přízemí porážky byla zasedací síň, kde byly uloženy všechny 
staré cechovní památky. Dvůr porážky byl ohraničen kvelby na ukládání poraženého 
masa, zadní frontu tvořila vlastní porážka. K porážce přiléhala ohrada – druhý dvůr, 
kde byly stáje a kolny. 

- Dům čp. 7 v Lazarské ulici: Bývalý klášter, koupen cechem roku 1789 za 500 
zlatých šajnů. Část tohoto kláštera byla odprodána Dr. Zunvererovi na stavbu 
Tůmovy kavárny. Obrazy z kostela chová ještě dnes společenstvo ve své zasedací 
síni. Budovu kostela upravili na budovu obytnou a pronajali ji Dr. Löschnerovi na 
dětskou nemocnici. Nájem z této nemocnice stal se základem Fondu sv. Lazara. Tento 
dům byl později prodán státu za 78000 zl. a po jeho zboření byla na jeho parcele 
vystavěna nynější budova soudu. Peníz za dům stržený byl rovněž připojen k Fondu 
sv. Lazara. 

Kromě toho byl cech majitelem louky v Nuslích a na pozemku na Nebozízku, ale pro 
nedostatek důkazů – žádné listiny se nezachovaly – muselo se společenstvo vzdáti 
nároků na tyto pozemky. 

 

Příjmy společenstva:  

- z porážky: každý nov člen společenstva platil po 6 roků za každý poražený kus 50 
kr. Další tri léta po 30 kr. Pak směl porážeti zdarma. Nečlenové platili za kus 1 zl. 

- zápisné za učedníky obnášelo 5 zl. a za výuční list rovněž 5 zl. 

- členské příspěvky: zpočátku činil členský příspěvek 50 zl., pak byl snížen na 30 zl. 

- nájemné z obytných budov. 

- nájemné ze 7 masných krámů. 

- stánečné ze stánků v zahrádce: ovšem jen jeho polovina, neboť druhou polovinu si 
ponechávalo město, které v zahrádce udržovalo čistotu a pořádek. 

- z fondu sv. Lazara. 
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Správu společenstva měl starosta, jeho náměstek a 3 členové výboru (později 5 členů 
a náhradníků) a účetní. V roce 1895 bylo nařízeno zastaviti porážení v porážkách 
společenstev a nařízeno porážení v Ústředních jatkách. Proto se Společenstvo 
rozhodlo porážku zbořiti a na jejím místě vystavěti representační dům. Za tím účelem 
odprodalo zahrádku a vystavělo nárožní dům do Lazarské ulice a Lazarské uličky. 
Jako kapitalu použito bylo Lazarského fondu v první hypotece, peněž ztržených za 
masné krámy a půjčky malostranské záložny a městské spořitelny. Dům vystavěla 
firma Nekvasil. 

V novém domě byla zasedací síň společenstva, kanceláře, nemocenská pokladna 
všech čtyř společenstev pražských, poptavárna a noclehárna tovaryšů přespolních. 
Takže v tomto domě soustředěn byl veškeren život společenstva, spolkový i 
organisační. Společenstvo novoměstské nazývá se nyní: Společenstvo řezníků 
novoměstských a vyšehradských. A to proto, poněvadž po zrušení cechů řezníci 
vyšehradští pro nepatrný počet nemohli vytvořiti samostatné společenstvo. Spojili se 
proto s jinými řemesly vyšehradskými a vytvořilo se společenstvo řemeslníků 
různorodých. Do tohoto společenstva řemeslnického přinesli řezníci vyšehradští celý 
svůj majetek cechovní a s ním i prapor. Toto řemeslnické společenstvo trvalo až do 
roku 1890, kdy Horní město Vyšehrad bylo připojeno k městu Praze a tím bylo 
nařízeno splynutí tohoto společenstva se společenstvy pražskými. Řezníci byli 
tenkráte pouze dva a byli přiděleni společenstvu novoměstskému. Vymínili si však, 
aby v názvu bylo jim vyhraženo místo na památku někdejšího cechu vyšehradského. 

