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Naše společnost se zmítá v nové válce, ten-
tokrát ve válce pravdy a důvěry proti dezin-
formačním technologiím. Jejím vojskem jsou 
politici a obchodníci, zbraněmi pak moderní 
sdělovací prostředky. Jako strategii si válčící 
strany zvolili atomizaci společnosti protivní-
ka, na jehož jednotlivce útočí prostřednictvím 
slova, obrazu i podprahových triků. 

 
    Škodlivé dezinformace se v současnosti bo-

hužel dostávají ve velké míře i do našeho potravi-
nářského prostředí, ať již formou různých značek 
jakosti, marketingu praktikovaného nadnárod-
ními obchodními řetězci, či cílenými zásahy 
různých zájmových skupin do správné výrobní 
a obchodní praxe. Pravda jako kategorie v sou-
časných obchodních vztazích již dnes prakticky 
neexistuje a dávno pryč jsou i časy, kdy obchod 
se mezi partnery potvrzoval podáním ruky, které 
mělo stejnou váhu jako notářský úpis. 

Současným hitem v obchodních vztazích v po-
travinářské oblasti jsou právě zaváděné České 
cechovní normy, které bohužel nejsou založeny 
na pravdivých základech, a mají nadto ještě do-
sti mystifikační charakter. Pokusím se proto pro-
střednictvím historických faktů vysvětlit zřejmý 
rozpor mezi skutečnou hospodářskou a obchodní 
činností původních řemeslných cechů a součas-
nou snahou o zavedení nové značky jakosti potra-
vinářských výrobků pod obdobným synonymem. 
Upozorňuji, že nejsem nepřítelem jakýchkoliv 
seriózních akcí, které mohou zvýšit jakost po-
travinářských výrobků, ale musí být založeny na 
poctivých a odborných základech. Přitom za nej-
důležitější prostředek v tomto smyslu pokládám 
dobrou vyhlášku ministerstva zemědělství o ma-
se k zákonu o potravinách, která zatím našemu 
masnému oboru chybí. Současně platná vyhláška 
je ve svých kriteriích naopak nakloněna výro-
bě nekvalitních masných výrobků, zejména ve 
spotřebě masných surovin a v jejich substituci 
neživočišnými produkty.

cechy Městských řeMeslníků 
a obchodníků ve vrcholnéM 

a pozdníM středověku 
a ranéM novověku

V počátečním období městského života řídi-
li rychtář a konšelé řemeslníky sami. Vydávali 
jim přitom nařízení týkající se práce a trhu. Ke 
konci 13. století se začali řemeslníci příbuzných 
řemesel sdružovat v náboženská či humanitární 
bratrstva. Členové bratrstev měli zpravidla za-
jištěnou určitou stavovskou podporu. Tyto or-
ganizace postupně přibraly ke svým dosavad-
ním úkolům také povinnost hájit vlastní zájem 
řemesla. Touto rozšířenou činností došlo k pře-
tvoření bratrstev v cechy řemeslníků. Ty pak na 
sebe a své členy převzaly oprávnění k práci, dále 
k nákupu surovin a k prodeji hotových výrobků. 
Z toho vyplývalo, že kdo nebyl členem cechu, 
nesměl nic z uvedených činností provozovat. 
Pokud někdo tato pravidla porušil, byl potres-
tán a nazván „stolířem“, později „fušerem“, snad 
proto, že pracoval pokoutně při cizím stole. Vý-
raz cech vznikl z německého „zeichen“ zejmé-
na proto, že Němci v té době vládli na většině 
radnic. Dalšími názvy pro cech byly: Pospol-
nost, Pořádek, latinsky Societas. Statusy cechům 
udělovali v jejich počátcích zpravidla konšelé 
a později král.

     Přesný letopočet vzniku cechů řezníků je 
obtížné určit, protože se jednalo o dosti dlouho-
dobý, nerovnoměrný proces v jednotlivých ob-
lastech. Je však známo, že pražští řezníci měli 

Cechy řemeslníků a současná značka 
„České cechovní normy“

již v roce 1283 jít v královském průvodu, a to 
v čele všech řemesel hned za městskou radou. 
V 16. století již byla téměř všechna řemesla or-
ganizována v ceších. Výjimku tvořili knihtiskaři, 
lékárníci a švadlenky, kteří tak tvořili „řemeslo 
svobodné“, podléhající ve všem konšelům, a to 
nebylo v té době žádnou předností. Naproti tomu 
řemeslníci, kteří byli členy cechů, si spravovali 
své věci sami, což bylo jejich chloubou.

     V čele cechů byli cechmistři čili starší, oby-
čejně dva, kteří opatrovali cechovní pokladnici. 
Ta měla své uctívané jméno „Matka pokladnice“. 
Konšelé postoupili cechmistrům soudní pravo-
moc nad členy cechů, ovšem jen ve věcech ře-
mesla. Cechmistrům byl dále přiznán dohled nad 
kvalitou práce, ale zároveň udělena také povin-
nost dohlížet na morálku mistrů ve smyslu čest-
ného obchodu tak, aby obyvatelstvo nebylo ši-
zeno. Cechmistři předsedali valným hromadám, 
v nichž se mistři usnášeli ke všem věcem, které 
se týkaly řemesla. Při jednání valných hromad 
docházelo podle potřeby i k soudnímu řízení. Po-
kud byla při schůzi otevřena Matka pokladnice, 
musel se každý účastník chovat slušně.

