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Věřím, že tato otázka u řeznických či uze-
nářských pultů zaznívat nebude, je ale jisté, 
že řada výrobců uzenin k výrobě nemasových 
masných výrobků přikročí. Zákazník je zákaz-
ník, a přeroste-li jeho zájem, až vytvoří trh, 
tak o ten je třeba rozhodně se poprat. Tlak 
na snížení spotřeby masa a masných výrobků 
je rok od roku vyšší a projevuje se především 
mezi mladými. Nechci v tomto článku pátrat 
proč, stačí dnes jen konstatovat, že pro ně 
zkrátka maso stále častěji není „in“.

Podle průzkumů je každý osmý Němec ve vě-
ku 15 až 29 let vegan nebo vegetarián. Nelze se 
tedy divit, že pro ně vzniká zcela nový segment 
trhu s výrobky, jimž se začíná říkat tak, aby vy-
stihly ani ne nový směr jako protest, vyloučení: 
nemaso či nemléko. Alternativy k živočišným 
výrobkům v podobě rostlinných ingrediencí po-
většinou nemají své jméno. Hlásají především 
negaci masa, ale navázaly na ně vzletné fráze 
jako: jezme s láskou, šetříme planetu aj. Ob-
jevují se první nástřely jako „optimistic foods 
nebo impossible foods“, a zatímco tržby mas-
ného průmyslu v Německu klesají, tyto rostlin-
né náhražky zaznamenávají raketový vzestup 
a výrobci uzenin se na výstavách prezentují stále 
dokonalejšími nemasnými výrobky. Je nemaso 
stravou budoucnosti? Bill Gates je jistě vizio-
nářem a uměl na svých snech královsky zbo-
hatnout, nyní investoval do kalifornských firem 
vyvíjejících rostlinné náhražky masných výrob-
ků Impossible Foods a Beyond Meat. McDo-
nald´s také nerad stojí mimo a už provozně tes-
tuje na dánském a švédském trhu svůj McPlant 
burger založený na hrachové a rýžové bílko-
vině, stranou nestojí ani KFC či IKEA. Vývoj 
jde dvěma cestami. Po té první vyrazili ti, kteří 
tvoří produkt nový s masem či mlékem pouze 
nutričně srovnatelný. Druhou, mnohem frekven-
tovanější cestu zvolili výrobci, kteří v tradičním 
masném či mléčném výrobku nahrazují živočiš-
né suroviny rostlinnými. Nejčastější náhradou je 
hovězí maso, které je oproti drůbežímu či vep-
řovému drahé, a umožňuje tak prodej například 
rostlinného steaku za vyšší ceny. Výsledkem 
této cesty má být například párek, který jako 
párek vypadá, voní, křupne i chutná, ale ma-
so nepotkal. Produkt, který si bez skrupulí bere 
uzenářské postupy, výsledek i název. Je to cesta 
parazitická, ale nejjednodušší. Margarín si také 
nebral servítky a tvrdil, že je rostlinným más-
lem, zdravějším máslem, ekologičtějším más-
lem, až udělal poprvé americký soud pořádek 
a nazval máslem tuk vyrobený z mléka. Jenže, 
co je mléko? Je kokosové, sójové, mandlové, 
ovesné či rýžové? Evropská unie se již dohodla 
na tom, co je sýr a co máslo. Na definici mlé-
ka se ještě pracuje. Proč se zabývám mlékem 
a mléčnými výrobky? Protože jsou jednodušší 
a už se řeší. Definice masa už byla a jistě bude 
oříškem tvrdším. Za nemlékem přece jenom ne-
maso zaostává, jistě ne nadlouho. Pojmenujme 
tedy rychle maso a snažme se termín pro obor  
i udržet.

A co párek, klobása, salám nebo řízek? Je to 
již tak obecné označení, že může být vyroben 
z čehokoli? Podle nařízení EU 1169/2011 lze 
takové označení považovat za klamání spotře-
bitele, vždyť párek, klobása, salám či řízek jsou 
neodmyslitelně spojeny s masem, řezníkem či 
uzenářem! Právníci druhé strany si to nemyslí, 
termíny už prý zcela zobecnily a masné výrobky 
si stejně dělá každý po svém. Výsledek, kvalita 
je také různá a navrch přidají argument, že už 
v současných masných párcích je rostlinných 
produktů a náhražek masa (podle aktuální ceny 
surovin) už na hraně. Podle naší legislativy se 
výrobek může nazývat masný, pokud obsahu-

Maso, nebo nemaso?

je nejméně padesát procent masa, čímž se ale 
nemyslí jen libový sval. Většina z nás řezníků 
je jistě přesvědčena, že jako maso a masné vý-
robky by měly být označovány jen produkty 
živočišného původu. Párek ze sóji není párek 
a cizrnový burger není burger. Jenže ta politic-

ká korektnost, to umění současné společnosti 
nepojmenovávat věci pravými jmény, ta pře-
hnaná tolerance! Čert ví, jak se nakonec politici 
v Bruselu dohodnou! Výhodou je, že silné slovo 
zde mají francouzští gurmáni a ti jsou na své 
milované jídlo hodně citliví. Jsem optimistou, 

a tak se těším na nařízení EU, které uvede, že 
mléko a maso jsou živočišné produkty a obecné 
názvy masných výrobků je možné používat jen 
pro výrobky z masa.

Proč vlastně vegani či vegetariáni chtějí jíst 
něco, co vypadá jak maso a masem je nazýva-
jí, když je odmítají? Každý asi bude mít názor 
jiný, ale možná v tom hrají roli vzpomínky na 
chutě z dětství, které u většiny veganské ne-
bylo. Větší roli zde hrají roli obchodníci, kte-
ří v názvu vidí jednodušší ovlivnění skupiny 
nalomených či experimentujících všejedlíků, 
dnes flexitariánů, kteří snižují svou spotřebu 
živočišných produktů. Mimochodem, nestálo 
by za úvahu již naši stále ještě dominantní sku-
pinu masožroutů a pestrožroutů nějak lidsky 
nazvat? Pravověrní vegani téměř jistě termín 
maso používat nechtějí, je to přece stejné, jako 
bychom pro své oblíbené jídlo používali ná-
zev, který je nám odporný. Pojmenování jídla 
má přece evokovat naše smysly pozitivně, což 
asi název maso, steak, klobása, salám i párek  
naplňují.