3. Vyšehrad. 

Také na Horním městě Vyšehradě býval kdysi Pořádek cechu řeznického. Poněvadž 
bývalo mistrů vyšehradských nanejvýše 6, bývali do cechu přibíráni i mistři z okolí 
„landmeistři“ na rozdíl od „meistrů“, kteří byli občany vyšehradskými. 

Z počátku cech neměl vlastní porážky, každý porážel jak sám chtěl, doma neb 
v soukromých domech a prodej masa byl jen v krámcích, které bývaly v místech 
nynější Neklanovy ulice. Pak bylo nařízeno, že si cech musí zříditi vlastní „šlachtu“ a 
za tím účelem byla odprodána zahrada cechovní řeznickému mistru Filipu Pohanovi, 
který vlastním nákladem roku 1803 postavil porážku a vybíral z každého poraženého 
kusu poplatek 30 kr. 

Cech měl i své cechovní rekvisity. Jejich výčet: cechovní manual z roku 1744, prapor, 
stříbrná pečeť cechu, starobylá pokladnice a smuteční příkrov. 

V roce 1859, když bylo cechovní zřízení zrušeno a zavedeno společenstevní zřízení, 
nemohli řezníci vyšehradští založiti vlastní společenstvo poněvadž jich nebyl 
zákonem předepsaný počet. Ani ostatní řemeslníci vyšehradští z téhož důvodu 
nemohli vytvořiti vlastní společenstva a proto na Vyšehradě bylo vytvořeno 
společenstvo smíšené. Do tohoto společenstva přinesli řezníci celý svůj cechovní 
majetek, i starobylé památky cechovní. Na praporu byly provedeny změny, které 
autor přísně odsuzuje. 

Toto smíšené společenstvo trvalo do roku 1890, kdy byl Vyšehrad připojen k městu 
Praze, a tím přestala nutnost vlastního společenstva. Všichni řemeslníci vyšehradští 
byli zařazeni do příslušných společenstev pražských a řezníci přiděleni společenstvu 
novoměstskému. Na památku někdejšího cechu vyšehradského bylo jméno rozšířeno 
na: společenstvo řezníků novoměstských a vyšehradských. Po tomto připojení vznikl 
též spor o příspěvky, který trval 4 roky a byl konečně urovnán úředním nařízením. 
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4. Společenstvo řezníků obchodníků v královském hlavním městě Praze 

Kromě 4 společenstev řezníků pražských (kteří jsou vlastními dědici někdejších 
pořádků cechovních) a společenstva uzenářů pražských, stávalo v Praze po dobu 28 
let ještě společenstvo řezníků obchodníků v královském hlavním městě Praze, čili 
společenstvo tak zvaných „huntýřů“. 

Huntýři byli (podobně jako uzenáři) vyučenými řezníky, většinou z okolí Prahy a 
předměstí, nezámožní, takže se nemohli státi členy společenstva - dříve  cechu. Tito 
řezníci přijížděli každého dne s vozíky taženými psy do vnitřního města a prodávali 
po různu přímo na ulici na svých vozících tak zvané droby, tj. vepřové a hovězí hlavy, 
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játra, plíce, drštky, nožičky pařené i nepařené a podobně. V poledne svůj krámek zase 
složili a odjížděli domů. 

Těmto huntýřům praví mistři řezničtí nedělali obtíží, pokud se drželi prodeje drobů a 
masa z drobného dobytka, jako vepřů, telat a skopců. Poněvadž byli vyučenými 
řezníky, směli tento drobný dobytek porážeti a vysekávati. Nesměli však prodávati 
maso hovězí aniž porážet hovězí dobytek. Když však začali pod rukou prodávati 
maso hovězí, vznesli proti nim řezníci stížnost, která způsobila, že jim byl prodej 
masa porůznu v ulicích zakázán a nařízeno jim prodávati v zahrádkách společenstva. 
Na Starém městě to byla zahrádka sv. Jakuba, na Novém městě pak zahrádka 
Lazarská. V těchto zahrádkách byly jim zřízeny stánky, za které platili stánečné, které 
vybíralo přímo město, ponechávalo si polovinu vybraných příspěvků za udržování 
čistoty a druhou polovinu odvádělo společenstvu. 

