
ŘEZNÍK

ŘEZNÍK

1    Brejcha Ant. Dvorská 12/6                     1929-1936
2    Brejcha F. Ke Kozím hřbetům 4/9 (dříve Únětická)  1903-????
3 Brejchová Vl. Kamýcká 146/14, od roku 1936 po A. Brejchovi 1936-????
4    Bříza Kamil K Roztokům 321/34 (dříve  Roztocká) 1933-????
5    Daňhel Stan. Výhledské nám. 599/17 (dříve Palackého n.)  1939-????
6    Dvořák … Suchdolská 141/28, Horní Sedlec (dříve Národní)  ????-????
7    Kejmar Ant. Dvorská 7/3 1931-????
8    Maňhal … Kamýcká … ????-????
9 Pištora Václav K Roztokům 321/34 (dříve Roztocká) 1932-????   
10 Plos Vojtěch Návazná 600/1 (dříve Zeyerova) 1939-????              
11  Prokop … Kamýcká 225/10 1939-????
12  Trost Julius Kamýcká 225/10  (nájemce) 1939-1944
13  Šenfeldr Ant. Staročeská 254/12 (dříve  Družstevní) 1929-???? 
14  Toman Vlastimil K Roztokům 321/34 (dříve Roztocká) 1930-1933

K Drsnici 458/12 (dříve  Alešova/Alšova) 1933-????
15 Švec … Suchdolská 141/28 (dříve Národní) 1933-????
16  Pištora Václav K Roztokům 481/4 (dříve  Roztocká) ????-????

Zdroj: Obecní kronika, SOkA Praha-západ, pamětníci
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Lovením zvěře a zpracováním masa se lidé zabývali již v pravěku, byla to jedna z podmínek přežití lidského druhu. První zmínky o řeznickém
řemesle se objevují v době řeckořímské, již v 3. století n. l. Prvními řezníky na našem území byli pohanští kněží, kteří obětovali dobytek bohům na
obětních oltářích na místech vyhrazených k tomuto účelu. Maso, které lidé nespotřebovali přímou konzumací, bylo třeba uchovat, bylo
konzervováno solením a uzením. Ve středověku bylo zpočátku toto řemeslo provozováno svobodníky, tedy venkovskými lidmi, kteří vozili maso
do měst na trhy. Později začali řeznickou živnost provozovat i měšťané. Řezníci se u nás s největší pravděpodobností začali vyskytovat až ve 13.
stol. V té době také začaly vznikat na našem území cechy, byly zprvu bez psaných pravidel, vedené pouze tradicemi. Později se řády začaly
sepisovat a předkládaly se králům ke schválení a potvrzení. První cech řeznický byl v Praze zřízen roku 1359. Cech dostal potvrzení privilegií i od
Rudolfa II., zároveň však byly stanoveny maximální ceny masa. V 16. stol. se řeznická profese dělí na řezníky, kteří porážejí a vysekávají veliký i
drobný dobytek, na drobnořezníky, kteří porážejí a vysekávají jen drobný dobytek a na řezníky-uzenáře, kteří poráží a jenom oni smějí maso udit.
V rámci reforem Josefa II. byly cechy zrušeny, krátce po jeho smrti byly jeho bratrem Leopoldem II. obnoveny a musely se řídit verzí v období
Leopolda II. až do roku 1859, kdy byly cechy všech řemesel zrušeny a 1. května 1860 byl vydán živnostenský řád. S rozvojem řeznických cechů
rostl i počet nových masných krámů, vznikají jatka, trhy dobytka a začíná se udit maso. Řezník po vesnicích obcházel statky a kusy, které byly
vhodné k porážce, nakupoval přímo na místě. Řezníci tak mohli svou živnost provozovat kdekoliv a nebyli vázáni na masné krámy. [2][3] (H.B.)

Václav Pištora 3.zleva, 1932, K Roztokům 321/34, dříve Roztocká. 
(Foto poskytla J. Francová)

Zabíjačka u Brejchů, Ke Kozím hřbetům 4/9, dříve Únětická.
(Foto poskytla K. Lacinová)

Řeznické řemeslo na Suchdole poměrně kvetlo. Zajišťování potravy bylo životní

nutností. Své uplatnění zde našlo postupně větší množství provozovatelů

prodeje a zpracování masných výrobků. Z dnešního pohledu je třeba si

uvědomit, že náplň činnosti řezníků nebyl jenom prodej masa, ale především

také zpracování různých druhů masa včetně přísad a výroba produktů

masného sortimentu.

