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Život s covidem – rok první
A je za námi! Koronavirový rok (oproti běž-

nému začíná v březnu, podobně jako čínský) nás 
změnil, ať si  to připouštíme, či nikoli. Psycho-
logové tvrdí, že jsme uzavřenější, mnozí trpí sa-
motou, chybí nám společnost, společný zážitek, 
kultura, emoce, zkrátka „gól!“ Někteří jsou pře-
tlakovaní a napružení, jiní ospalí a líní. Vlastně, 
jak kdy. Nemáte chuť na pivo, na to místní, toče-
né, hospodské a s kamarády? Flek na hru! Mas-
ku nasadit,  ruce odhmyzit a pochodem vchod. 
A žádné shromažďování, žádné kontaktování! 
Sledujte příkazy, plňte rozkazy. Zavřít, otevřít, 
zpřísnit,  rozvolnit! Jako na horské dráze. Jako 
v Prátru či na krkonošské lyžovačce? Tak na to 
zapomeňte! Otestovat a do práce! Zase, jak kdo. 
My potravináři denně. A to nejsme součástí kri-
tické  infrastruktury!  Jeden z ministrů utrousil 
poznámku, že jídla je dost a kdybychom zavřeli, 
i pečivo se přivést dá. Hmmm, asi nikdy nedo-
jil krávu, nesbíral vajíčka, natož by krmil prase. 
Kdo ví, jestli je to vůbec pravda. Kdo ví, co řekl 
a co myslel? A co napsali novináři! 
Věřme raději statistikům.
V loňském roce  jsme průměrně přibrali dvě 

a půl kila, hlásí  statistici výživáři. Málo  jsme 
se hýbali! Úředníci se přestěhovali do kuchyní 
a obýváků, vyvěsili  ceduličku – Home office. 
Zavřeli se do klecí, zobali a zobali, málo přitom 
běhali. V bačkorách od počítače k  televizi, po 
cestě kolem ledničky. To my řezníci, zemědělci 
a vůbec všichni potravináři, kteří se kolem jídla 
točí, my jsme nepřibrali. My jsme svoje jouly či 
kalorie vyběhali a vypracovali, mnozí si je i vy-
stresovali.
Kolik je kolem jídla práce! Kolik lidí se mu-

sí otáčet od kuropění až do večerních červánků, 
kdy už  i vyskákaný kohout se znaveně vypla-
hočí na bidlo a strčí hlavu pod křídlo. Vypěsto-
vat, posekat, zpracovat, uložit, rozvozit, dvakrát 
denně nakrmit, stání uklidit, oplodnit, odrodit, 
vypiplat, odchovat, vážit, počítat a konečně ty 
své prodat za pár korun na jatky. A teď my! Sta-
čí slovo zabijačka, a kdo ji zažil, zná  tu haldu 
práce, na  jejímž konci voní nejen jaternice, ří-
zek, párek nebo plátek šunky, ale  také klouže 
podlaha v celém stavení. Kolotoč, který se točí 
tisíce let se stále stejnou změnou – lidé se sna-
ží svoji činnost více a více zefektivňovat. Pro-

dukovat více za méně peněz, méně dřiny, méně 
lidí, nižší náklady, nižší cenu a vyšší šanci uspět 
na  trhu. Na konci  je paradox: v době celospo-
lečenské hojnosti, kdy příjmy a životní úroveň 
jsou výrazně vyšší než kdy jindy, produkujeme 
maso za výrazně nižší cenu, než si kdo dovedl 
představit. Proto si mohou všichni dovolit  jíst 
masa, co hrdlo ráčí, co  tělo snese, dokonce co  
unese.
Kdepak u nás nějaký ten home office,  ten je 

pouhým science fiction. Prý zatím. Vědci a sci-
entologové  tvrdí,  že  svalové  buňky  porostou 
v inkubátorech stejně jako rostlinné a know how, 

tedy jak na to, se bude mezi hospodyňkami šuš-
kat stejně  jako hnojení muškátů. Bude to  ještě 
maso? Bude to ideální vyvážená bílkovina, masa 
buněk složená do umělého masa s perfektní chutí, 
konzistencí, šťavnatostí, navíc se značkou home 
made. Výroba nebude produkovat metan, CO2, 
pach a polykat kvanta vody. Sice sežere ener-
gii,  tu dá ale solár a  ladem nechá ležet rostlin-
nou produkci. Žádné kravské prdy! Žádný hnůj! 
Hydroponické pěstování rostlin, přesné dávko-
vání živin pomocí čidel, počítačů a dávkovačů. 
Kdepak,  nemyslím  si,  že naplnění  tohoto  snu 
bude  tak  jednoduché! Příroda přece umí masu 

buněk vyrobit velmi efektivně, mikroorganismy 
nás o tom denně přesvědčují, umí vytvořit i sval, 
který je hybatelem veškeré činnosti, finálně i ma-
sem. Jsem rád, že pracuji v našem oboru a nesním 
o žádném home office. Je to stále ještě chlapská 
práce postavená na řemeslném umu a fyzickém 
fortelu. Zkrátka, nic pro třasořitky.
Letos za první kvartál prý klesly tržby z po-

travin o nějaké jedno procento, ale zatím to v ob-
chodu i výrobě pocítil málokdo. Vždyť celoročně 
loni v retailu tržby z potravin stouply o pět pro-
cent. Malé obchody zaměřené na úzký sortiment 
však pokles tržeb pocítily, grafy a tabulky říkají 
téměř dvacet procent dolů. Změnilo se chování 
zákazníků, návštěvnost marketů klesla o deset 
procent, ale místo průměrných tří stovek z jedné 
návštěvy obchodu se z naší peněženky vykutálí 
padesátka navíc. Není  to zatím růstem cen, ale 
snahou nakoupit a hurá domů. Víte, že výrazně 
poklesl prodej parfémů, o rtěnkách a makeupech 
nemluvě? Pánové, škoda, zase o jeden požitek ze 
života méně. Zato se zvýšil prodej gelů, ale bo-
hužel těch dezinfekčních. Kdepak dneska čichat 
zblízka  sexy  vůni  slečny. Krasavice  natahuje 
morový zoban k regálu s müsli, dívá se na vás 
jako na vraha, jen se přiblížíte, a to jste se o její 
sukni ani neotřel. Honem shrábnout balík čipsů 
(jejich prodej stoupl raketově), půltuctu plecho-
vek, bezkontaktně zaplatit a hurá domů. On-line 
obchod vystřelil o polovinu výše. Home office 
a karantény. Nakupovat z domu, platit kartou, 
přehrabat košík  jídla u dveří. Je  tam všechno? 
Kde je naše zvědavost? Nahlížet, prohlížet, po-
těžkat, číst etiketu, omrknout ceny dokola a co 
ochutnávky? Stačí ťukat do klávesnice a zírat 
do obrazovky? Že by on-line prodej zůstal poté 
v oblacích? Že bychom do obchodů chodili i po 
pandemii méně? Nevěřím, to bychom zlenivěli 
natolik, to bych už začal pochybovat o naší adap-
tabilitě, která je přece základem přežití každého 
živočišného druhu. Vidím to pozitivně. S pande-
mií  i  tou naší změnou chování. Až se svezeme 
po epidemické skluzavce dolů (snad  jsme tam 
už byli), pak budeme muset šlapat nahoru a po 
letech už budeme jen vzpomínat na koronaadre-
nalinový výlet. Věřme, že  to bude už po  roce  
druhém.