O potřebě zvýšení konzumace zeleniny 
a ovoce pochybuje malá skupina lidí, většina 
z nich se nechce vzdát masa a uzenin, ale po-
chybnosti v nich sem tam zahlodají. Velkou roli 
ve změně jejich jídelníčku hraje jistá pohodl-
nost, jednoduchost přípravy masa, především 
masných výrobků, a fakt, že jimi zaženou hlad 
na delší dobu. Maso ještě stále přetrvává jako 
symbol chlapské síly, ale řada mladých již tento 
kult opustila. Populace mladých, kteří se naro-
dili na konci tisíciletí, se nazývá generace Z, 
vyrostla na podhoubí www, internetu, který je 
pro ně mantrou a životním stylem. Jsou jiní než 
jejich otcové a babičky, kteří jsou zařazeni v ge-
neraci X. A generace Alfa, tedy třetího tisíciletí, 
se na sociálních sítích cítí natolik doma, že se 
jim říká digitální domorodci, jsou na sociálních 
sítích závislí a jsou jimi významně ovlivněni, 
samozřejmě i ve stylu stravování. Jí to, co je pro 
ně „cool“, a přiznejme si, že jím párek zrovna  
není.

Současná Evropa se vzhlédla v Green Deal 
a tento úděl má už i potravinovou odnož Green 
Style. V kuchyních se vracíme k bezmasým pát-
kům, mediální podpora dostala název Fridays 
for Future. Obliba vegetabilních potravin stále 
stoupá a je i masivně podporována například 
celosvětovou výzvou ProVeg International Ve-
ggie Challenge. Zapoj se a vyzkoušej! Zkus jíst 
více rostlinně po dobu měsíce! Udělej to pro 
své zdraví, podpoř naši planetu! Zabírá to. Ne-
stlé prodala svou německou dceřinou společnost 
Herta, známého výrobce uzenin, a místo toho 
investuje stovky milionů eur ročně do vývoje 
rostlinných náhražek, jako jsou hamburgerové 
placky Garden Gourmet nebo tuňák na rostlinné 
bázi. „Chutná jako hovězí, vypadá jako hově-
zí, má i stejný obsah bílkovin, ale maso to ne-
ní,“ uvedl Lidl o výrobku od značky Next Level 
Meat, když veganské mleté představoval novi-
nářům v roce 2019. Svoji privátní značku dopl-
nil o Next Level Hack (sekanou příští generace) 
a výrobek se stal nejoblíbenějším rostlinným 
produktem roku. Nedostihlo ho ani lískooříš-
kové nemléko od Dr.Oetkera. Pravda, Next Le-
vel Hack sice chutí opravdové maso nenahradí, 
ale jíst se dá. Rostlinné maso vyrábí celá řada 
startupů jako Planted, New Wave Foods, Si-
mulate, u nás Mana (loni prodala přes 180 tisíc 
rostlinných burgerů). Vedení Volkswagenu ve 
Wolfsbugu rozhodlo o odstranění masa ve svých 
jídelnách do roku 2025. Automobilka přitom 
dlouhá léta provozovala vlastní řeznictví, kde se 
vyrábělo 7 milionů kari párků s kečupem, tedy 

Opis složení výrobku z etikety: 
Složení: pitná voda, 18,5% sójová bílkovina, 10% pšeničná bílkovina, mrkev, žampiony, 
kokosový tuk, řepkový olej, emulgátor methylcelulosa, koření, extrakt z pekařského  
droždí, aromata, hrachový škrob, přírodní aroma, regulátory kyselosti: mléčnan draselný, 
octany draselné, jedlá sůl, ocet kvasný lihový, rostlinný koncentrát, koncentrát z červené 
řepy, bambusová vláknina, extrakty koření, kouřové aroma, kyselina citronová, antioxi-
dant kyselina L-askorbová. Může obsahovat stopy hořčice a celeru.

(Pokračování na str. 4)
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Brazilský 
rekord

Brazílie v roce 2021 překonala magickou hra-
nici milionu tun exportovaného vepřového masa. 
Jde o meziroční nárůst 11,29 % s dosaženými 
tržbami 2,449 miliardy dolarů. Průměrná cena 
masa se pohybovala okolo 56 Kč za kilogram. 
Hlavním trhem je Čína, kam směřuje celá po-
lovina exportu brazilského vepřového masa, 
následuje Chile s 57 tisíci tunami, Vietnam 40, 
Uruguay 38 a Argentina s 32 tisíci tunami vep-
řového masa. Je to reakce na zvýšený tlak světa, 
aby Brazílie omezila produkci hovězího masa? 
Francouzská banka Paribas zastavila financování 
rozvoje chovu skotu z oblasti Cerrado a vyzvala 
své klienty, aby nekupovali odsud vyvážené ho-
vězí maso. Cerrado je hned po Amazonii druhým 
největším komplexem pralesů a savan na světě, 
má rozlohu asi poloviny Evropské unie. Banka se 
tak staví proti odlesňování a umělým požárům, 
které chovatelé dobytka pro rozšíření pastvin za-
kládají. Cerrado produkuje asi 70 % brazilského 
skotu a je významným producentem sóji, kuku-
řice, rýže a kávy. Asi třetina savan a lesů Cerrada 
je přeměněná na hospodářskou krajinu, čtyřicet 
procent je využíváno na chov skotu, zalesněno 
původní vegetací je už jen 20 % krajiny, jejíž 
název je odvozen od portugalského slova „hustý, 
neprostupný“. LAST

Čínské
vepřové

Když jsem četl před měsícem článek o odhadu 
soběstačnosti Číny ve vepřovém masu, usmál jsem 
se. Před desíti lety jsem přednášel, coby člen Advi-
sory Board Pfizer v New Yorku, o situaci vepřové-
ho trhu ve východní Evropě.