     Přístup do cechu všem, kteří se stali měšťa-
ny, byl nejprve dosti snadný. Platilo se jen mírné 
vstupné. Když však počet mistrů vzrostl, vstupné 
se zvýšilo. V roce 1357 ve snaze, aby se do cechu 
nedostávali nedouci a nedělali řemeslu hanbu, 
bylo uloženo kandidátům předložit „mistrovský 
kus“, tedy typ určité zkoušky.

Cechy dbaly mimo znalosti řemesla také na 
morální kvalitu svých členů, a proto musel každý 
kandidát předložit list o poctivosti svého rodu. 
Velká pozornost byla věnována otázkám stavov-
ské cti. Existovaly dokonce „Listy o cti“, ve kte-
rých kandidát na mistra např. dokazoval, že žije 
v řádném manželství, případně, že není podda-
ný. Některé tehdejší podmínky se z dnešního po-
hledu zdají absurdní. K nepřijetí do cechu nebo 
k vypuzení z cechu již přijatého kandidáta 
stačilo zabít psa, dotknout se „umrlého“ nebo 
vzteklého zvířete, dotknout se šibenice apod. 
Od vzniku cechů platila zásada, že řemeslo by 
mělo živit všechny mistry stejně. V pravidlech 
cechu bylo ustanovení, že vstupoval-li do cechu 
mistrův syn, má po otci půl práva nebo právo 
celé. To znamená, že jiný kandidát musí vyplnit 
všechny podmínky přístupu k cechu a mistrův 

syn jen jednu polovinu nebo je od podmínek 
osvobozen. 

Pro zajímavost si dovoluji vyjmenovat české 
středověké cechy řemeslníků, jak se řadily do 
průvodu při různých slavnostních příležitostech, 
např. když šly naproti českému králi. Jako první 
byli řezníci, druzí zlatníci, třetí platnéři (kovoře-
meslníci), čtvrtí kožišníci, jircháři a kožebarvíři, 
pátí krejčíři, šestí ševci, sedmí nožíři, osmí sla-
dovníci, devátí pekaři a mlynáři, desátí bečváři, 
jedenáctí soukeníci, dvanáctí lazebníci a poslední 
obchodníci, zvaní kramáři, kteří bývali považo-
váni zejména církví za nečestné řemeslo.

V první polovině 19. století již začínala vzni-
kat exaktní pravidla, která se zabývala jakostí 
potravinářských výrobků. V případě uzenářské-
ho řemesla, které vzniklo oddělením od řemesla 
řeznického, byla uplatňována zásada, že váha ho-
tového uzenářského výrobku měla být nižší než 
váha použitého masa pro jeho výrobu.

Tato krátká exkurze do historie počátku spole-
čenské a hospodářské organizace našeho řemes-
la má za cíl vysvětlit, čím byly řemeslné cechy 
a jakou úlohu hrály v městské společnosti. Sa-
mozřejmě, že se v souvislosti s dějinami Evropy 
a s poznáváním nových pracovních a obchod-
ních zákonitostí charakter cechů postupně mě-
nil. Cechovní samosprávy existovaly plných šest 
století. K jejich zrušení došlo okolo roku 1860. 
Nahrazeny byly živnostenskými společenstvy, 
často sdružovanými do vyšší organizační formy, 
tzv. jednot společenstev. 

Velkým defektem současného statutu nové 
značky České cechovní normy je nepochopení 
slovního výrazu řemeslo. Například mlékárenství 
nebo sýrařství jako řemeslo neexistovalo. Exis-
tovali však kravaři, kteří často také sýrařili. Jed-
nalo se však jednoznačně o zemědělské odvětví. 
Současná značka ČCN je tedy v této souvislosti 
nesmyslná. Obdobně je tomu u drůbežářů, kteří 
byli v minulosti také ryzími zemědělci. Je prav-
děpodobné, že se některé potravinářské obory, 
které historicky nevznikly z cechů, této značce 
nebrání ze zištných důvodů, jako jsou např. pro-
středky na propagaci různých akcí financované 
z jiných než jejich vlastních zdrojů. 

Při úvaze o smyslu zavedení nové značky Čes-
ké cechovní normy se nabízí otázka, zda se ne-
jedná o snahu podobně jako v minulosti u značky Pokračování na straně 3

KLASA, to je vyškubnout státní peníze pod rouš-
kou jakési fiktivní starosti zájmových organizací 
či jejich funkcionářů o jakost potravinářských 
výrobků. Masných výrobků ověnčených touto 
značkou se vyrábí zanedbatelné množství a svojí 
jakostí se pouze přibližují k jakosti produkova-
né v devadesátých letech minulého století. Zato 
státní podpora této uměle udržované značky se 
od jejího založení pohybuje již v miliardových 
hodnotách.

reklaMa jako tvorba 
a distribuce inforMací   

Velkým současným problémem ve smyslu po-
dávání informací spotřebitelům je klamavá rekla-
ma obchodních organizací jako součást marke- 
tingu, kterou naštěstí přestává velká část popula-
ce brát vážně. Dochází tak k paradoxnímu stavu, 
že taková reklama neplní svůj účel a vlastně se 
ani nevyplácí.