Na rozdíl od uzenářů, kteří z počátku též jen droby prodávali, tito huntýři droby nijak 
nezpracovali, nebyli a nemohli býti členy cechu neb společenstev. U těchto huntýřů 
kupovala hlavně chudší část obyvatelstva, hlavně však venkované, kteří přicházeli do 
Prahy na nedělní trhy, aby si zde nakoupili zásob na celý týden. Proto bylo na snadě, 
že poblíže těchto huntýřů se usadili i jiný obchodníci, kteří pro tyto venkovany 
vystavovali zboží. Ani tito obchodníci nebyli členy žádného společenstva. Tento stav 
trval až do nařízení o nedělním klidu, kdy bylo též ustanoveno, že tito huntýři i ostatní 
obchodníci musí se včleniti do některého společenstva, do jehož obvodu krám 
přísluší. Huntýři požádali všechna 4 společenstva pražská za přijetí, byli však od 
řezníků odmítnuti. 

Proto roku 1885 svolal magistrát města Prahy schůzi řezníků a obchodníků 
s dobytkem, kde je vyzval k utvoření společenstva. Sem měli býti zařazeni všichni 
drobno-řezníci, obchodníci s dobytkem vepřovým, koňmi, drůbeží, ptáky apod. 

Proti tomu se ozval starosta huntýřů František Jeřábek, který vylučoval obchodníky 
koňmi a protestoval proti jménu společenstva. Obchodníci vepřovým dobytkem 
protestovali rovněž. 

V roce 1886 pražský magistrát svolal novou schůzi, kde oznámil členům, že se 
ustavuje společenstvo: huntýřů pražských, to jest řezníků oprávněných k vysekávání 
masa z drobného dobytka. 

Společenstvo bylo ustaveno, ale na první schůzi bylo hned rozhodnuto podati protest 
proti jménu a navrhnouti jiné, které by nebylo příhanou. 

Předseda Josef Pelikán podal ještě v roce 1886 návrh na jméno Společenstvo řezníků 
obchodních. Tento název zamítla obchodní komora pražská jako nejasný a nesprávný. 
Spor se táhl ještě několik let až do roku 1889, kdy byl schválen název: Společenstvo 
řezníků obchodníků v král. hlav. městě Praze. Příslušníci tohoto společenstva směli 
porážeti i vysekávati veškeré druhy dobytka kromě dobytka hovězího.Dále směli 
přijímati učedníky a dávati jim za vyučenou a směli míti vlastní nemocenskou 
pokladnu. Toto nové společenstvo bylo později přijato za člena Zemské Jednoty 
řezníků a uzenářů. 

V roce 1908 odtrhli se od tohoto společenstva velkořezníci a obchodníci s dobytkem a 
masem. Utvořili svoje vlastní společenstvo. Směli prodávati maso pouze ve velkém to 
jest v celých čtvrtích. 

Touto rozlukou nastal nepříznivý obrat v životě tohoto společenstva a zájmy těchto 
dvou společenstev se často křížily neb byly protichůdné. Není divu, že z tohoto 
důvodu obě společenstva záhy zanikla, to jest roku 1914, kdy starosta p. Bočan 
společenstvo řezníků obchodníků rozpustil. Členové přešli ke společenstvu řezníků a 
nemocenská pokladna zanikla. 

5. Zemská Jednota řezníků a uzenářů pro Čechy, Moravu a Slezsko 

Pisatel promlouvá hlavně k dorostu řeznickému: má si svého řemesla vážiti a dobře si 
je osvojiti. Nabádá mládež nejen k pilnému učení a poctivé práci, ale i k sebevzdělání, 
čtení dobrých knih, pěstování divadel a ušlechtilých zábav. Konečně vyslovuje přání, 
aby jeho zápisky vydal Spolek k podporování řezníků v Praze, neboť své vzpomínky 
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věnuje všem řezníkům českým. 

Připomíná Klub řezníků pražských, jehož byl starostou (1890) a Zemskou Jednotu 
řezníků a uzenářů pro Čechy, Moravu a Slezsko, jež vznikla po zániku Klubu a jejímž 
byl spoluzakladatelem a prvním předsedou. 