Pfizer tehdy tvořil strategii, kam umístí řadu 
svých farmak v chovech prasat. Bylo nás tam dva-
cet z celého světa a kolegové ze západní Evropy se 
dmuli pýchou a předháněli v odhadech, jestli bude 
prase roku 2020 rozumět německy, španělsky či 
anglicky. My jsme byli spolu s celým východem 
určeni k dovozu. Dovolil jsem si tehdy škrtnout 
European pork highway do Ruska. V sále zašumě-
lo a všichni se usmívali. Je fajn přednášet usměva-
vým lidem, ale bohužel to byl úsměv k hlupákovi. 
A tak jsem si dovolil poznámku, že tak dopadne 
i čínský trh. Argument jsem měl jednoduchý, přece 
nebudou projídat dolary za plyn, ropu, čipy a elek-
trotechniku. Pár měsíců před tím mi rektor Veteri-
nární univerzity v Moskvě řekl, že takto rozhodli 
v Kremlu. Obě země mají jedno společné – silné 
vedení, které nemíní poslouchat diskuze, ale zave-
lí. V tom západ obě země podcenil. O direktivách 
sjezdů se přece nediskutuje, jen se plní na sto a ví-
ce procent.

Nic jiného se tedy v obou zemích nestalo. 
A v dnešních prognózách si nedělejme velké na-
děje ani s Vietnamem, jejich malochovy se z moru 
prasat otřepaly a třetinu importu zajišťují Rusové. 
Možná vyřešíme Green Deal v živočišné výro-
bě rychleji, než jsme si vůbec dovedli představit.
 LAST

Jedna kráva 
vystavila stopku

Červené maso 
v Bílém domě?

Bidenova administrativa obviňuje zpracova-
tele masa z rostoucích cen v segmentu potravin 
a poznamenala, že zvýšení cen hovězího, vep-
řového a drůbežího masa tvoří čtvrtinu celkové-
ho nárůstu cen potravin v domácnostech minulý 
měsíc. Ale to přece není nic nového! V tiskové 
zprávě Bílý dům poznamenal, že „listopadové 
údaje indexu spotřebitelských cen ukazují, že ce-
ny masa jsou stále největším výdajem rostoucích 
nákladů na potraviny, které lidé konzumují do-
ma“, a poukazuje na vysoké zisky zpracovate-
lů masa. V USA je situace přece jenom jiná než 
v Evropě, Trh s vepřovým, hovězím i drůbežím 
masem v zásadě ovládají čtyři společnosti Tyson, 
JBS, Marfrig a Seaboard. Všichni tvrdí, že jejich 
vstupní a zpracovatelské náklady se neustále zvy-
šují a musí na ně reagovat. Inflace, cena bytů, aut 
i služeb může vyletět astronomicky, ale u masa 
hned Bílý dům konstatuje: „Růst cen hovězího 
masa, kterého jsme svědky, není jen přirozeným 
důsledkem nabídky a poptávky na volném tr-
hu, ale výsledkem rozhodnutí velkých korporací 
využít své tržní síly na nekonkurenceschopném 
trhu na úkor spotřebitelů, zemědělců a rančerů 
a naší ekonomiky.“ Pan prezident hned poté na-
řídil vyplatit miliardu dolarů na pomoc malým 
zemědělským a potravinářským podnikům po-
škozeným covid-19, aby pro ně byl otřes na trhu 
spravedlivější, a oznámil, že stát zasáhne k vytvo-
ření vyšší konkurenceschopnosti v oboru. Ame-
rická administrativa připravuje nová pravidla pro 
označování masa „Product of USA“, která mají 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a lepší 
postavení především menších amerických chova-
telů hospodářských zvířat v dodavatelských ře-
tězcích. Nebude to ale tak jednoduché, jistě jako 
v minulosti bude proti WTO (Světová obchodní 
organizace) a Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže. Velcí mají velkou sílu a rozhodně se jen tak 
nevzdají. LAST

Na farmě v kanadské Albertě byl v prosinci 
2021 u osmileté krávy odhalen případ tzv. atypic-
ké BSE. Tento typ bovinní spongiformní encefa-
lopatie se vyskytuje vzácně asi u jednoho z mili-
onu kusů i v zemích se zanedbatelným výskytem 
BSE. Poslední případy hlásily USA v roce 2018. 
Kanadská agentura pro kontrolu potravin (The 
Canadian Food Inspection Agency – CFIA) 
případ oznámila Světové organizaci pro zdraví 
zvířat (World Organisation for Animal Health 
– OIE), která ho samozřejmě publikovala. Re-
akce východoasijských zemí byla rychlá. Čína, 
která dováží z Kanady hovězí maso v objemu asi  
90 milionů dolarů, obratem import zastavila stej-
ně jako Jižní Korea a Filipíny. Celkem se jedná 
o objem okolo 170 milionů dolarů. Není to prv-
ní případ. Čína ze stejného důvodu v září 2021 
na tři měsíce zastavila dovoz hovězího masa  
z Brazílie. LAST

Nutri-Score je systém značení výži-
vové hodnoty potravin, který připravu-
je EU. Zařazuje potraviny do 5 tříd A až 
E a logo má být uvedené na přední stra-
ně obalu potravin. Česká republika stejně 
jako Potravinářská komora ČR považuje 
současný stav označování nutričních údajů 
podle harmonizované unijní legislativy 
za dostačující a hodlá podpořit zavedení 
nového systému označování pouze 
v případě, že zůstane dobrovolné.