Výklad klasické reklamy je jednoduchý. Jedná 
se vlastně o informace, přesvědčování a prodává-
ní. Současná moderní reklama má být postave-
na na předpokladu pravdy, legálnosti, slušnosti 
a společenské zodpovědnosti. Moje osobní zku-
šenosti se soudobou reklamou potravinářských 
obchodních organizací jsou však dosti negativní. 
Náplň reklamy často směřuje k bulvárnímu či 
klamavému pojetí, což je v rozporu s budová-
ním věrohodného a seriózního jména konkrét-
ního výrobce. Domnívám se, že na odběratele či 
konečného spotřebitele potravinářských výrob-
ků zapůsobí více reklama zdvořilá, vycházející 
z pravdivé informace, opírající se o dlouhodobě 
pěstovanou dobrou pověst organizace. Pro na-
plnění cíle reklamy a upevňování věrohodnosti 
značky je však nutná také odpovídající jakost na-
bízených výrobků.

Mezi nedostatek současně praktikované rekla-
my v našem oboru je neujasněnost zadavatele, 
čeho chce a jakými prostředky dosáhnout. Dále 
je to nízká profesionální kontrola návrhu reklam-
ní agentury. A tak v současné reklamě můžeme 
vidět špatnou mozaiku v nákroji trvanlivého sa-
lámu, nesprávnou barvu šunky, nedokonale tva-
rované drobné výrobky a mnoho dalších závad 
na jejich kráse. Na velkých reklamních plochách 
najdeme nesoulad mezi objekty, které tvoří např. 
zdařilá a příjemná postava, která prezentuje ne-
esteticky působící výrobek, nebo obráceně. Také 
hesla nebo popisky k obrazům bývají často mi-
zerné včetně využívání tzv. profláknutých osob 
ze šoubyznysu, kterým část kultivované společ-
nosti, a tím i spotřebitelů není často nakloněna.

Odborníci na vytváření reklamy mají ve svém 
řemeslném arzenálu mnoho příkladů, co dobrého 
může reklama pro zadavatele udělat. Rádi pou-
kazují na prosperující světové výrobce, u kte-
rých je reklama ve všech možných formách co 
nejvíce rozšířená. Tito producenti reklamy umí 
velmi dobře vyvracet argumenty brojící proti re-
klamě, jako např. že se jedná vyhazování peněz, 
které ve svém důsledku zaplatí spotřebitel, nebo 
že reklama je pustá manipulace s lidmi apod. 
Při jednání s těmito odborníky je namístě určitá 
obezřetnost. 

stručný závěr
1.  Současná pravidla Českých cechovních norem 

neodpovídají historické skutečnosti, protože 
některé potravinářské obory nevznikly z ře-
mesel sdružených v ceších. Např. chovatelé 
krav a drůbeže patřili jednoznačně do země-
dělského odvětví.
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kamille s. r. o., 
v pláni 11/25, 142 00 praha 4, cz

kontakt: ing. pavel heřmánek
tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104

kamille.sro@gmail.com

www.kamille-livestock.com

Firma Kamille s. r. o. 

zajišťuje vývoz 
a dovoz živých zvířat.

Společnost má dlouholetou tradici v oboru 
a při své obchodní činnosti upřednostňuje spolehlivost  

a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.

KoNKrétNě Nabízíme:
– výkup jatečního skotu a prasat za účelem exportu, 

– výkup zástavového skotu k výkrmu.

Máme svoje stálé obchodní partnery 
a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.

S důvěrou se na nás obraťte!
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Zveme vás na tradiční východočeskou prodejní výstavu

GASTRO
22.-23. ŘÍJNA

10.00 – 18.00
2020

&
FESTIVAL
POTRAVIN
A NÁPOJŮ
www.dtpce.cz

kontakt: 770 623 217

DŮM TECHNIKY PARDUBICE
NÁM. REPUBLIKY 2686 - 1. PATRO (VEDLE DIVADLA)
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2.  Podle dochovaných údajů z období končících 
cechů v 19. století platila v uzenářské výro-
bě zásada, že hmotnost hotového uzenářské-
ho výrobku má být nižší než hmotnost spotře-
bovaného masa pro jeho výrobu. Obsah masa 
stanovený pro vybrané výrobky ČCN je nízký 
a neodpovídá zpravidla ani státním, oborovým 
a podnikovým materiálovým normám býva-

lého unitárního masného průmyslu, natož zá-
sadám praktikovaným v období cechovních 
organizací. 

