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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o tom, jak je konceptualizováno bizarní jídlo v rámci 

antropologie jídla s přesahem k symbolické antropologii. Skrze komplexní zachycení 

zkušenosti jednotlivce při celém procesu konzumace bizarního jídla bude interpretováno, 

co pro něj tato zkušenost znamená, jaké jsou pro ni motivace a jak je následně 

zvýznamňována. Z antropologického hlediska bude zkoumáno, zda jsou bizarní potraviny 

nositeli kulturního významu a jak je v jejich rámci kulturní význam demonstrován. Skrze 

analýzu některých konkrétních potravin bude také odkryt jejich symbolický význam. 
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Abstract 

The following thesis discusses how bizarre food is conceptualized within the 

anthropology of food and how it connects to symbolic anthropology. Through the 

complex description of the individual experience during the process of eating bizarre 

foods, the perception of the experience and the various motivations behind it will be 

explained. From an anthropological point of view it will be examined whether bizarre 

foods are the carriers of cultural significance and how this is further demonstrated within 

the culture. Through analysis of some specific foods I will also try to reveal their symbolic 

meaning. 
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1. Úvod 

Nejdříve odlamuji nožičky a až pak se pouštím do tělíčka, které je ale šťavnatější, 

než by asi bylo záhodno. V krku mě ještě lechtají chloupky, které na pavoukovi zůstaly i 

po dlouhém smažení na pánvi. Smažené tarantule na chilli nechutnají až tak špatně, jak 

by se mohlo zdát, protože chuť nožiček je podobná obyčejným krekrům nebo 

brambůrkům, s tělem a zadečkem je to už horší, začíná se mi dělat trochu zle… 

Cestovali jsme zrovna po Kambodži a ten den skončili v Phnompenhu. Už z Čech 

jsme věděli, že tady je to správné místo, kde ochutnat osminohou místní bizarní 

specialitu. Hned druhý den jsme se vydali na velký trh v centru města s vědomím, že 

právě zde máme velkou šanci ji sehnat. Po několika neúspěšných pokusech jsme oslovili 

okolní stánkaře a pomocí obrázků a vysvětlováním rukama nohama se doptat, kde by 

tak pavouci mohli být. Odměnou nám byl jen pobavený smích. Nevzdali jsme se a po 

hodině běhání v úmorném vedru jsme našli paní s plastovým kyblíčkem, v němž bylo asi 

sto živých tarantulí. V ruce nesla druhý košík, kde už byli pavouci osmaženi a 

připraveni k prodeji. Koupili jsme si rovnou dva balíčky po čtyřech kusech, každý za 

necelé tři dolary. Na prodejkyní náš zájem a vzrušení neudělal žádný dojem a hned, co 

nám zboží prodala, s neutrálním výrazem v obličeji odkráčela prodávat o kus dál. My 

jsme si mezitím vítězoslavně odnesli kořist na přilehlé parkoviště. V tu chvíli jsme 

poprvé dostali trochu obavy nad tím, že to vlastně vůbec nezvládneme. Byli jsme čtyři a 

jako první se iniciativy ujal David. Sebevědomě vytáhl pavouka ze sáčku a bez váhání 

ho strčil do pusy. Po téhle akci trvající všehovšudy půl minuty si začínala připadat 

trochu trapně, že už mám dobrých pět minut na dlani nohu pavouka a nemůžu se 

odhodlat ho sníst. Po vzoru Davida jsem si položila kus pavouka na jazyk. Hmm, 

pomyslela jsem si, není to tak hrozné, ani to nemá žádnou specifickou chuť. Plná 

odvahy jsem tedy rovnou přistoupila k celému tělu. Tohle už bylo horší. Po rozkousnutí 

tlustého tělíčka se mi v puse rozlila tekutina chuti, kterou nedokážu popsat. Ale dobrá 

rozhodně nebyla. Koukla se kolem sebe a všimla si, že podobný pocit mají i mé dvě 

spolucestovatelky… 

Poznávání cizích kultur, lidí a přírodních krás se stalo mou životní vášní. Sama jsem 