LS

Propagace masa se už klouže, jede z kopce 
jako po sádle. Evropská komise začala projed-
návat zákaz reklamy na červené maso! Samo-
zřejmě, vždyť nám zezelenala. Zatím jen ko-
mise, ale v plánu má vyzelenit celou Evropu. 
Takže bude víc lesů, luk a polí? Kdepak! Bude-
me se zelenat my lidé. Budeme se chovat sice 
neekonomicky, ale zato ekologicky. O autech 
na elektřinu už nikdo nepochybuje, se solár-
ními panely, o kterých na Zemi živitelce před 
pár  lety Václav Klaus řekl, že asi budou nej-
ziskovější zemědělskou plodinou, se trefil a na 
ocelové „stromy“ mávající svými obrovskými 
listy nad krajinou si už zvykáme. Víte, kolik 
jich ještě bude nutné postavit k nakrmení aut? 
V Německu  navíc místo  už  odstavovaných 
atomových a u nás uhelných elektráren. Kdo 
a co je dále na řadě? Teď se smráká nad kra-
vami i prasaty. Produkují příliš mnoho masa, 
pijí příliš mnoho vody, příliš prdí a modernímu 
člověku smrdí. Evropská komise začala projed-
návat zákaz fondů na podporu produkce červe-
ného masa, zatím chce zakázat jenom reklamu 
na maso, ale cílem je snížit spotřebu červeného 

masa a omezit dopad chovu zvířat na životní 
prostředí.
Polský komisař Janusz Wojciechowski je teď 

doma pod palbou. Poláci se  jako  jedni z po-
trefených ptají nejhlasitěji: Brusel se zbláznil? 
Kdo vypase  louky? Seno máme pálit? Obilí 
zkvasit na alkohol? Kdo ho ale všechen vypije, 
když auta  i  lidé budou muset abstinovat? To 
se někdy vyřeší,  teď je na stole maso! Zdra-
ví především! Budeme žít a  také  jíst zdravě-
ji! Budeme jíst zeleninu, sportovat a pěstovat 
si ducha. Hospody, kouření, alkohol a maso? 
Zapomeňte! Pole a hnůj? Fuj! Pěstujme čistě 
a hydroponicky, kdo ví, jestli také ekologicky. 
Jedním řezem vyřízneme welfare ve velkocho-
vech i krutou smrt na jatkách! 
Co my na to, řezníci? 
Klid. Čert už jistě počítá na prstech, jak dlou-

ho se tato socialistická zelená lobby v Bruselu 
udrží. Ukrajuje si měsíc po měsíci stále vět-
ší krajíc a obávám se, že jí suchý a nemaštěný 
brzy zaskočí. A jestli ne,  tak si chleba mažou 
sádlem za našimi zády.

 LS

Namaštěná masná propagace

 sektory vepřového i drůbežího masa procházejí složitým obdobím   do popředí kulturních válek v Usa se dostávají spory o konzumaci 
masa   Budeme jíst to, a pak zas tohle   Což takhle dát si…  Párek do muzea?  sůl nad zlato aneb může pouze sůl za obsah 
konzumovaného sodíku?  Bude svítit masu červená?  Párek není benzín  sous-vide od krahulíku  Žítkovská klobása je poklonou 
voMY k Žítkové   statistika – 1. čtvrtletí 2021
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Budeme jíst to, a pak zas tohle
Zpívá mi  do  ucha  výživový  poradce,  před 

očima mává salátem a vášnivě nabírá sílu jako 
horský potok: „Toto je zdravé, a to zas nikdy, 
toto je naše a to přiletělo odkudsi z dálky, a toto 
vytvořily pracovité české ručičky, zato toto vy-
rašilo, Bůh ví, kde ta uhlíková stopa dodnes visí 
v oblacích…“ Kdepak Ježek, Voskovec a Werich, 
vůbec mi  to neladí. Vážení poslanci,  senátoři, 
mediální manipulátoři, vládcové a mudrcové…, 
dejme hlavy dohromady, upečeme dort! Pes a ko-
čička míchali mouku, mlíčko, vajíčko, přisypa-
li cukr, sůl, přihodili bonbóny a oříšky a navrch 
plátek voňavého špeku. To bude dobrůtka! Zákon 
chutný pro všechny! Buďme patrioti, jezme, co 
je místní, co rozvezla naše lokální lokálka, chtěj-
me české potraviny, prosazujme vůni venkova… 
V lednu pekla Poslanecká sněmovna zákon sta-

novující minimální kvóty pro české potraviny ve 
větších obchodech. Pak ochutnal Senát – dopečte 
to, a hodili zákon poslancům na hlavu. Těm se 
rozsvítilo a smetli naši potravinovou soběstač-
nost do koše. 
My řezníci jsme si oddychli, polovinu vepřo-

vého dovážíme. Už víme, že Česko nikdy nebude 
vonět vepřovým jako španělský Teruel ani hově-
zím jako Holandsko či Belgie (a to jsme v hovězím 
přebytkoví). Už za Rakouska zde kouřily komíny 
fabrik a zářilo rozpálené železo, a nejen na proslulé 
pražské jatky se vozili bagouni z Uher a Haliče 
ve vagonech Českomoravská Kolben Daněk. Byli 
jsme vždy průmyslovým srcem Evropy, pravda, 
pak dost dlouho napojeným na cévní systém vyži-
vující velké širé ruské lány, ale naší ekonomickou 
pumpou byl a je průmysl. To jo, tenkrát za socí-

ku, to jsme potravinově soběstační byli, vzdych-
ne dnes důchodce, bývalý předseda JZD. Zavelet 
a plánovat bylo tehdy jednoduché, ale přesto na 
banány a mandarinky stály fronty i o Vánocích, ne-
dovážely se rané brambory, zimní jahody byly jen 
součástí pohádky o Marušce a maceše, zato květák 
kvetl na každé zahradě. Žádný raný z Maroka či 
Španělska, žádná jablka ze Zélandu, když se ta na-
še hodila už jen do štrůdlu nebo do škopíku, prav-
da, ale přepálená chutnala. A kolik bylo domácích 
zabijaček! A těch front na vysněný mrazák! Mám 
pokračovat? Je naivní si dnes přát, abychom byli 
potravinově soběstační. Vzdejme se zahraničních 
dobrot, buďme střídmí, a bude to. Anebo přesvědč-
me sousedy, že blízký chlívek či prasečák nebo 
dokonce velkokapacitní vepříny, kurníky a drů-
bežárny nepáchnou, ale voní. Jsme malou zemí, 

už dnes hustě obydlenou a natolik krásnou, že se 
vysněné rodinné domky staví všude, kde to jenom 
trochu jde. I na místech bývalé drůbežárny. A tak si 
po poslaneckém veletoči nad skleničkou nejenom 
moravského vína zazpívejme: Ten dělá to a ten zas  
tohle…   LS

Pořádnou klobásu! 
Co to je? Jsem to ale pitomec, že jsem se po-

řádně nepodíval! Vypadá jako klobása, voní jako 
klobása,  jmenuje se klobása. Nafiflená, šatičky 
jak od Versáčů, zmalovaná, ovoněná, k nakous-
nutí přichystaná, při prvním polibku šťavnatá ja-
ko mladý chřest… Co že to na své vizitce inze-
ruje? Madame Saucisse de Bourgogne. Pracovní 
zařazení: Végétarien. 
Kdo si to kdy pomyslel, že vyjdou zákony, kte-

ré budou chránit slovo párek, šunka, hamburger. 
Proč si je nikdo doposud neochránil? Poněvadž 
jsou už tak známé a jasné, dávno zobecněné, te-
dy už nás všech. Státe, co ty na to? Stát se přece 
stará, vždyť mu to nejen přísluší a ve slovním 
spojení i sluší. Rád říká, že je něco jeho, my ký-
váme, že tedy nás všech, ve finále vlastně nikoho. 
Stejně tak i názvy.
Francouzští  zákonodárci  nyní  bojují  nejen 

doma,  ale  především  v  Bruselu,  aby  klobása 
byla klobásou a hamburger hamburgerem. Jak 
jasné a samozřejmé! Vegetariáni a ti, kteří  jimi 
sice nejsou, ale rádi vegany krmí, se usmívají, 

že jim přece obecné názvy nikdo už brát nemů-
že, dokonce  jim  tak vytvářet překážku volné-
ho obchodu a znevýhodnění na  trhu. Věřte, že 
Francouzská  vegetariánská  asociace  se  spolu 
s Evropskou vegetariánskou unií v zatáčkách pa-
ragrafů otáčet umí.