3.  Používání některých, v současnosti běžných 
pomocných látek a obalů, jako jsou chemická 
aditiva, plastové uzenářské obaly, hliníkové 
klipsy, případně nezauzování výrobků, nebylo 
typické pro výrobu uzenin při existenci cechů 
v první polovině 19. století. 

4.  Přívlastek „cechovní“ evokuje u spotřebitele 

pocit něčeho tradičního, historického, přírod-
ního, nefalšovaného, což by vzhledem k sou-
časné situaci na našem trhu potravin rád uvítal. 
Stanovená pravidla pro ČCN však nejsou tako-
vému přání nakloněna.    

5.  Většina potravinářských oborů má svoje sta-
vovské organizace, a proto se přímo nabízí 
případnější pojmenování snahy o zvýšení ja-
kosti vybraných druhů potravinářských vý-
robků věrohodnějším výrazem: „Vyrobeno dle 

Stavovské normy (její označení)“. Odstranilo 
by se tak hned několik historických a tech-
nologických nesrovnalostí, jako např. roz-
díl mezi obory majícími původ v řemeslech 
nebo v zemědělství, možnost využívání mo-
derních technologií a pomocných materiálů, 
které výrazu České cechovní normy neodpoví- 
dají. 

Josef Radoš

 
Dokončení ze strany 1

Vztah k potravinám, tedy preference či 
averze, je u druhu Homo sapiens dán složi-
tou výslednicí mechanizmů, které jsou pod-
míněny druhově, vrozenými apely a širokou 
paletou získaných vztahů na kognitivní – vě-
domé základně. Některé potraviny získávají 
spontánní oblibu většiny konzumentů ve vel-
mi krátké době, jiné jsou i po delším čase 
většinou odmítány. Maso a výrobky z něj pat-
ří do skupiny potravin, k nimž mnoho jednot-
livců, ale i populací, kultur i náboženství za-
ujímá často ambivalentní vztah.

Základní přístup k neznámým potravinám lze 
u druhu Homo sapiens definovat jako střet dvou 
silných evolučních mechanizmů, tzv. otevřené-
ho a uzavřeného programu. Program otevřený 
umožňuje člověku zařazovat nové potraviny 
v době, kdy se změnila jejich nabídka vlivem 
klimatických změn či důsledkem migrace do ji-
né oblasti a kdy by neochota konzumovat nové 
potraviny mohla znamenat vážné ohrožení pře-
žití jednotlivce i rodu. Uzavřený program pak 
naopak chrání člověka před neuváženým a ukva-
peným konzumem neznámé a možná toxické 
potravy. Tento program se u člověka projevuje 
od dětství tzv. potravinovou neofobií neboli stra-
chem z nových potravin.

Nejsilnější neofobii pozorujeme u dětí, které 
potřebují až jedenáct neutrálních kontaktů s no-
vou potravinou, aby navodily její oblibu. Zajíma-
vá je jistě skutečnost, že v neofobii existují i zře-
telné pohlavní rozdíly: muži mají strach z nových 
potravin obvykle silnější než ženy. Zatímco že-
nám většinou postačí čtyři kontakty s novou po-
travinou, muži jich potřebují až sedm, aby byli 
ochotni novou potravinu přijmout a oblíbit si ji. 
Snad se zde uplatňuje vývojový úkaz, plynoucí 
ze skutečnosti, že ženy častěji připravovaly po-
travu, a tudíž byly vystaveny novým potravinám 
po celou dobu evoluce více než muži.

O druhové preferenci hovoříme u člověka ve 
vztahu ke sladké chuti. Vzhledem k tomu, že 
v přírodě se sladká chuť vyskytuje téměř vždy 
jako atribut rychle sytících potravin, které jsou 
navíc netoxické, dědí se tato chuťová preference 
jako vrozený vztah vlastní všem příslušníkům 
druhu Homo sapiens. Proto od nejútlejšího dět-
ství sladká chuť usnadňuje oblibu nových po-
travin, u kterých potom postačí mnohem méně 
ochutnávek k tomu, aby byly oblíbeny.

Od raného věku jsou lidé ovlivňováni kulturní-
mi a sociálními vlivy, které spoluvytvářejí určité 
normy, podle kterých ta která společnost hodnotí 
přijatelnost potravin. Jednotlivé potraviny jsou 
potom vnímány např. jako nepříliš vhodné, nebo 
dokonce disgustující, tj. zcela nevhodné ke kon-
zumaci. U některých východních národů a ná-
boženství, jako např. Hua-Papua nebo u Hindů, 
rozhoduje o vhodnosti potraviny to, kým byla 

připravena, jaké bylo náboženství nebo sociální 
původ člověka, který tuto potravinu nabízí. Seve-
ro-západní kultura více dbá na obsah potraviny, 
ale zohledňuje také její materiální původ.

