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Historie a budoucnost 



Od  sběrače  k  zemědělci 
hlavní starost jak přežít 





Změna pohledu na hmyz  

V ČR 

2002 

  KVĚTEN   2018 – povolen legální prodej hmyzu  
    Dle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 

2002 

2009 

BŘEZEN   2018 – metodická příručka MZe pro chovatele a zpracovatele hmyzu 

První přednášky o entomofágii     

Oslovena PS PNT s žádostí o legalizaci hmyzu  

                           jako potraviny 

Zahájen výzkum na MENDELU  

- nutriční hodnota 

- bezpečnost  

- chov 

- ekologie  

NAŠE ZÁSADY-3x NE 

ne dovoz 

ne z přírody             

ne šou 



Proč se zajímat o hmyz dnes? 
ekologie 

„Národní akční plán adaptace na klimatické změny“ 
schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017 



OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY 
 

nižší spotřeba vody  

lepší konverze živin   

menší nároky na kvalitu krmiva  

Adaptace 

zejména na 

sucho  

 



Adaptace zejména na 

úbytek orné půdy  

 



Adaptace zejména na nárůst 

množství skleníkových plynů 

 



Proč se zajímat o hmyz dnes? 
nutriční hodnota -  podle požadavků WHO 

strava- jeden z nejvýznamnějších fenoménů 21. století 



            Hodnocení nutriční hodnoty  

 z hlediska obsahu bílkovin, tuku a minerálních látek  

hmyz  je alternativou k jiným dostupným potravinám 

 



Bílkoviny – zdroje 
 



Na co je potřeba dávat pozor 

Rubnerův zákon limitní aminokyseliny 
využití aminokyselin z přijatých bílkovin závisí na obsahu nejméně zastoupené 

esenciální aminokyseliny 

Potravina         Limitní aminokyselina             Vhodná kombinace  

Fazole                Methionin                             Rýže, obiloviny, maso 

Rýže                   Lysin, threonin                     Luštěniny, maso 

Maso                  Fenylalanin, tyrosin              Luštěniny, obiloviny 

Kukuřice             Tryptofan, lysin                    Luštěniny, maso 

Moučný červ    Methionin                            Rýže, obiloviny 
 



Zvláštní způsoby stravování 

nárůst a udržení 

svalové hmoty 

pokles příjmu 

tuků a sacharidů 



Jak hmyz připravovat 
Zážitková prezentace    

versus  
kontrolované obohacení základních potravin 



Po příchodu z obchodu… 



Vybereme nejlepší kousky 

 

 
 

 

Nikdy ne mrtvé 

nebo divně 

vypadající 

A necháme hladovět… 

Svíčková nebo roštěnka? 



 

Zpráv 

Zpráva FAO o jedlých hmyzách načuje, že "metody zabíjení hmyzu, které by snížily utrpení, 

zahrnují zmrazení nebo okamžité techniky, jako je drcení." [1] 

 

 

 

Zpráva FAO o jedlých hmyzách naznačuje, že "metody zabíjení hmyzu, které by snížily 

utrpení, zahrnují zmrazení nebo okamžité techniky, jako je drcení." [11]a FAO o jedlých 

hmyzách naznačuje, že "metody zabíjení hmyzu, které by snížily utrpení, zahrnují zmrazení 

nebo okamžité techniky, jako je drcení." [11] 

 

Zpráva FAO o jedlých hmyzách naznačuje, že "metody zabíjení hmyzu, které by snížily 

utrpení, zahrnují zmrazení nebo okamžité techniky, jako je drcení." [11] 

 

Zpráva FAO o jedlých hmyzách naznačuje, že "metody zabíjení hmyzu, které by snížily 

utrpení, zahrnují zmrazení nebo okamžité techniky, jako je drcení." [11] 

Usmrcení hmyzu  Nizozemsko  

 mrazení a suché zmrazení 

Protix Biosystems  

 drcení 

Společnost Jagran  

 zadušení, chlazení, suché 
zmrazení, vaření a drcení 

Společnost Kreca  

 suché zmrazení 

Zpráva FAO o jedlém hmyzu „…metody zabíjení hmyzu, které by snížily utrpení, 

zahrnují zmrazení nebo okamžité techniky, jako je drcení."  



NA PŘÍPRAVĚ ZÁLEŽÍ 

 

 

 



Mexiko 
kobylka Chapulin 

Jak vaří jinde… 



 
jihovýchodní Asie 

palmový červ – larva nosatce na grilu 



 
střední Afrika 

smažení cvrčci s kořením, termiti s kaší Ugali 



 
jižní Afrika 

housenky Mopane v ostré omáčce 



USA, Kanada, Japonsko, Evropa 
 zážitková gastronomie 



Hmyzí špíz 



Rizoto 



USA, Kanada, Evropa, Thajsko, Čína 
zpracovaný hmyz 



Cesta INFORMOVANÉHO 
KONZUMENTA 

1. TŘÍDA        9. TŘÍDA   MATURITA    UNIVERZITA 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRACH      NEJISTOTA   JISTOTA    KNOW-HOW 



Co nejíst 

 

• Barevné 

• Chlupaté 

• Bodající 

• Zapáchající 

• Syrové 

 



Rizika spojená s konzumací hmyzu 

 

Konzumace jedovatých 
nebo nechutných  druhů 
hmyzu – toxiny vlastní nebo z 

rostlin 

 

Hmyz z volné přírody je 
potenciálně nebezpečný 
– znečištěný např. pesticidy 

 

Alergie 

Všeho moc škodí !!! 



Hmyz jako krmivo hospodářských zvířat 
nařízení EK 2017/893 od 1.7.2017  

 

…vybrané druhy hmyzu jsou považovány za 
hospodářské zvíře a lze je použít ke krmení  
ryb a zájmových zvířat… 

  

  

Hermetia illucens – 
bráněnka  



Červíka kapříkům - 
kapříka mně 

Zakládání nových rybníků 

Národní akční plán adaptace 

na sucho 
Vyladění krmné směsi pro kapry 

pomocí moučných červů – co 

nejméně nevyužitelných bílkovin 

Studenokrevný živočich - 

nejefektivnější způsob přeměny 

rostlinné hmoty na maso 

Zvýšení příjmu omega-3 mastných kyselin 



Zpracování hmyzu pro zájmová zvířata 

 

Kočky- esenciální aminokyselina taurin – obsažen v moučných červech 

 



Závěr 

Zážitková gastronomie  

– nutné pro bourání psychických bariér 

– minimální význam ve výživové bilanci 

 

 



optimální řešení 

přísun nutričních látek pod kontrolou  

ovlivní poměr aminokyselin – sníží se množství 
tuků a sacharidů 

 

Drcený hmyz do pečiva a těstovin 

 



Zdroje hmyzu 

  Levný dovoz ze třetích zemí 

                    

                      versus 

 

          domácí chovatelé…   

 



V současné době je vytvořen dostatečný právní 
rámec pro výrobce aby hledali spotřebitele a 

uplatnění na trhu 

 

Děkuji za pozornost 