„Už žádný vegetariánský hamburger! Nazvě-
te si to kukuřično-sójovou plackou!“ zaznělo 
konečně z Assemblée nationale. Poslanci mají 
hlas, mají sílu a určitě ji načerpali i z pořádné-
ho kusu masa na mnoha setkáních nejen s fran-
couzskou  federací masného  průmyslu.  Jenže 
drobné, křehoučké a o to zpěvnější poslankyně 
mají  jiný  názor: „Maso podporuje mužskou 
agresivitu! Pryč s masem, už nebudou války, 
my chceme svět zelený!“ Holky, holky, kdepak 
maso, za chlapáctvím přece stojí  testosteron! 
Vykastrujte býka, budete mít vola! Proč se zne-
chuceně obracíte zády? Říkáte, že je třeba býti 
korektní? Jak kdy!
Vegetariáni, klidně proti masu bojujte i brojte, 

ale přebírání názvů toho, co už léta my řezníci 
děláme,  je  rozhodně podpásovka. Nazvěme to 

nekorektně jasně: Je to nepořádek, zneužití dob-
rého  jména, bohapustá  loupež. Copak si může 
někdo na vizitku psát, že je inženýr, když kolem 
univerzity chodil jenom do základky? Tak vidí-
te, a nepište o svém navoněném válečku, že  je 
párkem. 
V roce 2017 evropský soudní dvůr rozhodl, že 

máslo je máslem, tedy živočišným produktem, 
stejně tak jako sýr či mléko. Co vy na to Češi? 
My tehdy protestovali, ale hlavně po hospodách 
brblali, že nám berou naše české Pomazánkové 
máslo,  i když bylo margarín. Sebrali nám rum, 
sebrali ho právem, rum se přece dělá z cukrové 
třtiny a zraje v dubových sudech. A náš tuzemský, 
to je přece naše liga – navoněný, načančaný fra-
jírek s lodičkou v klopě, odkazující se na piráty, 
kteří rum nejen s chutí pili, ale i loupili.
Tak uvidíme, co za pár  let v našich pultech 

uvidíme.
Modlím se nejen za pořádný párek, šunku, klo-

básu či vuřt, ale také za dravě zdravou chutnou 
kukuřičnou placku. Sorry, mám rád pořádek. 

LS

Což takhle dát si…

V centru Berlína na Kantstrasse najdete pa-
mětní desku s tímto textem: „Zde se nalézalo 
občerstvení, v němž 4. září 1949 Herta Heu-
wer vynalezla pikantní omáčku ke currywurstu, 
který se stal světoznámým. Její idea je tradicí 
a věčným požitkem.“ V srpnu 2009 bylo do-
konce otevřeno na Protectstrasse Currywurst 
Muzeum Berlin. No prosím, kam se až může 
propracovat obyčejný párek s kečupem. 
Obyčejný párek? To bychom Berlíňany ro-

zezlili, jejich currywurst je ikona. Ve více než 
třímilionovém městě jich sní za rok na 70 mi-
lionů nožek. Telecí, grilovaný, nakrájený na 
kousky a přelitý speciální rajčatovou omáčkou 
kari. Brzy po otevření muzea se ozvala kon-
kurence z Hamburku a začala Currywurstová 
válka, jak ji ve velkém titulku nazval Berliner 
Zeitung. Žádné město nechtělo připustit, že je 
až druhé. Třecí plocha byla mezi dvěma žena-
mi, zmíněnou Hertou Heuwer a Lenou Brucker 
z Hamburku, kde nakonec odhalili na náměstí 
Grossneumarkt pamětní desku také s  textem: 
„Na tomto místě prodávala Lena Brucker 
v roce 1947 první currywurst“. Berlíňané se 
smějí. Vědí  přece  o  svém  currywurstu  své. 
A turisté? Ti mají další atrakci a chuť vyzkou-
šet, kde je lepší.
Němci jsou národem milovníků uzenin. Pro-

fesor Nienhoff  jednou na mezinárodním fóru 
k pobavení všech prohlásil: „Jsme párkožrou-
ti!“ Sní  jich hodně, chtějí kvalitu, honosí se 
širokou nabídkou v supermarketech, ve speci-
alizovaných prodejnách i pouličním prodejem 
z vonících grilů. Párky jsou náplní přehlídek, 
výstav a nedílnou součástí pivních festivalů, 
vinobraní a sportovních a společenských akcí. 
Znalostmi dobrých uzenin se před svými hosty 
honosil Helmut Kohl, což pamatujeme stejně 
jako Otto von Bismarck, což si pamatovat ne-
můžeme.
Němci rádi a s hrdostí uvádějí, že dali jméno 

nejproslulejšímu párku na světě – frankfurtské-
mu. Názvy Frankfurters, Frankfurter Bratwürst, 
Frankfurter Würstl a Frankfurter sausages na-
jdeme opravdu po celém světě. A nejde-li  to 

jinak, je na obalu bez uzardění uvedeno, že se 
jedná o jeho napodobeninu například – Frank-
furter style sausages. 
I Rakušané vyrábějí k nelibosti svých ně-

meckých kolegů frankfurtské párky, ale za své 
přece jenom pokládají Wiener würstel – párek 
vídeňský. Také Američanům frankfurter chut-
ná, nad  jeho dlouhým prohnutým  tvarem se 
kdysi usmáli a nazvali ho Dachshund sausage 
–  párek  tvaru  jezevčíka.  Což  je  jen  krůček 
k dnešnímu spojení hot-dog, ale dodejme, že 
hot-dog není frankfurter. 
Jak  je  to s  jejich dávnou historií? To víte, 

historii píší vítězové a sem tam si něco přibarví.
Kronikář Frankfurtu nad Mohanem Achil-

les August Lersner psal o prodeji párků v řez-
nických uličkách mezi katedrálou a radnicí ve 
městě již v roce 1487. Podle prvního a pro řez-
níky závazného receptu na frankfurtské párky 
z roku 1749 se k výrobě používalo libové ma-
so z boků,  tzv. brato, odtud název bratwürst. 
Kolem  roku  1820  se  již  frankfurstké  párky 
objevují jako pravidelná nabídka v hostincích 
i mimo město a Frankfurt se stal součástí jejich 
názvu. Několik řezníků, kteří se ve Frankfurtu 

vyučili, si založili své živnosti v Neu-Isenbur-
gu. První velká továrna na frankfurtské párky 
tam byla postavena v roce 1860 a v krátké do-
bě začaly tři fabriky vyrábět až 120 000 párků 
denně. Průmyslová výroba umožnila využití 
mělnících strojů, rozvinutý obchod, dovoz so-
lených ovčích střívek z Persie a Afghánistánu. 
Párek dostal svůj tvar i dnešní jemnou struktu-
ru. Frankfurters začaly dobývat svět, ale jejich 
výroba byla limitována chladným obdobím ro-
ku,  tedy od 18. října do masopustního úterý. 
Průlom nastal objevením možnosti nakládat 
párky do slaných láků, což umožnilo, aby se 
vydaly na cestu až do Japonska a Ameriky. Sta-
ly se exportním hitem. Už v roce 1893 získaly 
nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chica-
gu a pak další ceny ve Frankfurtu, Paříži, San 
Francisku, Drážďanech a Berlíně. 
A jak se dostaly párky do našich zemí?
V roce 1805 se rakouský řezník Johan Georg 

Lahner vrátil z Frankfurtu nad Mohanem, kde 
se vyučil, do Vídně a začal „frankfurty“ nabí-
zet ve svém krámu. Byl úspěšný a ti, kteří ho 
začali kopírovat, prodávali párky podobné, ale 
vídeňské – Wiener würstel. Němci říkají, že 

dílo a suroviny pro vídeňské párky jsou levněj-
ší a že proto nedosahují  jejich kvality párků. 
Vídeňáci se jim smáli, že se mohou učit u nich.
Na Moravu přišla  technologie výroby pár-

ků z Vídně, proto zde zdomácněl hlavně pá-
rek vídeňský, v Praze se více prosadil název 
frankfurtský. 
Výrobci  amerického  už  zmíněného  hot-