Tak např. zatímco indiáni z kmene Waorami 
v Ekvádoru běžně jedí kobylky, které jsou jim 
dobrým zdrojem některých minerálů, bílkovin 
a vitamínu B12, Evropané pokládají hmyz za ab-
solutně disgustující. Podobně pravověrní musli-
mové odmítají vepřové maso jako nečisté a jeho 
případnou konzumaci by vnímali jako nepřijatel-
nou, stejně jako Evropané třeba maso šelem nebo 
volně žijících parazitujících hlodavců. Mnohá ná-
boženství Indie se staví s odporem k masu hově-
zímu, ortodoxní Židé odmítají takové maso, které 
nebylo upraveno „košer“ způsobem. Zajímavé je, 
že pohled na dítě vkládající si do úst říční písek 
nepůsobí na dospělého člověka jakékoliv kultury 
takovým dojmem, jako kdyby si vkládal do úst 
např. tepelně upravený hmyz – písek je vnímán 
jako nevhodný, hmyz jako zcela nepřijatelný.

Vegetariáni, a zvláště vegani mají k masu velmi 
obdobný vztah, jak popisuje výše uvedené sché-
ma. Proto také výchova v rodině vegetariánů často 
více proniká do potravinové volby dítěte, které je 
od nejútlejšího věku ovlivňováno ve svém vzta-
hu k masu jakožto k „potravině nečisté“. Takto 
vzniklá averze může mít trvalý charakter, zvláš-
tě bylo-li maso dáváno rodiči do souvislosti se 
vznikem nemoci, nevolnosti, či dokonce zvracení. 
Averze k masu vzniklá na podkladě kognitivním, 
tedy vědomém, se jen velmi obtížně převádí na 
neutrální vztah či vztah vysloveně kladný.

Dalším způsobem, který oddaluje, či dokonce 
znemožňuje vznik obliby masa, je tzv. instrumen-
tální jezení. Jde o takový způsob výchovy, při kte-
rém je konzumace masa odměňována. Jezení masa 
je tedy prostředkem k dosažení jiného než nutrič-

ního cíle. Navzdory původnímu očekávání obliba 
takto konzumovaného masa klesá, místo aby stou-
pala, neboť v podvědomí člověka sílí přesvědčení, 
že konzumace potraviny, kterou je zapotřebí uplá-
cet, není zcela v pořádku sama o sobě, že je z ně-
jakého neznámého původu podezřelá, a tudíž je 
bezpečnější se jí napříště vyhnout. Takto vzniklou 
averzi na základě instrumentálního jezení ještě po-
siluje dojem nejasného původu, u nás např. maso 
nutrií, které jako živočichové nemusí být známy 
dětem ani některým dospělým konzumentům.

Obliba masa může dobře vzniknout na podkla-
dě sociální nápodoby. Děti předškolního i mlad-
šího školního věku dobře přijímají výživové 
zvyklosti svých rodičů, přičemž v literatuře jsou 
popsány zvláště těsné korelace chuťových prefe-
rencí syna a matky. Při první zkušenosti s masem 
je vhodné, konzumuje-li osoba pokrm ve stavu fy-
ziologického hladu. Z hlediska psychologického 
se doporučuje předkládání malé porce a eliminace 
negativních sociálních podnětů, např. kárání dětí 
při jídle, kde vzniká asociace negativního vjemu 
u nového pokrmu, budící obvykle averzi. K obli-
bě masa napomáhá vytvoření dynamického ste- 
reotypu, tj. zažitého vzorce výživového chování. 
Při dostatečném opakování určité potraviny ji člo-
věk k jisté příležitosti již automaticky očekává.

U jednotlivých druhů masa a výrobků z něj 
vnímá naše populace, podobně jako populace se-
verozápadní i jihovýchodní, silnou kulturně so-
ciální symboliku. Určité maso je podle zažitých 
vzorců považováno za „dětské“, vhodné pro děti, 
např. vařené kuřecí maso, drůbeží šunka či drů-
beží salám, za „ženské“ např. slepičí vývar pro 
šestinedělky, vepřové maso v úpravě domácí za-
bijačky, ostře kořeněný trvanlivý salám apod. ja-
ko pokrm „mužský“. Jiné druhy masa, jako třeba 
maso mořských ryb nebo zvěřina, jsou vnímány 

jako exotické zpestření, nicméně málo vhodné 
pro každodenní konzumaci. Při překotné sociální 
stratifikaci, odehrávající se v posledních letech, je 
přijímána i další symbolika potravin, např. potra-
vina „úspěšného člověka“, odvozená od výrobků 
rychlého občerstvení (hotdogs, hamburgery atp.).