vždy byla prototypem vyznavače celostního cestování; šlo mi tedy o poznání přírodního 

a kulturního bohatství zemí, včetně gastronomie. Věděla jsem, že konzumace cizích 

pokrmů mi nejen otevře cestu k místním lidem, ale zároveň mi poskytne nový náhled na 

různé kulturní praktiky. Podle Longové máme díky takovému jídlu možnost zažít cizí 
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nejen na intelektuální, ale i senzorické úrovni. (Long, 2003). Když člověk po spoustu let 

cestuje, hledá postupně čím dál víc prožitků, jelikož většina běžných zajímavostí a krás 

už jej prostě a jednoduše nezaujme. V mém případě se tato touha po neustálém objevování 

přenesla na úroveň experimentace s místními specialitami, které v naší kultuře vzbuzují 

rozporuplné reakce. Pro neobvyklé, lokálně specifické typy jídel, se v angličtině používají 

pojmy exotic food, unusual food, bizarre food, přičemž já používám právě poslední 

jmenovaný - pojem bizarní jídlo. Nový akademický slovník cizích slov popisuje bizarní 

jako „podivný, unikátní, zvláštní, neobvyklý nebo výstřední“. (Kraus, 2003:55) Češi toto 

slovo přejali z francouzského bizarre, potažmo z italského bizzarro, což původně 

znamenalo „náladový“ či „zlostný“. (Šlosar, 2008) Stručný etymologický slovník jazyka 

českého dokonce uvádí, že slovo vniklo z latinského vitiosus s významem „vadný“ či 

„odchylný“. (Holub & Lyer, 1978:80) Ve své práci termínem označuji jídlo, které je pro 

nás na základě našeho kulturního zázemí neobvyklé, šokující nebo tabuizované. Že je 

kulturně relativní, jsem si plně vědoma. 

Při svých cestách a různých dalších aktivitách jsem mohla pozorovat, jak různí lidé 

přistupují ke konzumaci takového jídla, které je častokrát v domácí kultuře tabuizováno, 

a jaké psychické procesy konzumaci jídla provázejí, případně z jakých důvodů se lidé 

nakonec odhodlají či neodhodlají. Sama jsem poté v České republice organizovala dva 

street food festivaly zaměřené právě na konzumaci bizarního jídla. Paralelně s tím jsem 

se v průběhu let účastnila mnoha akcí, kde se konzumovala různá neobvyklá jídla - 

nejčastěji hmyz - a už tenkrát mne zaujalo, jak lidé tváří v tvář takové výzvě reagují. 

Pozorování mých přátel, kterak si kladou do úst různé zvláštní pokrmy, ve mně 

vzbuzovalo spoustu otázek, jelikož bylo od první chvíle nad slunce jasné, že každý tuto 

speciální událost prožívá a následně zvýznamňuje diametrálně odlišně. 

Smažení škorpioni, prasečí mozečky či káva z trusu cibetek – to jsou jen jedny 

z mnoha pochoutek, které se dají zkoumat z hlediska kulturní rozmanitosti v jídelních 

zvyklostech, preferencích a tabu spojených s jídlem. Nejen, že je neobvyklé samotné 

jídlo, ale i aktivity s ním spojené jsou velmi silně provázány s daným kulturním systémem 

a jsou nositeli kulturního významu. Mohou reflektovat sociální hierarchii, ekonomiku, 

identitu a mnoho dalšího.  V této práci se budu snažit odpovědět na otázku, jakou pozici 

mají bizarní potraviny v perspektivě širšího kulturně-antropologického kontextu.  
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2. Metodologie 
 