-dogs  zjednodušili,  co  se  dá.  Postavili  obří 
fabriky chrlící  tisíce  tun masových válečků, 
které vkládají prodavači do nasládlé housky 
ozdobené kečupem, hořčicí a zeleninou. Ten-
to „svlékací“ párek pro průmyslovou výrobu, 
kterému se říkalo „striptýzka“, umožnil nový 
druh obalů – celofán. Zajímavostí  je, že ma-
teriál na celofánové střívko použil v němec-
kém Giesenu v roce 1924 dr. Georg Haas jako 
polopropustnou membránu první  jednoduché 
„umělé  ledviny“. Vývoj umělého střívka  tak 
umožnil  krok  k  úspěšné  dialýze  u  člověka 
realizované v roce 1943. 
Už jste v Anglii ochutnali populární corn-

-dog,  párek  obalený  v  těstíčku  z  kukuřičné 
mouky opečený na špejli? Víte, že v Mexiku 
se podává hot-dog s cibulí a rajčaty, v Brazílii 
párek ve velké bulce obložený všemi možnými 
i nemožnými dobrotami? Jistě jste už zazname-
nali alternativní názvy jako wiener-dog, frank-
furter, frank-dog nebo dokonce tube-steak, kte-
ré mají nalákat zákazníky v supermarketech, 
ale u opravdových znalců frankfurtů budí jen 
úsměv.
Dnešní výroba párků se rozdělila. Pro labuž-

níky se vyrábějí ve skopových střívkách, pro 
rychlé občerstvení  je  to váleček šoulící se na 
pokladně benzínky. Zkrátka, není párek  jako 
párek!
Současná moderní výživa párkům nepřeje, 

nejen vegetariáni nad ním ohrnují nos a nej-
raději by ho viděli navždy v muzeu. My, co 
čteme Řeznicko-uzenářské noviny, víme, že 
by to byla škoda. Ochudili bychom se o  jed-
nu z opojných vůní kouře, báječné křupnutí 
a rozlévání se šťávy plné masa a koření po na-
šem jazyku.  LS

Párek do muzea? Ještě ne, ale zaslouží si je
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Máme svoje stálé obchodní partnery a rádi Vás přivítáme do tohoto společenství.
S důvěrou se na nás obraťte!

Společnost má dlouholetou tradici v oboru a při své obchodní činnosti 
upřednostňuje spolehlivost a seriózní obchodní vztahy se svými partnery.
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kontakt: ing. Pavel heřmánek, tel.: +420 222 233 356, fax: +420 222 233 311, mobil: 602 204 104, kamille.sro@gmail.com
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Ministr zemědělství Miroslav Toman na 
Radě ministrů zemědělství znovu upozor-
nil na potřebu snížit administrativní zá-
těž v připravované Společné zemědělské 
politice (SZP). Upozornil také na nepříz-
nivou situaci v sektoru vepřového masa  
a v chovech drůbeže v důsledku šíření ptačí 
chřipky. Česká republika rovněž nedávno do 
Bruselu zaslala žádost o zavedení mimořád-

né podpory v chovu drůbeže v návaznosti na 
výskyt ptačí chřipky v chovech. Komisař pro 
zemědělství přislíbil s českou stranou o opat-
řeních jednat. Kromě situace na trzích řeši-
li ministři také nastavení dobrých životních 
podmínek zvířat (welfare) a obchodní otázky. 

„Při nastavování podmínek Společné země-
dělské politiky opakovaně upozorňuji, aby se ad-
ministrativní požadavky pro zemědělce výrazně 
zjednodušily, především u definice takzvaného 
aktivního zemědělce,“ řekl ministr zemědělství 
Miroslav Toman.   
Česká strana  také zdůraznila potřebu dosta-

tečné  flexibility  u  nastavovaných  standardů 
s ohledem na konkurenceschopnost zemědělců. 

V  souvislosti  s  vyšší  environmentální  ambicí 
Ministerstvo zemědělství zastává spíše přístup 
motivačních  nástrojů  SZP  před  nařizováním  
a sankcemi. 
Pokud  jde  o  situaci  na  komoditních  trzích, 

vyzdvihl ministr  především  sektor  vepřového 
masa a chovy drůbeže. Cena vepřového masa 
v České republice je druhá nejnižší v rámci celé 
Evropské unie.   Trh s prasaty a vepřovým ma-
sem je výrazně ovlivněn výskytem AMP nejen  
v EU a hrozí, že šířením nemoci dojde k dalšímu 
zhoršení situace. Ceny zemědělských výrobců 
jsou přitom už nyní pod dlouholetým průměrem 
za poslední tři desetiletí.  

„Chov prasat je klíčovým odvětvím živočišné 
výroby, proto mě znepokojuje, že ceny zeměděl-

ských výrobců jsou nyní vysoce pod dlouholetým 
průměrem, na což opakovaně upozorňuji. Evrop-
skou komisi jsem požádal o podporu pro chovy 
drůbeže výrazně zasažené výskytem ptačí chřipky 
v Evropě a je pozitivní, že je s námi o opatřeních 
připravena jednat,“ uvedl ministr Toman.
Komise ministrům na  jednání  rovněž před-

stavila hodnoticí zprávu k EU strategii v oblasti 
ochrany a dobrých životních podmínek zvířat za 
období 2012–2015. V uplynulých letech došlo 
ve welfare k výraznému pokroku a ke zlepšo-
vání bude docházet i nadále. Česká strana kroky 
vedoucí k ochraně zvířat a zlepšování životních 
podmínek v chovech hospodářských zvířat dlou-
hodobě podporuje.

 MZe

Washington (ČTK/AP/red) – Američtí kon-
zervativci hltali falešnou zprávu, podle nichž 
chce prezident Joe Biden zavést přídělový 
systém na konzumaci masa. Kongresman-
ka z Colorada Lauren Boebertová Bideno-
vi vzkázala, aby „se klidil z její kuchyně“.  
Guvernér Texasu Greg Abbott na twitteru  
napsal vzkaz, v němž varoval, že se Biden 
snaží „lézt do grilování“. Zprávy nebyly prav-
divé – Biden nic podobného neplánuje. Uká-
zaly však, že republikáni stále více používají 
jídlo jako zbraň v takzvaných kulturních vál-
kách, napsala agentura AP.

Demokraté, kteří  jsou obecně horlivější za-
stánci boje proti klimatickým změnám, často če-
lí obviněním svých oponentů, že se snaží změnit 
jídelníček Američanů, a tím i jejich životy. „Toto 
je přímý útok na náš způsob života tady v Nebras-
ce,“ prohlásil nedávno k tématu guvernér tohoto 
stabilně republikánského státu Pete Ricketts.
Vyhrocená rétorika je přitom předzvěstí toho, 

jak bude vypadat budoucnost. S  tím,  jak Ame-

ričané ve větší míře začínají uznávat spojitost 
mezi výrobou jídla a klimatickými změnami, se 
výběr potravin stále více politizuje. V zeměděl-
ských státech se konzumace masa již nyní zařa-
dila mezi témata, jakými jsou například potraty, 
kontrola držení zbraní či práva transgederových 
osob, při  jejichž projednávání se političtí opo-
nenti rychle uzamykají do svých ideologických 
pozic.