Aktivity zdravotního nebo komerčního marke-
tingu, cílícího na zvýšení konzumace masa a vý-
robků z něj, mají vždy zohledňovat následující 
podmínky úspěšnosti: znalost rysů cílové popu-
lace (věk, pohlaví, sociálně-ekonomické zázemí), 
těžiště na apelu emocionálním, nikoli logickém 
a nepřeceňování verbálních informací. Doporu-
čení zvýšené konzumace masa působí účinně-
ji, jestliže působí na již existující skryté kladné 
postoje, které posiluje, než když se snaží zcela 
změnit zakořeněné mínění a návyky. Uvádění no-
vých druhů masa, resp. nových výrobků má být 
doprovázeno konkrétními návody na konzumaci. 
Obecné mínění o potravině do jisté míry ovlivňují 
i odborníci, kteří působí věrohodně – věrohodnost 
roste s poznáním, že tento odborník nesleduje cíl 
změnit přesvědčení lidí, nebo dokonce jejich cho-
vání, tedy, že je nestranný.  Efektivitu těchto sdě-
lení odborníků zvyšuje možnost identifikace s ni-
mi, tedy základní znalost jejich osobnosti a jejich 
odborného i osobního zázemí. Zvýšení obliby po-
traviny se zásadně nedosáhne navozením úzkosti 
nebo stresu či pocitu ohrožení. Sdělení typu: „Při 
vyloučení masa vzniká zhoubná anemie a smr-
telné nebezpečí deficitu bílkovin“ navozuje po 
několikerém opakování tzv. efekt imunizace, kdy 
je tato nepříjemná informace emočně zpracována 
a po vyhasnutí vytěsněna. Žádoucího výživového 
chování lze snáze dosáhnout vyvoláním nových 
tužeb a emocí než poukazováním na racionální 
účinky např. jezení masa. Běžný konzument spí-
še podlehne apelu na konzumaci ryb, které bude 
nabízet na billboardu krásná dívka, než informa-
ci z výživových tabulek o obsahu nenasycených 
mastných kyselin skupiny n-3 v rybím mase.

Významněji než subjektivní faktory ovlivňu-
jící preferenci (oblibu či averzi) masa a výrobků 
z něj potom determinuje skutečnou volbu hle-
disko ekonomické. Zprostředkovaně může tento 
objektivní faktor dokonce ovlivnit i subjektivní 
preference (např. velmi drahé druhy masa si oby-
vatelstvo nemůže oblíbit, protože nemá možnost 
opakovanou konzumací odstranit neofobii – u nás 
třeba u některých mořských živočichů). Konzu-
mace masa v naší populaci je tradiční součástí 
jídelníčku. Jakkoli existují málo početné skupi-
ny vegetariánů kultovních, ekologických, nábo-
ženských nebo zdravotních fundamentalistů, ne- 
ovlivňují z populačního hlediska celkový přístup 
k vhodnosti konzumace masa en bloc. Ovšem 
v rámci potravinové skupiny masa a masných 
výrobků je vztah k jednotlivým druhům určován 
mnoha determinantami se silnými skupinovými 
i interindividuálními rozdíly.        Br/Rš

Příčiny vzniku obliby nebo averze k masu a masným výrobkům

Maso jako jídlo bylo historicky vždy ně-
čím, co ukazovalo na stav společnosti. 
V minulosti se do způsobu a množství kon-
zumace masných jídel projektovala zámož-
nost společenských vrstev, úroveň kultury 
stravování, či dokonce národní specifika. 
Ukazuje se, že maso hraje podobně emo-
tivní roli dodnes, jen díky novým okolnos-
tem získává nové významy: obavy o zdraví, 
o domácí ekonomiku, etické ohledy k do-
mácím zvířatům.

Aktuální výzkum, který pro Ústav zeměděl-
ské ekonomiky a informací zpracovala agen-
tura Skála a Šulc, ukazuje, jak se za poslední 
roky proměnil vztah české populace k masu 
a masným výrobkům, jaká jsou hlavní očeká-
vání od kvality, a také, co asi můžeme čekat 

v tomto segmentu trhu v nejbližší budouc- 
nosti.

V české populaci je jen málo lidí s vyhraně-
ně negativním postojem ke konzumaci masa 
a masných výrobků: se skupinami vegetariá-
nů, veganů, flexitariánů se identifikovalo cel-
kem jen 7 % české populace. Vyšší podíl těchto 
skupin je v mladších generacích Y a Z, ale ani 
zde tento podíl nepřekračuje 10 %. Na druhé 
straně je mezi konzumenty masa 17 % lidí, kte-
ří deklarují cílené omezování spotřeby masa, 
a očekává se v nejbližší budoucnosti jeho další 
snižování.

Kvalita a nabídka masa a masných výrobků 
se v posledních letech nepochybně zlepšila. Co 
by tedy zákazníci na trhu s masem chtěli změ-
nit, co jim chybí? Na prvním místě je stále lepší 
kvalita: chce ji dále zvýšit třetina spotřebitelů. 

Překvapivě, hned na druhém místě se objevila 
potravinová soběstačnost – 17 % spotřebitelů 
by si přálo více masa od českých zemědělců 
a výrobců. Až na třetím místě je požadavek niž-
ších cen – věc poměrně překvapivá vzhledem 
k tomu, že české domácnosti v současnosti 
ekonomiku nevidí příliš optimisticky (viz data 
ČSÚ). A na čtvrtém místě je jasný generační 
trend: „jen“ 12 % spotřebitelů by uvítalo lepší 
chování k hospodářským zvířatům při chovu 
a porážce, avšak u nejmladší generace Z se 
důležitost ohleduplnosti ke zvířatům dostává 
na 22 %, a stává se tak u mladých druhým 
nejdůležitějším faktorem! 