Ve své činnosti byl podporován hlavně Aloisem Vaníčkem, řezníkem v Praze, 
Františkem Kuchynkou, řezníkem v Pardubicích, pozdějším starostou města Pardubic, 
Františkem Seidlem, řezníkem a starostou města Bydžova, Josefem Sochorem, 
pozdějším starostou města Pardubic, aj. F. Krausem, majitelem a vydavatelem 
Řeznických listů v Praze. 

S počátku schůze Jednoty bývaly špatně navštěvovány, ačkoli pole působnosti 
Jednoty bylo veliké a všestranně důležité pro řemeslo řeznické. O život Jednoty jevil 
se tak malý zájem, že záhy Plaček sám dal návrh na její zrušení a rozpuštění. Schůze 
však jeho návrh nepřijala, nýbrž odhlasovala mu podporu účinnější a dala návrh na 
změnu jména: Zemská Jednota společenstev řezníků a uzenářů s českou řečí jednací 
v království Českém. Prvním předsedou byl zvolen  pan V. Plaček, místopředsedou 
pan Václav Jirásek a tajemníkem p. Fabian. Bylo usneseno vydávati vlastní odborný 
list a k tomu účeli zakoupiti od redaktora Krause Řeznické listy a vydávati: Řeznicko-
uzenářské noviny s honorovaným a odpovědným redaktorem p. A. Korandou. 

Plaček uvedl Jednotu v život a vzdal se předsednictví, ale zůstal členem výboru. 

Z činnosti uvedeno vedle otázek organisačních pokus o spojení společenstev z Prahy 
a okolí v jedno. 

První snahou Plačkovou bylo znovuzorganisování poptavárny a noclehárny pro 
přespolní tovaryše. Plaček totiž zjistil, že tehdejší noclehárna stala se útulkem – „větší 
neb menší havěti“. Přihlásil proto své společenstvo za člena ústavu v Klimentské 
ulici, který byl spravován výborem a vydržován z příspěvků. 

Následuje obšírný popis agendy noclehárny a poptavárny. 

Později vznikla nutnost rozděliti poptavárnu řezníků a uzenářů. Píše, že mezi uzenáři 
začal se rozmáhati socialismus, který značně škodil pověsti poptavárny, neb tato 
posílala své chráněnce po celých Čechách, celém mocnářství, do Bělehradu, 
Bulharska, Rumunska a podobně. Navrhl uzenářům, aby si zřídili poptavárnu vlastní 
a pomáhal jim při její organisaci (r. 1898). 

Další snahou Plačkovou bylo zlepšiti školství pokračovací. Pokračovací škola pro 
řezníky a uzenáře byla otevřena v roce 1888. Jako předseda jednoty přičinil se Plaček 
o zavedení přednášek zvěro-policejních a přednášek o úředních předpisech. 

Jeho pokus o založení odborné školy řeznicko-uzenářské se nezdařil, prosí však, aby 
na jeho památku podobná škola přece jen zřízena byla. 

Jinou starostí Plačkovou bylo zlepšení prodeje odpadků jatečních ve prospěch 
řezníků. Šlo hlavně o lůj, kosti a štětiny. 

Léta zasazoval se o zřízení Kožního družstva, až v roce 1905 kožní družstvo bylo 
ustaveno za jeho spolupráce. 

Plaček závěrem připomíná účast svou na protestu proti agrarnickému návrhu: řemeslo 
řeznické prohlásiti za živnost svobodnou. Tenkráte Plaček účastnil se jednání 
vídeňského a řečnil česky ve vídeňské radnici. 