„Na pravici se prostě snaží držet linii, která 
jim nejsnáze přinese potlesk, což je obviňová-
ní levice z toho, že vyhlašuje válku masu. A je 
to dost dobrá linie,“ poznamenal republikánský 
stratég Mike Murphy. „Je politicky účinná, ačko-
liv je intelektuálně nečestná,“ dodal.
Téma pojídání masa se v amerických médiích 

v posledních měsících objevilo několikrát, na-
příklad při sporu mezi Nebraskou a sousedním 
demokraty ovládaným Coloradem, jehož vedení 
vyhlásilo ke značnému pobouření svého souseda 
den bez masa. Republikánská senátorka Joni Ern-
stová o něco později ve svém pravidelném novi-
novém sloupku kritizovala „Všechny od politiků 

odtržených od reality po hollywoodské elity,“ 
kteří podle ní vedou válku levice proti masu.
Téma  se však nafouklo,  když v  listu Daily 

Mail vyšla zpráva – jež byla vyvrácena do 24 ho- 
din – podle níž chce Bidenova administrativa ve 
snaze snížit emise skleníkových plynů kontrolo-
vat, kolik mohou Američané sníst masa. Za krát-
ký život této falešné zprávy postavily konzerva-
tivní osobnosti Bidena na pranýř za jeho údajný 
pokus o invazi do amerických jídelen.
Ačkoliv zpráva nebyla pravdivá, o vlivu chovu 

hospodářských zvířat na klimatické změny mno-
ho lidí nepochybuje. Studie americké Agentury 
pro ochranu životního prostředí  (EPA) z  roku 
2019 poznamenala, že je zemědělství zodpověd-
né za deset procent veškeré produkce skleníko-
vých plynů, z čehož čtvrtinu vyprodukují chovná 
zvířata ještě předtím, než jdou na porážku.
Již nyní se objevují známky toho, že Američa-

né kvůli obavám ze změn klimatu upravují svoje 
jídelníčky. Asi čtvrtina obyvatel USA v šetření 
společnosti Gallup z roku 2019 uvedla, že sněd-
la méně masa než předchozí rok. Jako hlavní fi-

gurovaly zdravotní důvody, zmíněna byla však 
i snaha o ochranu životního prostředí. Konzuma-
ci masa podle průzkumu snížilo asi 30 procent 
demokratů a 12 procent republikánů.
V americkém politickém prostředí se přístup 

k jídlu v minulosti často používal k vykreslení 
demokratů jako odtržených od životů Američa-
nů žijících na venkově. Nyní se tyto spory týkají 
klimatu a ekonomiky. V USA je přitom na vze-
stupu hnutí,  jehož cílem je odradit  lidi od pojí-
dání masa. Rozjíždí se také velký trh s masnými 
náhražkami. Masivní ekologický plán newyorské 
kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové 
nazvaný Green New Deal (zelený nový úděl) na-
příklad volá po značném snížení počtu chovných 
zvířat.
Biden její plán nazval „důležitým rámcem“, 

nicméně  zatím  se  za  něj  nepostavil.  Podobná 
opatření  jsou prozatím stále  jen ve stadiu plá-
nů, a tvrzení republikánů o válce proti masu jsou 
proto poněkud zavádějící. Republikáni však stále 
hledají způsoby,  jak dát najevo, na  jaké straně 
sporu v této věci stojí, napsala agentura AP.

Ministr zemědělství: Sektory vepřového i drůbežího masa 
procházejí složitým obdobím, mimořádná opatření můžou pomoci

Do popředí kulturních válek v USA se dostávají spory o konzumaci masa
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O moderním způsobu vaření meto-
dou Sous-vide jste už určitě slyšeli. Jed-
ná se o velmi pozvolné vaření pokrmů ve 
vakuu při nízké teplotě, které trvá něko-
lik hodin. Jídlo díky tomu získá vynikající 
a nezaměnitelnou chuť. Je to kulinářský 
postup, který se do světa rozšířil z kuchyní 
těch nejluxusnějších restaurací. Nyní 
si tento gastronomický zážitek můžete 
dopřát i ve vaší kuchyni. Pomalu vařené 
maso můžete servírovat během pár minut 
a určitě si pochutnáte.

Nejmodernější  a  nejšetrnější  kuchařská 
metoda získala  jméno z francouzštiny,  tedy 
z hlavního světového  jazyka všech gurmá-
nů. Její celosvětová obliba je však způsobena 
něčím  jiným. Jídlo připravené  touto meto-
dou má nezaměnitelnou, plnou chuť, pomalu 
a zvolna vařené maso je šťavnaté a křehké. 
Doslova se vám rozpadne na jazyku. Navíc se 

jedná o zdravý způsob vaření, který je šetrný 
k surovinám. 
V čem metoda Sous-vide (tedy ve vakuu) 

přesně spočívá? Jak vyplývá z francouzského 
názvu, vybraný pokrm se uzavře do vzducho-
těsného sáčku a vaří se velmi pozvolna a dlou-
ze, při konstantní nízké teplotě ve vodní nebo 
parní lázni. Není to složité, ale doma si na ta-

kové vaření troufne málokdo. Naštěstí to není 
potřeba. Tuto precizní a zdlouhavou práci za 
nás udělali mistři kuchaři v Krahulíku.
Vybrat si můžete Trhané vepřové, Dančí 

kostky, Hovězí nebo Vepřová líčka. Vaším je-
diným úkolem je rozhodnout se, které maso 
vyzkoušíte jako první, zvolit vhodnou přílohu 
a dobře si pochutnat!

PRoč vYzkoUšet soUs-vide 
PRodUktY?

  vynikající  chuť  – měkké  a  křehké maso 
plné chuti

  zdravé a poctivé jídlo, bez lepku a éček
  rychlá příprava – za 6 minut na talíři
  2 porce v 1 balení – pochutnáte si všichni
  vhodné pro teplou i studenou kuchyni
  snadno ohřejete v troubě, v mikrovlnce či 
ve vodní lázni

delikatesY z kRahUlíkU získalY 
oCenění:

Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.

Sous-vide od Krahulíku: 
Několik hodin pozvolného a poctivého vaření 

za pár minut na stole
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Sůl nad zlato aneb může pouze sůl 
za obsah konzumovaného sodíku?

Proč by ne? Je to barva, která masu sluší. Kte-
rou jinou bychom si pro ně mohli přát? 
Pozor,  semafor! Stop! Tak  to bude s Nutri-

-Score.
Nutri-Score převádí výživovou hodnotu po-

travin  do  jednoduchého  kódu  od A  až  po E, 
od zelené až po červenou.  Jaká bude nutriční 
hodnota potraviny? To nám  řeknou  laborato-
ře  – množství  bílkovin,  tuku,  cukru,  energe-
tická hodnota, podíl ovoce a zeleniny, ořechů 
a  olejů,  nasycených mastných  kyselin,  soli, 
aditiv  a  kdo  ví  čeho  ještě.  Na  první  pohled 
má být  jasné, co  je pro nás zdravotně výhod-
nější.  Jednoduchý součet pozitiv a negativ dá 
počet bodů, body barvu na semaforu. Západní 
Evropa (Belgie, Francie, Německo, Lucembur-
sko, Nizozemsko, Španělsko a Švýcarsko) už 
Nutri-Score rozběhla, země východu a  jihu se 
zatím brání.  Itálie má svůj NutrInform, Velká 

Británie  je ze hry, ale hraje se svými kartami. 
Nutri-Score podporuje už  i Evropská organi-
zace  spotřebitelů  (BEUC),  největší  výrobce 
potravin Nestlé už začala konat a Komise bu-
de muset na konci  roku 2022 rozhodnout,  jak 
dál.  Jak přesvědčit nepřesvědčené země  i vý-
robce. Dnes  tvrdí, že smyslem semaforu není 
oddělit „dobré“ potraviny od  těch „špatných“, 
ale pouze dát  zelenou zdravějším. Unie  chce 
s výrobci potravin  rozehrát hru o přeformulo-
vání výrobků  tak,  aby  je mohli přesunout do 
„vyšší  třídy  zdravosti.“  Jak  to  bude u masa? 
Nahradíme tuk olejem a maso sójou? Co bude 
dobré? A co  je vlastně zdravé? Kde se skrývá 
jádro pudla? Je zakuklené opravdu jen v potra-
vinové zdravosti, nebo naší žravosti? Kdo by 
to kdy řekl, že  i život v nadbytku není vůbec  
jednoduchý.

LS

Bude svítit masu červená?