Snad ještě důležitější je osobní pohled do 
budoucna – celých 20 % spotřebitelů očeká-
vá, že svou spotřebu masa a masných výrobků 
sníží. Opět poněkud překvapivě, jen menší část 

spotřebitelů chce omezit spotřebu z finančních 
důvodů (přitom maso patří mezi nejvýznam-
nější položky v útratách za potraviny). Hlav-
ním důvodem plánované změny je touha po 
zdravějším životním stylu – 68 % z těch, kteří 
chtějí snížit spotřebu masa, uvedlo jako důvod 
právě zdraví. Je možné, že aktuální pandemie 
zvyšuje citlivost vůči zdravotním tématům 
i celkově. A vidíme i zde generační posun: 
celkem 27 % chce snížit spotřebu masa kvůli 
zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, avšak 
v nejmladší generaci Z je to dokonce 50 %.

Ať trh masem čeká v budoucnu cokoli, je 
zcela zřejmé, že jsou tu nastartované význam-
né změny, jejichž trend zasahuje celé generace 
a přinese proměnu pro obchodníky i výrobce.

Skála a Šulc, s. r. o.

Češi a maso: chceme zdraví a bezpečí
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Výroba masa mírně klesla
2 .  č t v r t l e t í  2 0 2 0

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla výroba masa 
111 488 tun, meziročně o 2,2 % méně. Z toho 
bylo vyrobeno 36 374 tun (−8,6 %) v dubnu, 
35 934 tun (−10,4 %) v květnu a 39 179 tun 
(+14,8 %) v červnu. Meziročně klesly ceny 
jatečného skotu (−5,9 %), kdežto ceny ja-
tečných prasat byly v meziročním srovnání 
o 11,2 % vyšší. Ve srovnání s předchozím 
čtvrtletím však průměrná cena prasat klesla 
o 3,25 Kč za kg v mase. 

porážky a výroba Masa
Ve 2. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 

55,1 tis. ks skotu, což je meziročně o 4,7 % méně, 
z toho bylo 24,0 tis. býků (−3,5 %), 23,0 tis. krav 
(−7,1 %) a 6,2 tis. jalovic (+0,5 %). Vyrobeno 
bylo 17 247 tun (−3,0 %) hovězího masa. Vý-
razné snížení ve výrobě hovězího masa v dubnu 
(−12,6 %) a v květnu (−10,2 %) kompenzovala 
vyšší červnová produkce (+17,1 %).

Porážky prasat se ve 2. čtvrtletí snížily na 
552,6 tis. ks (meziročně o 6,0 %). Vepřového ma-
sa se vyrobilo 51 421 tun, tj. meziročně o 4,1 % 
méně. Také výroba vepřového masa zaznamena-
la propad v měsících dubnu (−13,6 %) a květnu 
(−10,7 %); v červnu došlo k jejímu podstatné-
mu navýšení (+15,1 %). Pokles porážek v prv-
ních dvou měsících čtvrtletí způsobil postupné 
navyšování průměrné porážkové hmotnosti pra-
sat z výkrmu, a to v květnu o 2,4 % a v červnu 
o 4,6 %.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo ve 2. čtvrtletí na jatkách poraže-
no 65 817 tun drůbeže, což představuje 42 765 t 
(+0,5 %) drůbežího masa.

stavy skotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat by-

lo v České republice k 1. dubnu 2020 chováno 
1 404,1 tis. ks skotu, meziročně −1,0 %. Stavy 
podle věkových kategorií zůstaly meziročně sta-
bilní. Mírný pokles (−4,1 %) byl zaznamenán 
v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nevýraz-
nému snížení stavů dojených krav (359,9 tis. ks; 
−1,2 %), kdežto stavy krav masných zůstaly na 
téměř stejné úrovni (226,0 tis. ks; −0,1 %).

Mírným poklesem stavů (meziročně −2,9 %) 
se populace prasat v České republice dostala na 
začátku 2. čtvrtletí pod hranici 1,5 mil. kusů. 
Snížení na 1 499,3 tis. prasat bylo způsobeno 
úbytkem především v kategoriích selat do 20 kg 
(−5,2 %) a prasat ve výkrmu (−2,8 %). Stavy 
prasnic rovněž mírně klesly, a to na 87,7 tis. ks 
(−3,5 %).