2. 1. KONTEXT PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Jídlo je jakousi zkratkou k poznání nových životů a nových světů. Nese v sobě 

komplexní záznam o mnoha aspektech lidské společnosti a dává nám informace ohledně 

okolí, zvířat a rostlin, které se v něm nacházejí. Kuchyně dané země nám také říká mnoho 

o historii a poskytuje vhled do toho, jak se tam nepůvodní potraviny dostaly a jak se 

inkorporovaly do místní kultury a zvyků. (Mintz & Du Bois, 2002) Lokální jídlo tedy 

syntetizuje vztah mezi historií, prostředím a okolními vlivy. Domnívám se tedy, že skrze 

akt konzumace lokálního jídla, které v sobě zahrnuje i to z našeho pohledu bizarní, je 

možné komplexněji zažít cizí kulturu. Detailním popisem individuální zkušenosti 

různých lidí při procesu pojídání bizarního jídla se budu snažit vysvětlit, co pro něj tato 

konzumace znamená, jaké jsou pro ni motivace, jaké faktory hrají roli a jak je zkušenost 

následně zvýznamňována. Zajímám se o vše, co při zkušenosti ochutnávání kulinářského 

jiného může hrát roli.  

Podívám se také na to, zda tato zkušenost, která nese prvky přechodového rituálu, 

přezkoumává a rekonstruuje status jednotlivce. Při konzumaci bizarních potravin člověk 

totiž překonává sám sebe a občas podstupuje riziko, což může vyústit v reformulaci a 

upevnění společenského postavení. Lze na konzumaci bizarního jídla nahlížet jako na 

prostředek pro zvyšování vlastního symbolického kapitálu1 a postavení ve společnosti? 

Dále se zaměřím na to, proč jsou některé potraviny považovány za bizarní a jiné ne, jaké 

nesou významy a jakou mají symbolickou hodnotu. Pomocí vysvětlení různých 

kulturních praktik pojících se s jídlem a stravovacími návyky se pokusím najít paralelu 

napříč kulturním spektrem, definovat bariéry spojené s konzumací a pochopit je 

v globálním kontextu. 

V této práci se budu snažit najít odpovědi na následující otázky: 

1) Jaké jsou motivace pro konzumaci bizarního jídla?  

2) Jaká je role bizarního jídla v rámci objevování cizích kultur skrze  

              jídlo? 

3) Jak se prolíná konzumace bizarního jídla do sebereflexe, sebevědomí a 

              jak je implikována do statusu? 

                                                           
1Vysvětlení pojmu viz kapitola 6.1. 
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4) Jsou bizarní potraviny nositeli kulturního a symbolického významu, a pokud  

              ano, jak jsou tyto významy demonstrovány? 

 

 

2. 2. METODA VÝZKUMU A TECHNIKA SBĚRU DAT 

V této práci byly použity kvalitativní výzkumné metody, jelikož cílem výzkumu 

bylo komplexní a hloubkové porozumění dané problematice a pochopení sledovaného 

jevu v jeho sociálním kontextu. Využila jsem kombinaci několika kvalitativních metod, 

přičemž stěžejní technikou sběru dat byla forma polostrukturovaných rozhovorů a 

zúčastněného pozorování. Tyto techniky mi umožnily porozumět subjektivním postojům, 

názorům a konstruování významů. 

Polostrukturované rozhovory jsem vedla s lidmi v České republice, kteří měli 

zkušenost s bizarním jídlem – buď jej rovnou ochutnali, nebo měli jakýkoliv silný názor 

na bizarní jídlo a jeho konzumaci. Žádné další faktory nehrály do zařazení do vzorku roli. 

Z tohoto hlediska byl tedy vzorek vybírán účelově, jelikož jsem jej utvářela dle potřeb 

svého výzkumu. Jsem si plně vědoma, že limitem této techniky je nemožnost 

generalizovat závěry. (Silverman, 2000) Přístup k informátorům s takto předem 

definovanou charakteristikou nebyl velký problém vzhledem k tomu, že jsem 

v cestovatelské a foodie2 komunitě insiderem, a již na začátku studie jsem měla seznam 

lidí k oslovení. V průběhu výzkumu jsem také dostávala od stávajících informátorů nové 

a nové kontakty na ty, kteří měli také zájem se k tématu vyjádřit. (metoda sněhové koule) 

Zdálo se, že právě toto téma je pro většinu lidí tak zajímavé, že mi neváhali věnovat 

přibližně hodinu svého času i přesto, že jsme se neznali a že nevěděli, co od schůzky mají 

očekávat. Asi mi do karet trochu hrál i fakt, že mě tito lidé znali jako tu, co „organizuje 

ty hmyzí festivaly“, proto je možné, že je na rozhovor se mnou zavedla právě zvědavost 

a touha zjistit více o různých bizarních jídlech. 