To dá přece rozum, ale podíváme-li se na pá-
rek i benzín z biochemického hlediska, tak jsou 
oba zdrojem energie, tedy hybateli toho obutého 
v botách i toho v pneumatikách. Jenže ne tak do-
cela. Kolik lidí nejezdí na párek a náklaďáků na 
benzín? Každý podle potřeb a na co má. I benzín 
má oktanová čísla a párky obsah masa. Myslíte, 
že směřuji na kvalitu? Dneska  jenom na cenu. 
Všichni ale dobře víme, že cena ovlivňuje kvalitu 
nejvíce. A cenu výrobku cena práce, především 
cena surovin. U benzínu ropy, u párku masa. Chci 
kvalitu, musím platit, tak to je a býti má. Copak 
se dá benzín nebo párek ředit? 
Jezdím kolem benzínových  pump  a  dívám 

se na ceny, abych byl  in, vlastně ani nemusím 
–  ráno se  tu  redaktor  rozplývá nad halířovým 
poklesem,  jindy nad desetinou koruny (halíře 
už nemáme), které musí připlatit. S vycházejí-
cím sluníčkem za  tolik,  se zapadajícím za  ji-
nak. Benzínář jen pozvedne ramena – nakoupil 
jsem dráž a dráž musím i prodávat, nesedím tady 
proto, že se bavím, vydělávám na živobytí. Má 
pravdu.

Cena masa se v Německu před pár týdny zvý-
šila a  teď nás zlobí zas. Jednoduše to rozhlási-
li němečtí obchodníci a čeští řezníci se chytají 
za hlavu. Proč? Protože jejich zákazníci žádné 
cenové  změny  směřující  nahoru  nechtějí. Ale 
vždyť jsou také obchodníci a povětšinou němečtí! 
Jenže! Víte, co je s přepsáním cenovky, přeťuknu-
tím ceny v počítači práce? Jak hluboko by musel 
český zákazník sáhnout do kapsy? A tak my řez-
níci a uzenáři na párku jednou vyděláme, dvakrát 
proděláme. Zkrátka nejme benzínáři! Vždyť jsem 
to už inzeroval, párek není benzín.   LS

MohoU jenoM UzeninY za vYsokoU 
konzUMaCi kUChYňské soli?

Příběh klasické české pohádky a po delší 
době vedené diskuse v odborných kruzích mě 
přimělo k zamyšlení nad současným stavem.
Trend předcházejících let jako honbu na du-

sičnany máme všichni v živé paměti. Dusična-
ny se v lidském organismu díky mikroflóře ve 
střevech mění na dusitany. Z technologických 
a senzorických důvodů dávkujeme do masných 
výrobků dusitanovou solicí směs, ze které se 
za určitých okolností mohou měnit dusitany na 
nitrosaminy. Nitrosaminy jsou zařazeny mezi 
možné rakovinotvorné látky. Světová zdravot-
nická organizace doporučuje maximální denní 
příjem dusičnanů 3,7 mg na 1 kg tělesné hmot-
nosti. Zdroje výskytu dusičnanů,  respektive 
dusitanů jsou voda, uzeniny, zelenina. Nejví-
ce dusičnanů bývá v listové zelenině, ředkvič-
kách, kapustě atd. 
U uzenin můžeme předpokládat výskyt du-

sitanů do 100 mg/kg masného výrobku. Po-
volený limit je pro dusitany a dusičnany max.  
150 mg/kg výrobku.
Kuchyňská sůl – chlorid sodný je z hledis-

ka obsahu sodíku aktuálně pranýřovaný nej-
více. Jsou nám předkládány studie, hodnocení 
hodnotitelských komisí, o jejich odbornosti si 
dovolím pochybovat, neboť smyslově nepo-
střehnou ani půlprocentní rozdíl v obsahu soli  
v masném výrobku,  a  ještě  to výsledky bez 
zaváhání prezentují. Závěry z těchto hodnoti-
telských komisí poukazují spíše na nezkuše-
nost hodnotitelů. Ve výsledku by mohlo být 
ve výrobku soli stejně, mohla by být drasel-
ná, přičemž by se dramaticky snížil obsah so-
díku. Sodík, který  je obsažen v mase, přiná-
ší  i další aditiva a analyticky, díky metodice 

stanovení, by se snížil  i obsah soli. Sůl,  tedy 
chlorid sodný,  je dle některých nebezpečnou 
látkou pro srdeční systém, škodí mozku a při-
spívá k vysokému krevnímu tlaku. Jak to tedy 
je? Pojďme se soustředit na vyváženost stra-
vy a přiznejme si, že není dobře konzumovat 
potraviny s vysokým obsahem sodíku v tako-
vém množství, které by překračovalo doporu-
čené maximální limity, ale také nepodceňujme 
příjem sodíku v minimálních doporučených 
dávkách. Ale nejenom o sodík se  jedná. Dá-
le můžeme  z  pohledu minimálních  doporu-
čených dávek zmínit  železo, hořčík, draslík  
a další. 
Doporučená denní potřeba sodíku je uvádě-

na u dospělých jedinců v rozmezí 500 mg až 
2000 mg. WHO doporučuje 4,5 g až 5,0 g soli 
denně, a  to odpovídá 2000 mg sodíku. Sodík 
mimo chlorid sodný obsahují například hovězí 
maso 800 mg/kg, vepřové maso 600 mg/kg, 
hovězí  játra 1150 mg/kg, vejce 1400 mg/kg, 
ementál  6200  mg/kg,  kapusta  560  mg/kg,  
mrkev 450 mg/kg, špenát 620 mg/kg, mléko 
470 mg/kg, pečivo 2000 mg/kg.
Pro snazší přepočet můžeme vzít  za plat-

né, že 10 g kuchyňské soli odpovídá 4 g sodí- 
ku.

Výroba  masných  výrobků  byla  například 
v České republice v roce 2018 odhadována na 
285 000 000 kg, dovoz masných výrobků do Čes-
ké  republiky  je odhadován mezi 50 000 000–
100 000 000 kg. Počítejme tedy 75 000 000 kg, 
vývoz je z tohoto pohledu zanedbatelný, drůbe-
žářské masné výrobky by měly být 30 000 000 
kg v roce 2018, tedy spotřeba masných výrob-
ků  celkem  v  ČR  za  rok  2018  byla  přibližně 
390 000 000 kg. Budeme-li se držet předpokla-
du, že z této úvahy vyřadíme jako konzumenty 
děti do tří  let věku a přičteme turismus, zahra-
niční pracovníky, budeme moci počítat přibliž-
ně s 10 miliony konzumentů masných výrobků.
390 000 000 kg: 10 000 000 = 39 kg/ročně. 

To znamená 39 kg: 365 = 0,107 kg masného 
výrobku denně.
Pokud  se  týká dosažení maximální  denní 

doporučené hranice, vztaženo na konzumaci 
dusitanů, bylo by možné konzumovat až 600 
gramů masných výrobků denně. Ale jak uvá-
dím jinde, nejenom masné výrobky přinášejí 
sodík do našeho organismu.
Pokud se  týká dosažení maximální denní 

dávky sodíku, a budeme-li předpokládat ob-
sah kuchyňské soli 2 % v masném výrobku, 
to by znamenalo 20 g NaCl v 1 kg masného 
výrobku. Potom tedy z hlediska hranice kon-
zumace sodíku  lze konstatovat,  že  jeden kg 
masného výrobku obsahuje 8 g sodíku, a tedy 
denní dávka masného výrobku  soleného na 
2 % NaCl by neměla přesáhnout 125 gramů. 
Problémem ale zůstává fakt, že počítáme v té-
to úvaze pouze se sodíkem obsaženým v soli. 
Bohužel, sodík obsahují  také fosfáty, askor-
bát nebo mléčnan. Pokud se sůl nově počítá 
z obsahu sodíku krát 2,5 (nařízení 1169/2011) 
tak výpočtem vyjde ve větším množství, než 

je skutečný obsah kuchyňské soli v masném 
výrobku.
Bude dobré položit si následující otázky. Lze 

nahradit sodík obsažený v přídatných látkách 
draslíkem tak, aby nedošlo ke změně techno-
logických vlastností těchto látek? Nebude mít 
tato záměna sodíku za například draslík vliv na 
organoleptické vlastnosti potravin?
Je s podivem, kde všude to tedy je, ve kte-

rých výrobcích se sodík, převážně rekrutující 
se z kuchyňské soli, nalézá. Jsou to například 
zmrzliny, obecně mléčné výrobky včetně  jo-
gurtů, sýry, limonády atd.
Odhady spotřeby kuchyňské soli byly uveřej-

něny v níže citovaném materiálu EU. Z těchto 
odhadů vyplývá, že denní spotřeba soli v Čes-
ké  republice  byla  v  letech  2003–2004  1,5x  
až 2,0x větší než v dalších 30 testovaných ze-
mích. Konkrétně u dospělých mužů 16,6 g/den 
a u dospělých žen 10,5 g/den. Do  jaké míry 
jsou tyto údaje přesné? To je otázkou.