Potravinářská komora ČR má výhrady, 
že by Nutri-Score neměl hodnotit výživo-
vou hodnotu potraviny takto zjednoduše-
ně, ale měl by podávat faktické informace 
o obsahu živin a energie, neměl by být dis-
kriminační a rozdělovat potraviny do kate-
gorií na „zdravé a méně zdravé“. Případný 
legislativní návrh by měla Evropská komi-
se předložit ve druhé polovině roku 2022. 
Zařazení do jednotlivých tříd potraviny se 
počítá z definovaného vzorce. Kladné body 
se získávají podle podílu ovoce, zeleniny, 
vlákniny a bílkovin a získat lze až 15 klad-
ných bodů. Záporné body se počítají z ener-

getické hodnoty, obsahu nasycených mast-
ných kyselin, cukrů a sodíku a dohromady 
lze získat 40 záporných bodů. Výhodou je 
jednoduchost, ale bohužel je zavádějící, už 
z povahy výrobku ho fakticky zařazuje. Nu-
tri-Score upřednostňuje rostlinnou stravu 
a zapomíná na porce, kolik výrobku obvyk-
le lidé konzumují. Snídaňové cereálie roz-
dělené do tříd mají logiku, stejně jako různé 
müsli tyčinky, snacky či slazené nápoje. 
Jenže Coca-Cola Zero má lepší celkové 
hodnocení než olivový olej, chipsy nádher-
né Béčko, čokoládová zmrzlina vítězí nad 
lososem a hranolky jsou v pultu A, ale po 
smažení doma je už nikdo nehodnotí. Šunky 
mají z masných výrobků nejlepší výživovou 
hodnotu, ale spadají do kategorií C až E 
hlavně kvůli obsahu soli, na vysoký obsah 
bílkovin a železa se zapomíná. I sýry padají 
do kategorie D přesto, že jsou významným 
zdrojem bílkovin a vápníku.

Tak vám nevím! Přílišné zjednodušo-
vání jakéhokoli problému je vždycky pro-
blematické. Raději se neptám, pro koho je 
určeno. LAST

Nutri-Score

M I e s o  –  M я C o  –  C a R n e  –  M e a t 

dlouhodobou snahou Českého 
svazu zpracovatelů masa je 
propagace oboru zpracování 
masa. V této souvislosti Vás zvu 
k účasti a k Vašemu aktivnímu 
zapojení do letošního ročníku 
svazové akce MasoBRaní, 
který se uskuteční ve dnech 
20.–22. 5. 2022 ve Vámi 
zvolených lokalitách. 

Hlavním cílem MasoBRaní  
je před širokou laickou veřejností 
jednotně prezentovat maso 
a masné výrobky jako nedílnou 
součást zdravého životního 
stylu a vyváženého jídelníčku, 
dále jako zdroj plnohodnotných 
bílkovin a snadno stravitelných 
vitaminů a minerálů. 

V neposlední řadě jako tradiční 
součást české kuchyně.

Propagační možnosti ČSZM  
ve vztahu k MasoBRaní  
ovlivní celkový počet 
zúčastněných firem. Pro 
každého účastníka bude 
připraven tzv. základní balíček, 
kdy na náklady ČszM bude 
pro danou akci vytvořena 
jednotná forma komunikace. 

Náplň této události i její  
cílenou reklamu zajistí ČSZM 
prostřednictvím 
komunikační agentury. 
Podpora akce bude v letošním 
roce probíhat v kooperaci 
s agenturou Czech Promotion. 

Kontaktní osobou 
je Karolína Svitálková (karolina.
svitalkova@promotion.cz, 
mobilní číslo +420 736 295 846). 
V případě dotazů je Vám 
k dispozici a neváhejte 
se na ni obrátit. 

Abychom letošní MasoBRaní 
posunuli na vyšší úroveň  
a měli více prostoru na přípravy, 
žádám zájemce o nahlášení 
zapojení svých firemních 
akcí nejpozději v termínu 
do 10. 3. 2022 na adresu 
sekretariat@cszm.cz.

Karel Pilčík, 
předseda představenstva

Českého svazu zpracovatelů masa

vážení členové Českého svazu zpracovatelů masa,

věřím, že se v hojném počtu zúčastníte letošního ročníku MasoBRaní – 
akce ve prospěch celého oboru zpracování masa!
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AMP v itálii

Polské maso a uzeniny

Německým ministrem zemědělství se 
stal Cem Özdemir, už podle jména syn 
tureckých přistěhovalců, úspěšný poli-
tik Strany zelených, poslanec Bundestagu 
i Evropského parlamentu. Nedávno vystou-
pil s prohlášením, ve kterém poukazuje na 
nereálnou cenu masa na trhu. Má pravdu, 
víme to všichni, kteří v oboru pracují. Ce-
na se musí narovnat a narovná, ale otázkou 
je kdy a jak moc. Představa pana ministra 
odráží i jeho ekologické cítění a stravovací 
návyky (je vegetariánem). Ze všech stran 
se ozývá, že intenzívní chov zvířat příliš 
zatěžuje životní prostředí, je často skrytě 

dotován, a přiznejme si, že vysoká spotřeba 
masa je hnána jeho nízkou cenou.

„Ať se v ceně odrazí reálné náklady!“ 
prohlásil pan ministr. Nechce, aby maso 
bylo luxusním zbožím, ale hlavní problém 
vidí v přílišném tlaku obchodních řetěz-
ců na nízkou cenu. Prodá se víc, ale často 
pod výrobní náklady – jednou u chovatelů, 
podruhé u zpracovatelů. Rozseknout tento 
kruh se snažila řada politiků, žádný jejich 
návrh ale prozatím neprošel. Lobbisté to 
zkrátka i v Reichstagu umí. Uvidíme, pane 
ministře.