Dohromady jsem provedla rozhovory s deseti lidmi – sedmi ženami a třemi muži, 

přičemž věk a místo, odkud pocházeli, se lišily. Mluvila jsem jak s lidmi z Prahy, tak 

s těmi z malých moravských vesnic. Většina rozhovorů proběhla v kavárnách a jen dva 

rozhovory s těmi, které jsem už znala, se uskutečnily u mě doma. Dva další bylo z důvodu 

                                                           
2 Člověk, jenž dlouhodobě prokazuje velký zájem o jídlo a stravování, nicméně nezabývá se tématem  
   jídla na profesionální úrovni. (Barr & Levy, 1985) 
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pobytu informátora v zahraničí nutné vést přes Skype. Musím přiznat, že v některých 

případech bylo velmi náročné dostatečně kontrolovat vlastní pozici ve výzkumu, a to 

zvlášť v případě, že jsem daného informátora znala a historku jsem někdy v různé formě 

slyšela. Abych zajistila validitu a transparentnost výzkumu, předem jsem je upozornila, 

aby mi vše detailně vyprávěli jako by to bylo poprvé, což se i přes počáteční zdráhání a 

několik mých vstupů s pobízející otázkou podařilo. Velmi snadno se pak vedly ty 

rozhovory, kdy jsem informátory nikdy předtím neviděla, jelikož jsem jejich zážitky ani 

styl myšlení předem neznala. 

Využila jsem i zápisky s rozhovorů s kuchaři specializující se na hmyzí hostiny – 

Erikou Prokešovou a Milanem Václavíkem. Ti jsou také jediní, kterým jsem s jejich 

svolením ponechala v této práci pravá jména. Všechny informátory jsem po rozhovoru 

požádala, zdali by mi mohli poslat své fotografie související s tématem, což mnozí z nich 

učinili. Se souhlasem autorů je tedy přikládám, a to rovnou do textu, jelikož jejich uvedení 

v příloze na konci by vzhledem k plynutí textu a přímým asociacím nebylo dle mého 

názoru funkční. 

Výzkum byl dále obohacen o zúčastněné pozorování, které bylo prováděno v České 

republice při několika gastronomických akcích spojených s konzumací bizarního jídla. 

První takovou byl Ghetto Food festival organizovaný v roce 2014 a v následujícím roce 

pak Exotic Food festival. U obou dvou street food festivalů jsem byla součástí 

organizačního teamu. Byla jsem si vědoma, jak snadné je nechat se v tomto případě 

ovlivnit okolním prostředím a především vztahy, jelikož interakce probíhaly jak na 

profesionální, tak na osobní bázi, což mohlo způsobit příliš subjektivní hodnocení a 

závěry. (Hammersley & Atkinson, 2007) Při pozorování jsem zkoumala reakce a chování 

návštěvníků festivalu u stánků s bizarním jídlem i působení školených prodejců. Při 

těchto událostech jsem provedla několik neformálních rozhovorů a využívala jsem různé 

audiovizuální techniky, jako je nahrávání videí a pořizování fotografií. Dělala jsem si také 

poznámky do deníku, které ač velmi nestrukturované, později dobře posloužily při 

analýze problematiky. Mimo to jsem se během těchto let několikrát s naším hmyzím 

stánkem účastnila různých food  festivalů, stejně jako jsem zorganizovala pár 

intimnějších událostí, kde se konzumovaly v menším kruhu přátel neobvyklé pokrmy. 

V rámci kvalitativních metod jsem do výzkumu okrajově zařadila také analýzu sociálních 

sítí – primárně tedy Facebooku. 