Naopak stavy drůbeže na začátku dubna by-
ly meziročně vyšší (+5,5 %) a čítaly 24 247,4 
tis. ks. Stavy slepic se zvýšily na 8 502,3 tis. ks 
(+12,1 %). Kuřat na výkrm bylo chováno mezi-
ročně přibližně stejně (11 712,8 tis. ks; +0,9 %).

ceny zeMědělských výrobců 
jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 

ve 2. čtvrtletí meziročně klesly o 5,9 %, z toho ve 
významných kategoriích nejvíce ceny jatečných 
krav (−9,6 %) a jalovic (−7,0 %). Ceny jatečných 
býků se snížily o 2,1 %. Chovatelé prodávali ja-
tečné býky za průměrnou cenu 45,32 Kč/kg v ži-
vém nebo 82,47 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly ve 2. čtvrtletí 
o 11,2 % vyšší než ve stejném období loňského 
roku a dosáhly průměrné hodnoty 33,92 Kč za 

kg živé hmotnosti nebo 44,09 Kč za kg jatečné 
hmotnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím 
však průměrná cena v mase klesla o 3,25 Kč za 
kg.

pohyb zboží přes hranice1)  
– živá zvířata a Maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice v období od března do května 
2020 se s živými zvířaty obchodovalo méně než 
ve stejném období loni.

Přeshraniční obchod s živým skotem se vyzna-
čoval zvýšeným dovozem a sníženým vývozem, 
přičemž směr z ČR nadále výrazně převažoval. 
Živého skotu se vyvezlo 41,9 tis. ks (−20,1 %), 
z toho bylo 15,8 tis. ks (−13,4 %) určeno k po-
rážce a 26,1 tis. ks (−39,5 %) skotu k dalšímu 
chovu, včetně plemenných zvířat. Ve sledovaném 
období byl zaznamenán nárůst dovozu jatečných 
zvířat. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Ma-
ďarska; vyvážel se hlavně do Rakouska, Němec-
ka, výrazně se omezil vývoz do Turecka.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata zaznamenal meziročně nižší přebytek způso-
bený zvýšeným dovozem (27,4 tis. ks; +10,8 %) 
a sníženým vývozem (107,5 tis. ks; −16,8 %). 
V kategorii mladých prasat určených k výkrmu 
převládal vývoz (45,8 tis. ks) nad jejich dovo-
zem (25,1 tis. ks). Vývoz jatečných prasat poklesl 
o 28,8 %, vyvezlo se jich 59,8 tis. ks a naopak 
jejich dovoz se zvýšil na 1,2 tis. ks. Živá prasa-
ta se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, 
vyvážela se hlavně do Maďarska, na Slovensko 
a do Německa.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se 
u komodity živá drůbež přebytek obchodu mezi-
ročně také snížil, a to jak u jednodenních mláďat, 
tak i jatečné drůbeže. Došlo k omezení dovozu 
i vývozu v obou skupinách komodit. Jednoden-
ních kuřat bylo vyvezeno 23,4 mil. ks (−13,1 %). 
Vývoz jatečných kuřat se meziročně propadl ješ-
tě více, a to na 2 076 tun (−23,6 %). Hlavními 
partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Maďar-
sko a Německo; vývozy směřovaly na Sloven-
sko, do Německa, Polska a Rumunska.

Statistika pohybu zboží přes hranice pro ko-
moditu maso ukázala, že ve sledovaném období 
došlo také k omezení obchodu se všemi třemi 
hlavními druhy masa.

Hovězího masa bylo dovezeno 7 785 tun 
(−22,1 %) a vývoz klesl na 2 296 tun (−18,8 %). 
Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Pol-
ska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly 
především na Slovensko, do Nizozemska a Ně-
mecka.

Dovoz vepřového masa se snížil na 66 399 tun 
(−2,5 %), jeho vývoz se mírně navýšil na 7 256 
tun (+2,0 %), takže schodek pohybu zboží se me-
ziročně nepatrně zmenšil. Vepřové se dováželo 
tradičně z Německa, Španělska, Polska a také 
Belgie; většina byla vyvezena na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán odlišný 
vývoj. Množství převezeného masa se sice také 
zmenšilo, ale schodek se prohloubil zvýšeným 
dovozem (27 086 tun; +2,4 %) a sníženým vý-
vozem (3 289 tun; −30,5 %). Více než polovina 
drůbežího masa se dovezla z Polska. Vývoz smě-
řoval na Slovensko, do Německa a Rakouska.

1) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU 
(Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, 
které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazování 
příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské 
jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod pra-
hem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

Mírný meziroční pokles byl ve 2. čtvrtle-
tí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−2,0 %). 
Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti 
v průměru za 22,81 Kč za kg v živém.
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Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok
2/2019 3/2019 4/2019 1/2020 2/2020

Výroba masa
tuny jat. 

hm. 114 015 112 320 115 766 110 866 111 488 

%1) 102,2 102,7 98,7 102,0 97,8 
z toho:

hovězí a telecí
tuny jat. 

hm. 17 788 17 422 19 226 18 392 17 247 

%1) 104,0 101,1 96,9 99,7 97,0 

vepřové
tuny jat. 

hm. 53 607 51 586 53 914 52 040 51 421 

%1) 101,0 101,6 97,9 103,1 95,9 

skopové a kozí
tuny jat. 

hm. 85 50 56 32 52 

%1) 245,0 92,7 77,5 99,2 61,6 

drůbeží
tuny jat. 

hm. 42 534 43 258 42 566 40 399 42 765 

%1) 102,8 104,8 100,5 101,8 100,5 

Tabulka: Výroba masa

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ (výroba masa)