 LAST

Bord Bia, doslovně z irštiny přeloženo „jídelní 
stůl“, je státní agentura zřízená na podporu prode-
je irských potravin doma i v zahraničí. Účastníci 
studijní cesty do Irska organizované ČSZM jistě 
na naši návštěvu této agentury vzpomínají. Tehdy 
se irské zemědělství výrazně angažovalo ve Velké 
Británii a otevřené hranice obchodu nahrávaly. 
Brexit však mnohé změnil a Irové se začali anga-
žovat i na vzdálenějších trzích. Bord Bia otevřela 
kanceláře v Tokiu, Šanghaji a Singapuru a směřu-
jí na trhy Indonésie, Malajsie, Filipín, Singapuru, 
Jižní Koreje, Thajska a Vietnamu. Od roku 2016 
se hodnota irského vývozu potravin a nápojů do 
Asie zvýšila o 14 % na 1,4 miliardy eur a Irové 
chtějí export dále zvyšovat. V roce 2021 získala 
Bord Bia zakázku na propagaci hovězího, jeh-
něčího, mléčných výrobků v EU, v Asii, Evropě 
a USA ve třech kampaních, které budou probíhat 
v letech 2022–2024 v hodnotě 13,4 milionu €,  
z toho 9,7 milionu € z finančních prostředků EU 
a zbytek z Bord Bia a financování průmyslu. 
V první kampani je „Evropské mlékárenství – 
udržitelná volba pro Asii“, také druhá kampaň 
„Evropské hovězí a jehněčí maso – v souladu 
s přírodou“ směřuje také do jihovýchodní Asie, 
třetí propagační kampaň „Lepší život s ovocem 
a zeleninou“ bude spuštěna ve Francii a Belgii.

Všechny kampaně budou vedeny v celkem 
devíti tržních oblastech, z nichž každá bude mít 
specifické cílové publikum, zaměření na produk-
ty a propagační činnosti šité na míru. Především 
budou směřovat na dovozce, maloobchodníky, 
poskytovatele stravovacích služeb, kuchaře a sdě-
lovací prostředky, zaměří se na digitální média, 
PR, veletrhy, semináře a návštěvy Irska. Kampaň 
je součástí strategie Business to Business (B-2-B) 
a má budovat povědomí bezpečnosti potravin, za-
jištění kvality a udržitelnosti evropského hovězí-
ho, jehněčího masa a masa ze zvířat chovaných na 
irských pastvinách. LAST

Nic nového, ozval by se jistě už student Vete-
rinární univerzity, africký mor prasat byl přece 
detekován na Sardinii už v roce 1978. Jenže ni-
kdy nepřeskočil na Apeninský poloostrov! V Pie-
montu, tedy u hranic s Francií, byl AMP objeven 
začátkem ledna u sedmi divokých prasat a v sou-
sední Ligurii našli další dvě. Jedná se o stejný sé-
rotyp, který se tlačí z východu do Německa. Zá-
padní Evropa je tedy v kleštích. To, že ve stejnou 
dobu hlásila AMP i Severní Makedonie, nikoho 
nepřekvapuje, blízké Rumunsko je epidemii za-
saženo od roku 2017, ale Itálie? Čína samozřejmě 
už zareagovala, jak to všichni víme. Bez sýčko-
vání je jisté, že dojde k objevení dalších ohnisek. 
V zimě probíhá chrutí divokých prasat, a to je 
přece spojeno s migrací. Evropské chovy prasat 
čeká další zatěžkávací zkouška. LAST

Králíci jdou 
do módy

Jsou nenároční na chov, krmení, vodu, 
rychle rostou, a navíc mají skvělé maso. 
Hurá do toho, co dělaly naše babičky! 
Obávám se, že tak to ale nebude. Nevě-
řím, že po vesnicích zase budou obrážet 
„kvalitáři z Kary“ a vykřikovat, že vy-
koupí kůže nejen králičí. Řada chovatelů 
se ale na jejich chov dala, dává a dá. Prů-
myslový charakter chovu i zpracování 
vyžaduje odborné zastřešení a už nejen 
celostátní. V EU vzniká ERA (European 
Rabbit Association) a očekává se, že br-
zy vznikne strategie From Farm to Fork 
i pro králíky a nastane boj o evropské do-
tace. Králičí farmy mají obrovskou výho-
du, že zapojují především malé farmáře 
z oblastí, kde je hospodaření složité a kte-
ré trpí vysídlováním. Na to přece kývne 
každý politik. LAST

Polské Národní středisko podpory zemědělství 
(KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnict-
wa) oznámilo, že vývoz potravin vzrostl v roce 
2021 o 6,7 %. Růst exportu spojuje především se 
zrušením omezení mezinárodního obchodu po 
lockdownu, rostoucí aktivitě polských podnika-
telů a stále se zvyšující poptávce po polských po-

travinách. Vývozu dominovalo ve více než 72 %  
maso a masné výrobky a největším dovozcem 
bylo přes obrovský přebytek vlastní produkce 
Německo v objemu 7,6 miliardy eur, následovaly 
Nizozemsko a Francie – oba po 1,8 miliardy eur.

LAST

Vepřové, 
vepřové

Nový ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula jednal s eurokomisařem pro ze-
mědělství Januszem Wojciechowským 
a upozornil ho na problémy chovatelů 
prasat u nás: Ceny prasat a vepřového 
masa v ČR klesly na nejnižší úroveň od 
roku 1994. Vzhledem k tomu, že se infla-
ce za posledních 30 let zvýšila o 100 %,  
nebyly problémy zemědělců v tomto 
sektoru nikdy větší. Požádal ho, aby Ev-
ropská komise zavedla finanční podporu 
pro nejvíce postižené regiony. Lidé mají 
vepřové už málem zadarmo, tak vezme-
me jejich daně, které byly určeny k ně-
čemu úplně jinému, a dáme je těm, kteří 
stojí nad hrobem. Co se to děje? Globali-
zace jako by zařízla schopnost nás všech 
cokoli rozhodnout a řešit. Nemůžeme 
v Česku zaplatit slušně za prase, soused-
ní Němci to neudělají a ani nemohou, 
protože je tlačí Španělé a Španěly Bra-
zilci a Brazilce zas Číňané… Kolotoč 
ohrané písničky – jak ten pes jitrničku  
sežral. LAST

Bude změna?

irská expanze

M a s o  –  v I a n d e  –  l a  C a R n e  –  F l e I s C h

Naplní 
se chmury?