Vzhledem k tomu, že jsem v cestovatelské komunitě začleněna a sama mám 
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několik zkušeností s bizarním jídlem, snažila jsem se konfrontovat svou představu o 

bizarním jídle s tím, co jsem vypozorovala u ostatních. Na základě zápisků z deníků, které 

jsem si od roku 2009 vedla při cestování po různých světových destinacích, popisuji 

konkrétní zkušenosti s bizarním jídlem ze své perspektivy. V textu této práce také 

úmyslně nechávám z velké části zaznívat hlasy informátorů, a to i přesto, že některá 

vyjádření mohou být šokující nebo přinejmenším překvapivá. Pro mě jsou tato sdělení 

autentickými svědectvími a domnívám se, že i zvolený jazyk je součástí zvýznamnění 

zkušenosti a že i díky jeho zachování budu moci přenést na papír intenzitu zážitku a emocí 

v celé jeho plasticitě.  
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3. Teoretické zakotvení v rámci antropologie 

Bizarního jídlo je stále velmi málo probádanou kategorií, proto nabízí nespočet 

možností, jak k němu přistupovat. Zároveň je to téma velmi komplexní, proto se budu 

opírat o několik různých antropologických přístupů. Svou práci sice chápu jako příspěvek 

k antropologii jídla, proto budu převážně vycházet z jejích teoretických konceptů, 

nicméně budu se spíše snažit o multidimenzionální přístup; budu se snažit ukázat, na 

základě jaké antropologické optiky je možné na téma bizarního jídla nahlížet. Občas se 

například budu opírat o poznatky z antropologie turismu, jelikož ve valné většině 

ochutnávají lidé bizarní pokrmy v době během pobytu v cizích zemích, a tudíž ve stavu 

mimo každodennost, který je pro dobu cestování tak typický, a stejně tak studie hlásící se 

k antropologii jídla vychází z velké části z konceptuálního rámce antropologie turismu. 

Bizarní jídla v sobě nesou poměrně jasné symbolické významy, proto budu také vycházet 

z principů symbolické antropologie a na základě konkrétních příkladů ukážu, jak se 

symboly související s jídlem konstruují.  

Na rozdíl od jiných forem života je jídlo pro člověka mnohem více, než jen zdroj 

potravy. Není jen organickou složkou naší výživy, ale je také podstatou našeho 

společenského života. Jídlo má sociálně efektivní funkci, má schopnost utvářet a měnit 

vztahy, proto je jeho konzumace ve většině případů mnohovrstevný akt plný spletitých 

významů. Je prostředkem mezilidské komunikace a umožňuje lidem rozlišovat různé 

kultury a konstruovat nové identity. (Freeman, 2003) Studium jídla se historicky 

soustředilo do dvou hlavních přístupů – vyvinula se antropologie jídla a nutriční 

antropologie (antropologie výživy). První se věnuje symbolické a strukturální analýze, 

druhá je pak založena na evoluční teorii, která chápe lidské jídelní zvyklosti jako adaptaci 

na prostředí. (Quandt, 1996) V této práci se budu opírat o principy spadající pod první 

přístup. Hlavním cílem je ukázat pohled kulturní antropologie na jídlo a na to, jak je jídlo 

(konkrétně to bizarní) v rámci kultury koncipováno a jaké struktury a významy v sobě 

nese.  Právě lidské jídelní preference jsou totiž výborným prostředkem, skrze který se dají 

významné symboly rozklíčovat.  (Chang, 2011) 

Vzhledem k tomu, že je jídlo centrálním prvkem našich životů, je také perfektním 

představitelem rituálu. Jídelní rituály jsou součástí skoro každého náboženství i 

každodenních praktik – podívejme se na svatby nebo na množství gastronomických 

festivalů, kam lidé chodí za účelem setkat se nad dobrým jídlem. Během oslav a festivalů 

jsou jídla mnohem složitější a nesou v sobě komplexnější významy. V rámci těchto 
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rituálů funguje jídlo jako nástroj k upevnění mezilidských vztahů, jelikož sdílené jídlo 

sdružuje, utváří sociální vazby a může změnit status. Jelikož i konzumace bizarního jídla 

je sama o sobě rituálem a navíc probíhá v několika fázích, vykazuje prvky přechodového 

rituálu, jehož teorie je nejlépe rozpracována v dílech Van Gennepa (1960) a Turnera 