Významnou úlohou řezníků na venkově bylo také zajišťování odborné práce při

domácích venkovských zabíjačkách. Bývalo časté, že i drobní hospodáři se

kromě pěstování plodin věnovali také chovu hospodářských zvířat. Kdo měl

trochu vhodné podmínky, i potřebné zdroje krmiva, a nebál se každodenní

povinnosti péče o zvířata, odhodlal se k zajištění části obživy vlastními silami.

Vrcholnou formou bylo, když někdo „držel“ prase.

V takovém případě, pro završení účelu chovu, nakonec, na ten zlatý hřeb

celého snažení, na tu zabíjačku, bylo účelné sjednat řezníka. Kromě toho bylo

potřeba zapůjčit potřebné vybavení a zajistit několik zdatných pomocníků.

Zabíjačka nebyla nic jednoduchého, neboť dobře vykrmené prase vážilo

obvykle kolem 200 kg.

Začátek akce byl sice poněkud traumatický, ale na vesnici se přes to dokázali

přenést. Po odborném „picnutí“ zvířete bylo potřeba ihned „chytit krev“

z otevřené tepny do velkého hrnce a míchat rukou, aby se nesrazila. Dále zde

byly připraveny obrovské necky, ve kterých došlo ke spaření kůže vřící vodou,

pro očištění a snadnější odstranění štětin. Následovalo připevnění kusu za

zadní nohy na rozporku a vytažení kladkou do svislé polohy. Dále již

pokračovalo vyjmutí vnitřností a bourání jednotlivých druhů masa.

Výsledkem celodenního úsilí byly tradiční zabíjačkové speciality, jako polévka

„prdelačka“, ovárek, jitrničky, jelítka, tlačenka, a další produkty k nakládání,

nebo uzení.

Výslužku dostali všichni pomocníci, příbuzní i ti, kteří byli právě potřební, nebo

poskytovali nějaké protislužby.

Z těch 200 kg živé váhy na počátku se zpracovalo úplně všechno. Některé

suroviny, jako např. sádlo, nebo hřbetní kůže, zvaná „krupón“ se za války

povinně odevzdávaly státu na určených sběrných místech.

(B.S.)
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Tržnice masa Vl. Toman, 1930, K Roztokům 321/34, dříve  Roztocká. 
(Foto poskytla J. Francová)
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Řeznictví Stanislav Daňhel, 1943, budova vpravo, Výhledské nám.  599/17, dříve Palackého nám.
(Foto poskytl V. Blažek) 
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Řeznictví Antonín Šenfeldr, Staročeská  254/12, dříve  Družstevní.
(Foto poskytla H. Kopecká)
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Julius Trost

Narozen: 19.2.1891, Vinoř.
Popraven: 1.12.1944, Praha.
Čestný občan Suchdola.

Řezník Julius Trost provozoval živnost v prodejně na Kamýcké ulici č. p. 225/10 od roku 1939. Po začátku 2. světové války 
byl však zaveden přídělový systém, kdy byly potraviny přidělovány obyvatelům prostřednictvím potravinových lístků. Bylo 
to však také období přechodu odpůrců režimu do ilegality a silné perzekuce obyvatel, zbavených občanských práv, kteří na 
lístky neměli nárok. Tajně docházelo k prodeji potravin těmto postiženým osobám bez potravinových lístků, což bylo 
trestné. To se stalo J. Trostovi osudným.

Na udání Němky z Horoměřic a německého důvěrníka ze Suchdola byl popraven gilotinou v policejní věznici gestapa v 
Praze na Pankráci 1.12.1944 pro schvalování atentátu na Heydricha.  [1] (B.S.)
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Řeznictví Václav Pištora , 1940, K Roztokům č.p. 1346/4, dříve  Roztocká  481/4.
(Foto poskytl V. Pištora)
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Povolení ke zřízení krámu, Antonín Brejcha, 1935. 
(SOkA Praha-západ)

Oznámení zahájení živnosti, Vojtěch Plos, 1939. 
(SOkA Praha-západ)

Z historie řemesel a živností na Suchdole

(Foto Památník obětí fašizmu, Praha-Pankrác)
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