Agrární komora ČR provedla na konci 
roku 2021 anketu mezi chovateli prasat 
v ČR, které se z celkového počtu oko-
lo tří set zúčastnilo 143 podniků. Nikdo 
z nich nevidí své podnikání v růžových 
barvách. Náklady rostou, cena JUT stag-
nuje na nejnižší úrovni. Zachovat cho-
vy v současném rozsahu chce v příštím 
roce čtvrtina podniků, do roku 2030 jen 
pětina. Již nyní dochází ke snižování 
počtu chovaných prasnic. Česko bylo 
vždy průmyslovou zemí a velká část ži-
vočišné produkce se mimo období socia- 
listického zemědělství dovážela. Vstup 
do otevřeného konkurenčního prostře-
dí Evropy znamenal obrovský propad. 
V roce 1992 jsme v ČR vyprodukova-
li 4,6 milionu jatečných prasat a v sou-
časné době jen 1,5 milionu kusů. Čes-
ko proto ročně dováží okolo 200 tisíc 
tun vepřového masa. Nemůžeme dělat 
vše a ohánět se soběstačností, na druhé 
straně být pouze závislí na evropských 
trzích, eventuálně i světových, je jis-
té riziko. Kde je problém? Technologie 
výkrmu jsou podobné jako v sousedním 
Německu, genetický materiál identic-
ký stejně jako krmení, jeho základ obi-
lí je levnější, o pracovní síle nemluvě. 
Kde je tedy jádro pudla? Stále ještě 
v něčem pokulháváme, či na vině jsou  
dotace? LAST

Česko nebylo v produkci masa mimo éru socialismu soběstačné. Před postavením železnic se dobytek 
z Uher do Čech přeháněl po dobytčích cestách, které vedly tak, aby zvířata měla zajištěný dostatek 
pastvy. Moravská dobytčí cesta směřovala z Břeclavi přes Hustopeče, Hlínu, Velkou Bíteš, Měřín 
a dál k Praze. Cesta byla vytyčena Božími mukami a sochami svatého Vendelína, patrona pastýřů, 
poutníků a ochránce dobytka a polí. Tato socha z roku 1743 stojí ve Velkých Bílovicích.

Francie 
připravena

,Francouzské vepřové maso bude 
směřovat do Číny i v případě propuknutí 
afrického moru prasat. Francouzský pre-
zident Emmanuel Macron a čínský pre-
zident Si Tin-phing se v listopadu 2019 
dohodli na vypracování mezivládní do-
hody, ve které Čína uznává „zónování“ 
v případě vypuknutí AMP ve Francii. 
Dohoda byla podepsána v prosinci 2021 
a znamená, že export vepřového masa 
bude zastaven pouze ze zóny ohniska 
nákazy AMP. Francie rychle reagovala, 
neboť přípravy k této dohodě, která je 
jediná v EU, byly zahájeny před dvěma 
lety, při objevení prvních případů AMP 
v Německu. Francie je třetím největším 
producentem prasat v Evropské unii. 
Z celkových 2,2 milionu tun vepřového 
směřuje na export asi třetina. Pro zají-
mavost, čtvrtina vepřového masa se na-
opak do Francie dováží, finálně je tedy 
jen mírně přebytková. LAST

mailto:karolina.svitalkova@promotion.cz
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Výroba masa na jatkách se v roce 2021 zvýšila o 2,6 %
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1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ (výroba masa) 

Tabulka: Výroba masa

Ve 4. čtvrtletí 2021 se vyrobilo 121 677 tun 
masa (+2,8 %), meziročně bylo zaznamená-
no zvýšení u všech tří hlavních druhů masa. 
Ceny jatečných prasat nadále klesaly. Celko-
vě v roce 2021 dosáhla výroba masa v Čes-
ké republice 466 856 tun (+2,6 %), z toho by-
lo 72 552 tun (0,0 %) hovězího, 217 008 tun  
(+2,6 %) vepřového a 177 157 tun (+3,8 %) 
drůbežího. Ceny zemědělských výrobců jateč-
ných zvířat se mírně zvedly u jatečného skotu 
(+4,3 %) a jatečných kuřat (+1,8 %), zatímco 
ceny jatečných prasat byly výrazně pod úrov-
ní roku 2020 (–16,3 %). 

PoRážky a výRoBa Masa
Ve 4. čtvrtletí bylo vyrobeno 19 497 tun hově-

zího masa, meziročně jen o málo více (+0,7 %). 
Na tomto výsledku se podílely zejména zvýšené 
porážky krav (27,1 tis. ks; +2,8 %), které kompen-
zovaly nižší porážky býků (26,5 tis. ks; −2,5 %).

Výroba vepřového masa se zvýšila na 56 128 tun 
(+1,7 %), přičemž bylo poraženo 605,8 tis. 
prasat (+1,1 %), z toho bylo 13,5 tis. prasnic  
(+18,4 %).

V tomto čtvrtletí bylo na jatka dodáno 70 782 tun 
drůbeže, což představuje výrobu 46 012 tun drů-
bežího masa (+5,1 %).

Ceny zeMědělskýCh výRoBCů 
jateČného skotU, PRasat a kUřat

Ceny jatečného skotu se meziročně zvýšily 
o 10,8 %, z toho ceny jatečných býků o 7,4 %, 
ceny jatečných krav o 16,0 %. Chovatelé prodá-
vali jatečné býky za průměrnou cenu 48,55 Kč/kg 
v živém nebo 88,37 Kč/kg v jatečné hmotnosti. 

Ceny jatečných prasat se stále držely pod 
úrovní srovnatelného období loni (−6,0 %) a do-
sáhly průměrných 25,15 za kg živé hmotnosti 
nebo 32,70 Kč za kg v mase. Za prasata proda-
ná v tomto čtvrtletí dostali zemědělci o dalších  
3,1 Kč za kg jatečné hmotnosti méně než ve čtvrt-
letí předcházejícím.

Ceny jatečných kuřat se meziročně zvýšily 
o 4,0 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. tří-
dy jakosti v průměru za 23,28 Kč za kg v živém.