(1969). Hlavním principem je přechod od struktury k antistruktuře a poté navrácení ke 

struktuře. Rituál má v jejich pojetí tři významné fáze. Fázi preliminární, kdy člověk 

opouští jemu vlastní struktury, fázi liminární, která je charakterizována jako přechodová, 

a právě této fázi budu věnovat zvýšenou pozornost, jelikož lidé zkoušející nové věci a 

nová jídla se nacházejí právě v této nestruktuře. Člověk vystupuje z každodennosti, je bez 

hodnot definovaných vlastní kulturou, nachází se mimo strukturovaný čas a prostor a 

překlenutím této fáze se znovu začleňuje do společnosti s pozměněným statusem 

(postliminární fáze). Liminární fáze je tedy transformativní a v tomto případě právě 

konzumace jídla a pití může v určitých situacích sloužit k tomu, aby se člověk dostal do 

liminární fáze nebo ven z ní.  

Zkušenost konzumace bizarního jídla se také skládá ze tří fází vykazujících 

podobné charakteristiky. V úvodní fázi přichází jedinec s jídlem poprvé do kontaktu, 

poprvé jej spatří.  První fázi provází údiv, překvapení, šok, intenzivní emoce, odpor nebo 

těšení se. Vzrůstá hladina adrenalinu a jedinec je otevřenější k podstoupení většího rizika. 

Druhá fáze je spojena s váháním, odhodláváním se a překonáním se a někdy vyústí 

v ochutnání nebo zkonzumování bizarního jídla. Druhou fázi charakterizuje očekávání, 

jaké jídlo vlastně bude, zda se potvrdí prvotní předpoklady či nikoliv. Člověk může 

překonávat nějaké zažité vzorcem, jelikož je konfrontován s něčím, co snadno může 

vyvolat negativní pocity. Zásadní roli má ve druhé fázi také skupina obklopující jedince. 

Ve třetí fázi pak jedinec samotnou zkušenost hodnotí a na základě toho může dojít 

k pozměnění nebo k získání nového statusu. Analogicky s tímto teoretickým přístupem 

dělím i jednotlivé části této práce. 
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4. Před jídlem (Preliminární fáze) 

4. 1. DVĚ TENDENCE V PŘÍSTUPU K JÍDLU 

Ve studiu turismu je základní binární opozicí známé x neznámé, z čehož i Cohen 

vychází při svém tvrzení, že hlavním motivem k cestování je snaha zažít něco nového, co 

je neobvyklé a jiné. (Cohen, 1972) Z podobných kategorií vyvstává i způsob, jakým lidé 

přistupují k neznámým jídlům, který nazýváme neofobický nebo neofylický. První je 

odmítání a snaha vyhnout se neznámým pokrmům, druhý je naopak záměrné vyhledávání 

takových jídel a touha po nových nepoznaných chutích. (Pliner & Hobden, 1992) 

Vyhledávání nových zážitků při cestování může stimulovat neofylické tendence 

k bizarnímu jídlu a pití, ale stejně tak třeba i ke drogám. (Cohen, 1972) Predispozice 

k jednotlivým tendencím jsou nejen biologické, ale z velké části také kulturní, přičemž 

v jedinci se většinou mísí obě tendence. Nicméně je možné klasifikovat podle toho, ke 

které tendenci tíhne více. (Cohen & Avieli, 2004) 

Podle těchto preferencí je možné rozlišit lidi i v běžném životě, nicméně studium 

tohoto nabývá na zajímavosti právě až v souvislosti s cestováním do cizích zemí. Při 

cestování jsou lidé mnohem více a častěji vystaveni novým netradičním zážitkům a 

zároveň se nacházejí v módu mimo každodennost, kdy jsou už ze své podstaty mnohem 

více nakloněni ke zkoušení nových věcí a jsou ochotni podstupovat větší riziko. Co se 

týče cizích jídel, lidé mají přirozenou tendenci stavět se spíše skepticky k těm jídlům, 