6. Počátek a vývin živnosti uzenářské v Praze 

Příčina, proč se uzenářství vyvinulo jako samostatná živnost, byla dle autora, 
pohodlnost řezníků. Řezník se z lenosti nestaral o zpracování drobů a jiných 
vedlejších „odpadků“ z masa, jako loje, kostí, kůže apod. Droby byly prodávány 
lacino buď do zájezdních hostinců aneb těm řezníkům, kteří sami neporáželi a živili 
se prodejem v drobném, pročež se jim říkalo drobaři. Ti pak záhy začali zpracovávati  
maso to na produkty, které déle vydrží, jako jaterničky, jelítka, cerbuláty, tlačenku 
apod. Tyto výrobky se prodávaly v průjezdech zájezdních hostinců a šly velmi dobře 
na odbyt. Toto zpozorovali někteří snaživci a založili si v předměstích a postranních 
ulicích prodej podobných výrobků přímo na ulici. Na takových krámcích prodávali – 
většinou dělníkům a chudině – párky a vuřty, ovšem jen studené. Kolem roku 1850 
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bylo v Praze 25 až 30 podobných dílen. Teprve po roce 1860 začala se v Praze 
prodávati šunka vařená, maso sekané a vařená uzenina. 

Na venkově se dříve maso vepřové téměř neprodávalo. A to z toho důvodu, že každý 
sedlák si každoročně vykrmil vepře krmníka a zabil ho, aby měl dostatek sádla pro 
svou domácnost. Kromě toho zabíjel o poutích a posvíceních vepře pečenáče, kterého 
lehce v domácnosti zpotřeboval. K těmto zabíjačkám byl pozván vždy místní řezník, 
který mu maso konservoval a jatrnic nadělal. Proto také tak málo vepřů se do Prahy 
z našeho venkova dováželo. Masný trh na vepře byl v ulici Ječné, a na Starém městě 
v ulici Rybné. – Následuje podrobný popis práce řezníka při zabijačkách. – Zbylé 
maso se udilo. Tím byl dán základ k pozdějšímu odvětví – uzenářství. 

Autor zmiňuje se o příčině nedostatku vepřového masa – český vepř jest sice výborné 
jakosti, ale velmi choulostivý. proto vyvinul se přívoz prasat polských, jež byly hnány 
honci od vsi ke vsi. Jiní obchodníci přiváželi prasata z Uher – bagouny. Vepři polští 
byli hubení, ale laciní. Uherší rovněž. Tu a tam se dovážel i druh anglický, který byl 
masitý, ale nesádelný. Proto se v Polsku začala křížiti prasata polská s anglickými a 
vypěstoval se tak druh hodnotný, který měl na našem trhu velký odbyt. Tak tomu 
bylo až do roku 1866, kdy vypukla válka. Na čas, kdy přišli do Prahy němečtí vojáci, 
autor vzpomíná s rozkošnou ironií. Němci poukázali na to, že v mase jsou živé 
trichiny a způsobili tak poklesnutí ceny na 16 kr. za libru. Vznikla tak velká panika, 
uzenáři přestali téměř vyrábět, obecenstvo maso nekupovalo. Kdo však stále kupoval, 
byli prý němečtí vojáci a když z Prahy odtáhly, z mizeli prý i ty trichiny. 

Dále popisuje autor podrobně zařízení dílny uzenářské, kde se nejprve sekalo maso 
ručním sekáčkem, pak tak zvanou kolíbkou, tj. několika ohnutými noži k sobě 
ztaženými, pak přišel stroj Rudlovka, výrobek dílny pana Rudlovského a konečně 
v době nejnovější, zařízení strojní. 

Líčí též poměry pracovní – dobu práce, způsob ubytování, plat a podobně. Toto líčí 
z vlastní zkušenosti, neboť přišel do Karlína jako dělník v létech šedesátých až 
sedmdesátých. 

Podrobně líčí rozvoj řemesla uzenářského, jak se pomalu vyvinovalo. Nejprve se 
prodávaly výrobky, jak šly z udírny, a neohřívaly se v krámě. Pak se začalo 
s ohříváním a zařizováním jídelen při uzenářství. Tyto byly tak oblíbeny, že nastal 
spor mezi hostinskými a uzenáři, který však po nějakém čase skončil smírem. 

Zmiňuje se též o značné oblibě našich šunek a uzenářských výrobků za hranicemi a 
tvrdí, že záhy tvořily důležitý artikl exportní. 