„V důsledku dlouhodobého přebytku vepřo-
vého masa na evropském trhu se ceny jatečných 
prasat drží pod hranicí 30 Kč/kg živé hmotnosti 
už 18 měsíců v řadě. Během roku 2021 na to cho-
vatelé reagovali omezováním stavů prasnic, které 
vyřazovali z chovu na jatka. Porážky prasnic se 
meziročně zvýšily o 8,9 % za celý rok a o 18,4 % 
za poslední čtvrtletí,“ říká Markéta Fiedlerová 
z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Rok 2021
„Výroba masa nepřetržitě roste již čtvrtým ro-

kem. V roce 2021 se zvýšila o 2,6 %, z toho nejví-
ce vzrostla výroba drůbežího masa následovaná 
masem vepřovým. Hovězího se vyrobilo stejně ja-
ko v roce 2020. Jatečná zvířata ze zemědělských 
podniků byla v minulém roce také ve větší míře 
vyvezena do zahraničí, zejména hovězí dobytek,“ 
sdělil Radek Matějka, ředitel odboru statistiky 
zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví 
a energetiky.

skot a hovězí Maso
V roce 2021 bylo na jatkách poraženo 235,3 tis. 

ks skotu (+0,3 %) a bylo vyrobeno 72 552 tun 
hovězího masa (0,0 %).

masa, což je třetina roční produkce masa v České 
republice. Vývoz živého skotu posílil především 
do již zavedených zemí určení: do Španělska 
(telata), Turecka (mladý skot) a Německa (skot 
k porážce).

Schodek pohybu zboží přes hranice u komodi-
ty hovězí maso se ve sledovaném období mezi-
ročně prohloubil na 28 181 tun vlivem zvýšeného 
dovozu (40 483 tun; +9,8 %) a sníženého vývozu 
(12 302 tun; −7,2 %). Nárůst dovozu byl zazna-
menán u hovězího masa především z Polska.

PRasata  
a vePřové Maso

V roce 2021 bylo v ČR poraženo 2 348,6 tis. 
prasat (+3,0 %) a vyrobeno 217 008 tun vepřo-
vého masa (+2,6 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat 
byly v roce 2021 hluboko pod úrovní roku před-
cházejícího (−16,3 %) a dosáhly průměrné hod-
noty 26,47 Kč/kg v živém nebo 34,41 Kč v mase.

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá pra-
sata se meziročně snížil na straně dovozu (98,3 tis. 
ks; −3,5 %) a zvýšil na straně vývozu (432,2 tis. ks; 
+4,6 %). Mladých prasat o průměrné hmotnosti 
27,6 kg se vyvezlo 180,9 tis. ks. Vývoz těchto 
prasat tak dosáhl dvojnásobku jejich dovozu. 
Vývoz jatečných prasat stoupl na 247,8 tis. ks 
(+3,7 %). Jejich jatečná hmotnost odpovídala 
desetině roční produkce vepřového masa v ČR. 
Mladá prasata se ve zvýšené míře vyvážela do 
Rakouska, jatečná našla větší uplatnění v Polsku.

Schodek pohybu zboží přes hranice u komo-
dity vepřové maso se mírně prohloubil tím, že 
se dovoz zvýšil na 281 790 t (+4,2 %), přestože 
vývoz se také navýšil (34 903 t; +6,1 %). Největší 
zvýšení dovozu vepřového masa bylo zazname-
náno u Německa a Belgie, poklesl dovoz ze Špa-
nělska a Nizozemska.

dRůBež a dRůBeží Maso
V roce 2021 bylo na jatka dodáno 272 614 tun 

drůbeže, což představuje výrobu 177 157 tun drů-
bežího masa s mírným meziročním navýšením 
o 3,8 %.

Průměrná cena zemědělských výrobců jateč-
ných kuřat byla v roce 2021 mírně vyšší než 
v předcházejícím roce (+1,8 %). Během ro-
ku se s malými odchylkami pohybovala kolem 
23,11 Kč/kg živé hmotnosti.

Podle statistiky pohybu zboží přes hranice se 
s komoditou živá drůbež meziročně obchodovalo 
méně, zvláště s jednodenními mláďaty. Obrat ob-
chodu vyjádřený počtem zvířat se snížil u drůbe-
žích mláďat o 7,3 %, přičemž jejich vývoz klesl 
na 90,4 mil. (−6,0 %). Tím zůstal v ČR k dispo-
zici větší počet zvířat určených pro výkrm. Vý-
voz vykrmených kuřat a slepic k porážce se také 
mírně zvýšil (na 20 427 tun; +4,4 %), a to zhruba 
na množství, které odpovídá měsíční produkci 
drůbežího masa v ČR.

Ve sledovaném období se snížil schodek ob-
chodu s drůbežím masem. Pohyb zboží přes hra-
nice zaznamenal snížení na 103 205 tun (−8,9 %) 
na straně dovozu a zvýšení na 19 342 tun 
(+23,5 %) na straně vývozu. Omezení dovo-
zu drůbežího masa se týkalo především Polska 
a Německa, naopak vyšší vývozy směřovaly 
např. do Bulharska, ale také Polska.

Český statistický úřad

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu 
se vzhledem k roku 2020 mírně zvýšily (+4,3 %), 
a to ve všech významných kategoriích: ceny ja-
tečných býků o 3,2 %, jatečných jalovic o 5,4 % 
a jatečných krav o 6,5 %. Průměrná cena, za kte-
rou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 
46,84 Kč za kg v živém nebo 85,25 Kč za kg 
jatečné hmotnosti.

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu 
zboží přes hranice se v roce 2021 s živým sko-
tem obchodovalo více než v předcházejícím roce. 
Dovoz živého skotu byl vzhledem k vývozu ne-
významný. Vyvezeno bylo 228,6 tis. ks (+3,1 %), 
z toho 71,0 tis. ks (+7,9 %) bylo určeno k porážce 
a 144,8 tis. ks (+2,7 %) k dalšímu chovu. V ži-
vých jatečných zvířatech se vyvezlo 24 448 tun 

Ukazatel Měřicí 
jednotka

Čtvrtletí/Rok   
4/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021

Výroba masa tuny jat. 
hm.