která vypadají neobvykle a u kterých není jasné, z jakých surovin pochází a jak byla 

připravena. Takové pokrmy totiž mohou v jejich očích vypadat jako potenciální zdravotní 

hrozba. (Lepp & Gibson, 2003) To se děje obzvláště v zemích Třetího světa, které se nám 

zdají být vzdálené, neprobádané, tajemné a nebezpečné, proto v těchto případech 

přirozeně spíše převládá neofobie. (Cohen & Avieli, 2004) Avšak se vzrůstajícím 

pronikáním multikulturalismu do západního světa jsou západní turisté doma vystaveni 

cizím kuchyním mnohem více než kdy předtím, tudíž se jim po příjezdu do cizí země 

může zdát, že dané jídlo vlastně znají už z domova, a proto nemusí nutně utrpět tak velký 

kulturní (jídelní) šok. Většina mých informátorů na nové neznámé jídlo reagovala 

pozitivně a měla k němu objevitelský přístup; cizí jídla pro ně měla punc jakéhosi 

mysticismu a tajemství, a jejich ochutnání v sobě neslo určité vzrušující riziko.  

Šárka: Já jsem vždycky nadšená, když ochutnám něco jinýho, takovýho jako zvláštního. 

Když prostě dostanu lístek, kde máš jídla, který znáš a který neznáš, tak si 100% vyberu 
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jídlo, který neznám už z principu. Je možný, že se z toho nenajím, že mi to nebude chutnat, 

ale zkusím to, protože z toho mám zážitek a zkušenost, než abych se upejpala a jedla to, 

co znám.  

 

4. 2. ROLE BIZARNÍHO JÍDLA PŘI CESTOVÁNÍ 

Na základě analýzy rozhovorů se nejdříve zdálo, že faktor jídla hrál při apriorním 

výběru země pramalou roli. Při jmenování důvodů, proč se lidé rozhodují jet do určité 

země, jídlo jako kritérium výběru skoro nikdo nezmínil. Nakonec se však ukázalo, že se 

postoj mění v závislosti na situaci a že jídlo nakonec hraje v cestovatelské zkušenosti 

mnohem větší roli, než si lidé na začátku připouštěli. Počátek zájmu o lokální kuchyni se 

projevuje zpravidla po tom, co si člověk vybral zemi a koupil letenky. Během plánování 

cesty, vyhledávání informací o kulturních památkách, počasí, zvyklostech se také 

objevuje zájem o informace o místní kuchyni a speciality. V této fázi moji informátoři 

informace o bizarních jídlech dané země hledali jen okrajově. Jak sami přiznávají, bizarní 

jídlo pro ně bylo až „sekundárním kritériem“ a pokud bylo dostupné, bylo pro zemi 

„plusový bod“ a „přidanou hodnotou“. 

Trochu jiná byla reakce v momentě, kdy se mí informátoři už nacházeli v cizí zemi. 

Ochutnání bizarního jídla pro ně totiž bylo lákavé v případě, že se taková možnost 

naskytla ad hoc; tedy když jídlo zrovna viděli na jídelním lístku nebo na trhu. Informace 

o tom, že si v nějakém městě mohou dát bizarní jídlo, mohla dokonce změnit či upravit 

plán cesty. Například jedna z mých informátorek popisuje, jak se v závislosti na hledání 

polévky z býčích varlat na Filipínách kompletně měnil cestovní itinerář. Stává se ale, že 

lidé o konkrétním bizarním jídle vědí ještě předtím, než do země odjedou. Dozví se o něm 

z televizních dokumentů, od známých nebo ze sociálních sítí a médií. I přesto, že za 

bizarním jídlem primárně necestují a tvrdí, že se o něj předem v podstatě nezajímají, 

informace, televizní pořady a dokumenty o tomto jídle velmi často proaktivně vyhledávají 

a sledují. (například Bizarre foods s Andrewem Zimmernem, Fear Factor, S kuchařem 

v kuchyni apod.). V tomto případě se tak jídlo stává samo o sobě jedním z cílů cesty  
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(jedná se o kulinářský turismus3 v pravém slova smyslu) a motivace jej najít a ochutnat 

je velká, obzvlášť pokud se jedná o jídlo, které je v dané zemi unikátní a má v souvislosti 

s ní ikonický charakter.  