Rozvojem uzenářského řemesla vznikla sama sebou potřeba založení vlastního 
společenstva uzenářského. Toto bylo povoleno v roce 1874 a prvním předsedou 
společenstva byl pan Dominik Malý, uzenář v Široké ulici. Roku 1875 bylo 
v Týnském chrámě svěcení praporu. Roku 1889 byla založena nemocenská pokladna 
pro uzenářské pomocníky. Zřízena byla též samostatná poptavárna, kterou Plaček 
pomáhal zříditi a s ním tajemník Jednoty, ředitel Záložny řemeslníků pan Josef Peršl. 

7. Uzenářství vůbec a pražské zvlášť 

Zde autor opakuje kratšeji totéž, jako ve stati číslo 6, a k tomu přidává některé další 
údaje: 

Nynější uzenář vyvinul se z někdejšího řezníka. A to tím způsobem, že buď neměl 
dodatek kapitalu státi se samostatným mistrem řeznickým, aneb, ať už z jakýchkoli 
důvodů, nebyl přijat do společenstva řezníků. Takoví řezníci živili se prodejem drobů 
– drobaři. Z počátku zboží neprodávali, neměli vlastních krámů, měli najaté 
prodavače, kteří prodávali zboží, vyrobené z drobů, obyčejně v určitých dnech 
v týdnu, po hostincích, na trzích, v průjezdech atd. Prodavač toto zboží roznášek 
v bedničce neb v brašně. Když se pak viděla obliba toho zboží, zřizovaly se malé 
krámečky, podobné krámkům níťařským a i v těch se prodávalo jen v určitých dnech 
v týdnu určité zboží: jednou jaternice, jindy párky a podobně. A zase stoupající obliba 
tohoto zboží vynutila si výrobu denní, pravidelnou. Dlužno připomenouti, že v těchto 
uzenářských krámech s počátku se prodávaly výrobky tak, jak šly z udírny; teplá se 
prodávala jedině jaternicová polévka, ve které se vařil ovar a uzenky. Maso, uzenky 
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ani jiný výrobek se v krámech neohříval. To se vyvinulo později, až se začaly při 
uzenářství  zařizovati jídelny. Hlavními odběrateli v těchto prvních časech byli 
trachtéři, totiž hostinští, kteří měli zájezdní hostince, kde v průjezdech měli sklápěcí 
stoly, na kterých jídali trhovci a obchodníci. 

Nákup masa si obstarávali uzenáři na trzích, sami na porážkách vepře neporáželi, 
nýbrž kupovali maso již vypařené. Takový trh byl u staroměstských krámů v Rybní 
ulici. Každý uzavřený obchod končil litkupem – čili pitím v hostinci u Kamenné 
panny. Později byl trh na vepřový dobytek přeložen do zahrady letohrádku Amerika, 
kde ve dvoře byly zřízeny stáje, porážka a místosti na paření a malé krámy k prodeji 
poražených kusů. Zde byly trhy pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Do roku 1874 byli 
všichni uzenáři přičleněni do Společenstev řezníků, teprve tímto rokem bylo ustaveno 
jejich vlastní společenstvo. O zřízení vlastního samostatného společenstva zasloužil 
se pan Fr. Červený, a prvním starostou společenstva byl pan Dominik Malý. 

Časem začalo se v uzenářstvích prodávati i maso vepřové, což nebylo vhod řezníkům 
a vznikl z toho spor. Spor byl vyřízen v tom smyslu, že uzenář smí prodávati maso 
jen tehdy, opoví-li též živnost řeznickou, naproti tomu, že i řezník smí prodávati 
uzenářské výrobky, opověděl-li živnost uzenářskou. Čili, jak pisatel podotýká, vrátilo 
se k původnímu stavu a výhodu z toho mají jen úřady, jimž se poplatky platí na 
dvakrát. Společenstvo uzenářů, mělo, po vzoru řezníků, svou vlastní poptavárnu, 
nemocenskou pokladnu, prapor apod. 

Trh v Americe byl zrušen po otevření ústředních jatek, kamž byl trh vepřů, jich paření 
i chladírny přemístěny. 