118 390 113 329 116 277 115 574 121 677
102,3 102,2 104,3 101,3 102,8

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. 
hm.

19 355 17 843 17 996 17 217 19 497
100,7 97,0 104,3 98,2 100,7

vepřové tuny jat. 
hm.

55 213 53 248 54 717 52 915 56 128

102,4 102,3 106,4 100,3 101,7

skopové a kozí tuny jat. 
hm.

36 45 21 27 36
65,3 139,7 40,5 73,8 99,6

drůbeží tuny jat. 
hm.

43 784 42 189 43 542 45 413 46 012
102,9 104,4 101,8 103,7 105,1
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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!

v Německu oblíbený „Currywürst“. Dnes 
jsou vyráběny jako veganské. Jsou zdravěj-
ší? Možná ano, ale jak je možné, že nemas-
né masné výrobky chutnají tak výrazně po 
mase? Odpověď známe všichni – s pomo-
cí dochucovadel. Glutamát umí své a řa-
da kritizovaných éček, které v posledních 
letech z tradičních masných výrobků mizí 
jako jarní sníh, vynáší chuť nemasných vý-
robků až do nebe. A že jich tam je! Zkrátka 
dvojí metr. 

Je otázkou, jak dlouho budeme ještě ku-
povat uzený páreček – rostlinnou uzeninu, 
cízrnový burger, rostlinnou pomazánku 
škvarkovou, kuřecí nugetky rostlinné, Ro-
bi maso (název úderný a jasný pro maso 
z rostlinných bílkovin). 

Zcela jiným příběhem než vegetariánské 
náhražky je kultivované maso. Jde o pro-
dukci živočišných, nejlépe svalových bu-
něk in vitro, tedy v laboratoři. Kultivované 
maso se vyrábí pomocí technik tkáňového 
inženýrství, dnes již používané v regene-
rativní medicíně. Cílem tohoto výzkumu 
je vyrobit maso co nejpodobnější přírodní-
mu, ale bez chovu zvířat a jejich zabíjení. 

Zásadním problémem ale donedávna bylo 
využívání bovinního fetálního séra, které 
se získává z nenarozených telat. Nějak se 
začít muselo, ale zdá se, že i tento problém 
je již překonaný. První kultivovaná maso-
vá placička byla představena profesorem 
Markem Postem na Maastrichtské univer-
zitě v roce 2013. Byla vyrobena z více než 
20 000 tenkých pramenů svalové tkáně, 
její výroba trvala dva roky a stála přes  
300 000 dolarů. Od té doby první proto-
typy představila už řada restaurací. Jed-
ná se ale o extravagantní akce, které mají 
především podniky a kuchaře světově zvi-
ditelnit. Cena je stále extrémně vysoká, 
ale řada vlád uvolňuje vědcům prostředky 
na výzkum i vývoj, do projektů vstupu-
jí silná potravinářská konsorcia. Všechny 
nové evropské i americké potraviny mu-
sí schválit příslušné zdravotní organizace 
(EFSA, FDA). Je to proces velmi náročný, 
a proto bylo první komerčně kultivova-
né maso vyrobené americkou společnos-
tí Eat Just poprvé nabídnuto v roce 2020 
v Singapuru. S kuřecím masem vypěs-
tovaným in vitro se prezentuje izraelská 
společnost SuperMeat a nyní oznámila 
výrobu zaručeně košer steaku vytisknu-
tého na 3D tiskárně. Kráva podříznutá 
šomerem je pro židovskou obec historic-
ko-náboženskou nutností, ale v genera-
cích nového tisíciletí už není „in“ natož  
„cool“!

PS. Výrobky, které byly v Brně dostup-
né, jsem ochutnal, některé obědval, jiné 
večeřel. A osobní závěr? Ubezpečil jsem 
se v tom, že jsem homo sapiens – všežravec, 
tedy i masožravec, rozhodně ne vegetari-
án, či dokonce vegan. Mám zkrátka život 
rád, tak jak byl tisíci let tvořen. Nebudu 
ho měnit. 

LAST

(Dokončení ze str. 1)

Maso, nebo nemaso?
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Věříme v kvalitu více než 30 let
Historie rodinného řemesla jména Steinhauser sahá do roku 1790. 
Samotná společnost Steinhauser s.r.o. vznikla 1991.

Podle majitele Ing. Ladislava Steinhausera se ve výrobcích firmy 
odrážejí rodinné tradice, které vždy stály na kvalitě. V loňském roce 
tomu bylo 30 let, co se jeho otec rozhodl založit v Tišnově firmu 
v masném průmyslu, aby rodinné tradice obnovil.

Ve Skalici nad Svitavou fungují firemní jatky od roku 2016, kam 
dovážejí živá zvířata, prasata a hovězí dobytek na porážku. Odtud pak 
vozí vepřové půlky a hovězí čtvrtě do Tišnova, kde je hlavní závod 
firmy,  a to bourárna a výroba masných výrobků a uzenin, a mimo 
to firma provozuje 7 vlastních podnikových prodejen (2 prodejny 
v Tišnově, Rajhradě, 2 v Brně, v Blansku a v Boskovicích).

Děkujeme za přízeň v letošním roce a do nového roku 2022 vám přejeme hodně zdraví, 
osobních a pracovních úspěchů        Steinhauser, s.r.o.

Vepřové párky se sýremDětská medová šunka

Moravská klobása Šunkové párky

Řada našich výrobků nese ocenění Dětská nebo Česká chuťovka. V loňském roce získaly ocenění Česká chuťovka: 
Moravská klobása, Dětská medová šunka, Vepřové párky se sýrem, Šunkové párky.

Dětská chuťovka: Dětská medová šunka

www.steinhauser.cz
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