MohoU jenoM UzeninY za vYsokoU 
konzUMaCi kUChYňské soli?

Člověk jako všežravec by měl dodržovat zá-
sady stravování, pokud se týká pestrosti složení 
stravy, čerstvosti. Vhodně kombinovat potravi-
ny z hlediska obsahu tuků, sacharidů, bílkovin, 
vlákniny a vitaminů.

S použitím materiálů:
Survey of Members States – Implementation 

of the EU Salt Reduction Framework.
Texas Agrilafe Extension – The Sodium con-

tent of your food.
Ing. Petr Hrubý,  

Fimex, spol. s r. o.

Druh zeleniny Obsah

Okurka, cibule, hrách méně než 250

Mrkev, květák, zelí, kapusta 250–1000

Kedluben, celer, ředkvička 1000–2000

Listový salát, špenát více než 2000

Obsah  dusičnanů  ve  vybraných  druzích  
zeleniny v mg/kg

Párek není benzín

obchodní zástupci M: 602 760 250, 602 760 244, 602 760 251 
Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 

T: 296 114 040, E: office.prague@ecolab.com
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Česká chuťovka
2021

Mediální partneři soutěže 
o dobrý tuzemský potravinářský výrobek

Česká chuťovka 2021 BuDe!
Podmínky a termíny soutěže najdete uvnitř listu a na www.ceskachutovka.cz

Žítkovská klobása 
je poklonou VOMY k Žítkové

Společnost VOMA, s. r. o., pana Miroslava 
Mahdalíka v Uherském Brodě oslaví v příš-
tím roce 30. výročí svého působení na našem 
trhu. Je to renomovaná řeznicko-uzenářská 
firma, která vychází z tradice rodinného 
řemesla a je proslavená výrobou místních 
specialit a velice nápaditých a hodnotných 
masných výrobků a krajových lahůdek. 

S úctou  a  láskou ke kraji  na  jihovýchodě 
Moravy vznikla celá řada výrobků. Tím nej-
novějším je nyní Žítkovská klobása. Inspirací 
byla obec Žítková, malá obec se 175 obyvateli, 
jejíž chalupy jsou rozesety po celém nádher-
ném kraji západní strany Bílých Karpat. Žítko-
vá vznikla kolonizací koncem 17. a počátkem 
18. století na území poznamenaném nájezdy 
Tatarů, Turků a Kuruců v 16. a 17. století. Jak 
zaznamenává 4. kniha urbární, v roce 1731 sem 
přicházejí noví usedlíci, což však nevylučuje, 
že osídlení  tohoto území může pocházet  i ze 
starších dob. Mezi tradiční suroviny a řemesla, 
které usedlíci pěstovali, dále zpracovávali či 
provozovali, patří včelařství, chov valašského 
dobytka (ovcí), sbírání a sušení hub, zpraco-
vávání kmínu, sběr šípků a  lískových oříšků, 
vytrhávání husího peří a pěstování konopí, kte-
ré museli dále příst či  jinak zpracovávat. Ko-
nopí a husí peří museli zdejší usedlíci každý 
rok odvádět podle váhy na světlovské panství. 
V oblasti zvané Hutě stávala sklárna, která by-
la v 18. století zničena. V době napoleonských 
válek byla uvalena na Moravské Kopanice ku-
riózní máselná daň, proti níž se tehdejší vede-
ní kopaničářských obecních komunit náležitě 
bránilo, a v září 1807 byl poslán nesouhlasný 
dopis s touto daní za sídla Hrozenkov, Vyško-

vec, Vápenice a  také ze Žítkové. Specifický 
vývoj osídlení, geografická  i kulturní  izolace 
v podmínkách feudálního útlaku, trvajícího až 
do posledních let 19. století,  i  tvrdé přírodní 
podmínky omezily působení vlivů pokročilej-
ších sousedních oblastí a přispívaly k vytvoření 
izolované etnografické oblasti. Zde byla pak 
hlavní vývojovou silou tradice. Tak se vytvo-
řila švorcová ves s plužinou scelených úseků, 
tedy Žítková, jejíž minulou malebnost vidíme 
i dnes. První škola byla na Žítkové postavena 
v roce 1854. Nové zděné školy na horní a dolní 
Žítkové byly postaveny začátkem 20. století. 

Při soupisu obyvatelstva v roce 1915 žilo na 
Žítkové asi 900 obyvatel, což bylo o dvě stov-
ky více než ve Starém Hrozenkově. Význam-
ným mezníkem pro obec se stal pak 15. červen 
1919. Tohoto data se Žítková osamostatňuje 
od Starého Hrozenkova a stává se samostat-
nou obcí. A v roce 1997 byl i ovlivněn katastr  
obce úpravou státní hranice se Slovenskem. 
Obec Žítková se proslavila velmi významně 

románem Žítkovské bohyně, který s láskou ke 
kraji napsala spisovatelka a kurátorka Kate-
řina Tučková. Je o místních bohyních, které 
čerpají svou magickou sílu z malebné krajiny 

kolem obce Žítkové  na Moravských Kopa-
nicích v Bílých Karpatech. Do této svérázné 
kopcovité krajiny, kde lidé žili roztroušeně po 
samotách a vystačili si s tím málem, co měli, 
se výdobytky okolního moderního světa do-
stávaly  jen velmi pozvolna.  I díky  tomu zde 
mohly vládnout bohyně ještě takřka do nedáv-
né minulosti. 

Už se těšíme, až Žítkovskou klobásu u pana 
Mahdalíka ochutnáme. 

Redakce
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Žítkovská
   klobása

www.vomaub.cz
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Zvýšila se výroba drůbežího a vepřového masa
 1 .  č t v R t l e t í  2 0 2 1

Tabulka:  Výroba masa

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok  

1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 1/2021

Výroba masa 
celkem

tuny 
jat. hm. 110 866 111 488 114 103 118 390 113 329
%1) 102,0 97,8 101,6 102,3 102,2

z toho:

hovězí a telecí
tuny 

jat. hm. 18 392 17 247 17 525 19 355 17 843
%1) 99,7 97,0 100,6 100,7 97,0

vepřové
tuny 

jat. hm. 52 040 51 421 ???? 55 213 53 248
%1) 103,1 95,9 102,3 102,4 102,3

skopové a kozí
tuny 

jat. hm. 32 52 37 36 45
%1) 99,2 61,6 72,9 65,3 139,7

drůbeží
tuny 

jat. hm. 40 399 42 765 43 777 43 784 42 189
%1) 101,8 100,5 101,2 102,9 104,4

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

V 1. čtvrtletí 2021 se meziročně zvýšila vý-
roba masa o 2,2 % na 113 329 tun, z toho  
nejvíce vzrostla výroba drůbežího (42 189 tun; 
+4,4 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 
53 248 tun (+2,3 %) a hovězího 17 843 tun 
(−3,0 %). Ceny zemědělských výrobců jateč-
ných zvířat byly ve srovnání s prvním čtvrtle-
tím roku 2020 nižší u skotu o 2,6 %, u prasat 
dokonce o 30,5 %, zatímco ceny jatečných 
kuřat placené chovatelům se mírně zvýšily 
(+1,9 %). 