Autor stěžuje si na nedostatečný chov vepřů u nás a poukazuje na ohromné sumy, jež 
se tímto způsobem vyvářejí za hranice a mohly by pěkně zůstati v zemi, kdyby čeští 
hospodáři věnovali více pozornosti pěstování kvalitních vepřů. 

8. Z mých vzpomínek o znehodnocování kůží. 

V této stati autor s velikým rozhořčením brojí proti neřemeslnému ztahování koží na 
porážkách. Píše, že dříve se kůže hovězí vždy vytloukaly a menší kůže vytlačovaly. 
Nože se neužívalo, lež na oříznutí kůže. Kosti, hlava, lůj a zbytky masa se na kůžích 
nenechávaly, poněvadž se tím kůže znehodnocovaly. Kůže se prodávaly – jako ještě 
nyní – na váhu a za 1 kg se dostávalo 60 až 80 kr., ovšem za kůže bezvadné. 

Záhy se však rozmohlo neodbornické ztahování nožem, při čemž na kůži vznikaly 
řezy a trhliny, dále se na nich nechávaly zbytky šlach, masa a podobně  a tím vším 
kůže ztrácely na kvalitě, ačkoliv byly těžší, a dostalo se ze 1 kg nejvýše 15-20 až 30 
kr. Docela, aby kůže měla větší váhu, polévala se ze vnitř i zvenčí vodou, neb se 
nechávala vodou napitá zmrznouti. Jest přirozeno, že koželuzi a továrníci tyto 
znehodnocené kůže nechtěli kupovati a tím řezníkům vznikal úbytek příjmů. Zemská 
Jednota řezníků i společenstva pražská upozorňovala na tento nešvar a marně 
nabádala mistry, aby dbaly dřívějšího způsobu ztahování, to jest vytloukáním a 
vytlačováním, marně upozorňoval, že kůže prasklé již nikdo nechce, že ztrácíme 
zahraniční odbytiště apod. Trvalo to však až do roku 1905, kdy bylo ustaveno kožní 
družstvo, které samo kůže kupovala a pak v dražbách prodávalo. 

V této stati krásně píše o hrdosti řemeslníků, o jich poctivosti, o tom, že si, dříve 
dávali zaplatiti práci, nikoli čas, jak se v době moderní rozmohlo. A nabádá, aby se 
řemeslníci vrátili k těmto krásným zásadám a tím pomohli zas k rozkvětu dobrému 
jménu českého řemeslníka. 
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 Dodatek    
1 Výstřižek úmrtního oznámení majora Vojtěcha Mikuláše Plačka ze dne 14. 

června 1923 
1 1923 1 

2 Úmrtní oznámení pana Vojtěcha Plačka ze dne 5. března 1926 1 1926 1 
3 Venkov ze dne 12. března 1926, obrázek katafalku pana Vojtěcha Plačka 1 1926 1 
4 Dvě poděkování za projev soustrasti při úmrtí pana Vojtěcha Plačka 1 1926 1 
5 Vzpomínka na zemřelé: Vojtěcha Mikuláše Plačka syna, Vojtěcha Plačka 

otce, Marie Plačkové matky 
1 s. d. 1 

6 Fotografie rodiny Plačkové 1 1908 1 
7 1 výtisk časopisu Dějiny-Tradice-Rod z března 1940 1 1940 1 
8 Píseň o řeznících 1 1813  
9 2 dopisy o účasti řezníků na obraně Slovenska r. 1919 proti Maďarům. 1 1919?  
10 O nemocech zvířat na lidi přenosných. 1 1897  
11 Podílní list. 1 1901  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117 Vojtěch Plaček, mistr řeznický 
Archiválie z let: devadesátých až 1914. 
Ráz činnosti: organisování spolkového života řezníků. 
Ráz fondu: paměti a zápisky. 
Množství archiválií: rukopis o 174 stránkách (12 oddělení) 
Získáno od: Dr. Albžběty Brimbaumové darem. 
Získáno kdy: v květnu 1938. 
Pořádala: Bohumila Mráčková v srpnu 1939 
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2. Společenstvo novoměstské: 

Toto společenstvo vzniklo po zániku cechu novoměstského a zdědilo po něm i slušné 
jmění. Patřilo k němu: 
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