„Situace v produkci masa byla v 1. čtvrtle-
tí relativně příznivá. Rostla výroba drůbežího 
a vepřového masa. Hovězího se vyrobilo mezi-
ročně méně. Kvůli ptačí chřipce však výrazně 
poklesly stavy drůbeže, zejména kachen. Dále 
pokračoval strmý pokles cen jatečných prasat,“ 
říká Radek Matějka,  ředitel  odboru  statistiky 
zemědělství a  lesnictví, průmyslu, stavebnictví  
a energetiky.

PoRáŽkY a výRoBa Masa
V 1. čtvrtletí 2021 bylo na jatkách poraženo 

58,0 tis. ks skotu,  tj. meziročně o 2,2 % méně; 
z toho bylo 24,1 tis. býků (−0,7 %), 24,9 tis. krav 
(−4,8 %) a 6,9 tis. jalovic (+0,2 %). Výroba ho-
vězího masa meziročně klesla  na 17 843  tun 
(−3,0 %).
Porážky prasat za 1. čtvrtletí  se meziročně 

zvýšily na 571,2  tis. ks  (+1,8 %). Vepřového 
masa se vyrobilo 53 248 tun (+2,3 %).
Podle statistického šetření Ministerstva ze-

mědělství  ČR  bylo  v  tomto  čtvrtletí  na  jat-
kách poraženo 64 951  tun drůbeže, což před-
stavuje  výrobu  42  189  tun  drůbežího  masa  
(+4,4 %).

stavY skotU,  
PRasat a dRůBeŽe

Podle statistického zjišťování Soupis hospo-
dářských zvířat bylo v České republice na kon-
ci 1. čtvrtletí chováno 1406,4  tis. ks skotu,  tj. 
o 0,2 % více než ke stejnému datu v loňském ro-
ce. Meziročně stabilní stavy byly zaznamenány 
i v dílčích kategoriích: skot do 1 roku (+0,1 %), 
dojené krávy (−0,3 %), ostatní krávy (+0,5 %), 
mírné zvýšení stavů býků ve výkrmu (+3,6 %), 
a naopak mírné snížení u zapuštěných jalovic 
(−1,4 %).
Stavy prasat  dosáhly 1518,4  tis.  ks, mezi-

ročně byly mírně vyšší  (+1,3 %). Podobně se 
zvýšily i stavy prasat ve výkrmu (+1,4 %), a to 
nejvíce v kategorii nad 110 kg (+8,1 %). Ke zvý-
šení došlo i u stavů prasnic, a to na 90,5 tis. ks 
(+3,2 %).
Stavy drůbeže byly na konci čtvrtletí mezi- 

ročně nižší o 1,8 % a čítaly 23 808,5 tis. ks, z to-
ho bylo 8148,6 tis. slepic (−4,2 %) a 11 374,7 tis. 
kuřat  na  výkrm  (−2,9  %).  Na  poklesu  sta-
vů  drůbeže,  zvláště  kachen  (−23,9  %),  se 
výrazně  podílela  opatření  proti  šíření  ptačí  
chřipky.

CenY zeMědělskýCh  
výRoBCů jatečného skotU,  

PRasat a kUřat
Ceny  výrobců  jatečného  skotu  se meziroč-

ně snížily o 2,6 %, z  toho ceny  jatečných bý-
ků  se  držely  téměř  na  stejné  úrovni  −0,4 %, 
ceny  jatečných  krav  klesly  o  4,9 %  a  jateč-
ných jalovic o 4,5 %. Chovatelé prodávali  ja-

dovoz byl zanedbatelný. Živá prasata se dová-
žela z Dánska, Německa a Slovenska, vyvážela 
se hlavně na Slovensko, do Maďarska, Německa 
a Polska.
V pohybu zboží přes hranice u komodity jed-

nodenní mláďata drůbeže došlo k meziročnímu 
snížení obratu o pětinu; bylo vyvezeno 21,8 mil. 
ks (−19,3 %) a dovezeno 0,8 mil. ks (−58,6 %). 
Počet jednodenních kuřat nosného i masného ty-
pu využitelný k zabezpečení obvyklé potřeby pro 
tuzemský chov se však výrazně nezměnil. Vývoz 
jatečných kuřat a slepic se zvýšil na 4222 tun 
(+26,2 %). Partnery pro dovoz živé drůbeže zů-
staly Německo, Maďarsko a Slovensko; vývozy 
směřovaly na Slovensko, do Polska, Německa 
a Rumunska.
Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) 

u komodity maso se meziročně zlepšila u všech 
tří druhů, nejvíce u drůbežího.
Hovězího  masa  bylo  dovezeno  7923  tun 

(−18,4 %) a vývoz klesl na 2652 tun (−27,7 %). 
Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Pol-

ska, Nizozemska a Německa. Vývozy směřovaly 
především na Slovensko, do Polska a Nizozem-
ska.
Dovoz vepřového masa  se mírně  snížil  na 

67 266 tun (−1,4 %), jeho vývoz se navýšil na 
8561  tun  (+5,1 %). Vepřové se dováželo  tra-
dičně z Německa a Španělska, ale  také z Pol-
ska a Belgie; vyváželo se většinou na Sloven- 
sko.
Drůbežího  masa  se  dovezlo  25  275  tun 

(−13,1 %), vývoz vzrostl na 3998 tun (+15,6 %). 
Více než polovina drůbežího masa se dovezla 
z Polska, navýšil se podíl Maďarska. Vývozy 
směřovaly  na  Slovensko,  do Německa  a Ra- 
kouska.

Český statistický úřad

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

tečné  býky  za  průměrnou  cenu  45,69 Kč/kg 
v  živém  nebo  83,15  Kč/kg  v  jatečné  hmot- 
nosti.
V cenách jatečných prasat pokračoval mezi-

roční propad (−30,5 %) i v 1. čtvrtletí 2021 až 
na průměrných 25,30 za kg živé hmotnosti ne-
bo 32,89 Kč za kg v mase. Za prasata prodaná 
v tomto čtvrtletí dostali zemědělci o 1,88 Kč za 
kg jatečné hmotnosti méně než ve čtvrtletí před-
cházejícím.
Naopak u cen jatečných kuřat bylo zazname-

náno mírné meziroční zvýšení (+1,9 %). Výrob-
ci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v prů-
měru za 23,26 Kč za kg v živém.

PohYB zBoŽí Přes hRaniCe  
– Živá zvířata a Maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice1) v 1. čtvrtletí 2021 se obrat 
vyjádřený v množství zvířat pro komodity živý 
skot a prasata meziročně zvýšil, zatímco u živé 
drůbeže poklesl.

Živého skotu se vyvezlo 54,8 tis. ks (+15,1 %), 
z  toho bylo 17,1 tis. ks (+8,2 %) určeno k po-
rážce a 35,1 tis. ks (+24,0 %) skotu k dalšímu 
chovu. Vývoz telat se meziročně zvýšil o 8,8 %, 
vývoz mladého skotu se zvedl o 57,9 %. V obou 
kategoriích  se  vyvezlo  o  5,8  tis.  ks  více  než 
ve stejném období vloni.  I když vývoz živého 
skotu výrazně převyšoval nad  jeho dovozem, 
jatečných býků se dovezlo o třetinu více. Živý 
skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; vy-
vážel se do Rakouska, Německa (do obou ze-
mí skot k porážce) a Turecka (skot k dalšímu 
chovu). Cílovou zemí pro  telata bylo Španěl- 
sko.
Pohyb  zboží  přes  hranice  u  komodity  živá 

prasata zaznamenal meziročně vyšší přebytek 
způsobený sníženým dovozem a zvýšeným vý-
vozem, což platí i samostatně pro obě významné 
kategorie – selata a jatečná prasata. Za 1. čtvrt-
letí se dovezlo 22,4 tis. selat (−5,6 %), vyvezlo 
se  jich 44,0  tis.  (+5,8 %). Vykrmených prasat 
k porážce se vyvezlo 75,8 tis. (+14,1 %), jejich 
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