Zuzana: Když jsme jeli do Kambodži, tak jsem si našla, že se tam jeděj pavouci. Tak jsem 

tam jela s tím, že prostě ochutnám pavouka. Já byla hrozně nešťastná z toho, že jsme ho 

nikde nepotkali a neviděli, tak jsem pak měla radost z toho, že se mi to splnilo. To byl cíl, 

kterej jsme si dali. 

Veronika: Třeba v Peru, kdybych nesehnala morče, tak bych řekla: „hm škoda“, zrovna 

to morče by mě mrzelo. Jako není to tak, že by si člověk koupil stáhnutý morče na trhu a 

pak si ho doma upekl, takže až tak v úplně běžný formě to nebylo. Co já vím, tak to bylo 

sváteční jídlo, ale samozřejmě to mají už skoro v každých restauracích kvůli tomu, že tam 

přijede Evropan a je z toho vyjevenej a dá za to velký peníze. 

Když mluví lidé o tom, co v jiných zemích zažili, vytanou jim na mysl ty 

nejintenzivnější zážitky, které jsou velmi často spojeny s lokálním jídlem. Pokud se jedná 

o bizarní jídlo, jsou pak tyto zážitky na vrcholu žebříčku zajímavých aktivit, o kterých 

mluví jako první. Děje se tak proto, že jídlo přímo ovlivňuje paměť a může se stát dokonce 

„objektem paměti“. (Kirschenblatt-Gimblett, 1989) Chuť významně přispívá do 

kontextu, ve kterém je vzpomínka umístěna, proto jakmile se s jídlem znovu setkáme, 

tato vzpomínka je vyvolána. Jídlo je tak tedy jedním z nejvýznamnějších faktorů, které 

utváří a ovlivňují celkové vnímání dané země. (Quan & Wang, 2004) 

Matěj: Ale určitě to byl motivátor to tam navštívit. Už jenom pro ten zážitek, co ti to dává. 

Díky tomu vlastně můžu říct, jo prostě Vietnam, zažili jsme tam tohle. Pamatuješ si to 

daleko víc než nějaký památky. 

Zuzana: Odcházeli jsme s tím, že máme supr zážitek. Myslím, že pro tu Danču, která byla 

prvně v Asii, a ochutnávala něco takovýho, to byl jeden z největších zážitků. I mi to pak 

říkala, že to byl její největší zážitek z celého cestování. Že jedla takový věci, jako je 

pavouk, žába… 

                                                           
3 Pojem kulinářský turismus (culinary tourism) poprvé použila folkloristka Lucy Longová k popisu  
  cestování za účelem ochutnání kulinářského jiného a zažití cizí kultury skrze jídlo. Jedná se o  
  konzumaci, přípravu a podílení se na prezentaci jídla, kuchyně či jídelních návyků, které nám nejsou  
  vlastní. (Long, 2003:21) 
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4. 3. BIZARNÍ JÍDLO DEFINUJE CESTOVATELE 

Informátoři si vybírali místo, kde se nají, primárně podle vzhledu servírovaného 

jídla a vůně. Naopak pramalou roli pro ně hrál faktor bezpečnosti. Je zajímavé, že na 

bezpečnost je kladen zřetel hlavně při vybírání země a kupování si letenky, nicméně při 

dalších aktivitách, jako je právě stravování, není faktor bezpečnosti důležitý. Moji 

informátoři se nedívali, jak restaurace a kuchyně vypadá, ani zda je v ní čisto, a když už 

pak měli nějaký zdravotní problém, nepřipisovali to nedostatečné hygieně v restauračním 

zařízení. 

Alena: No já to nějak neřeším. Jako je fakt, když tam chodí ti místní, tak jsou prostě na to 

zvyklí a my na to třeba můžeme reagovat nějak hůř, když třeba ta kuchyně fakt není 

v nějakým dobrým stavu. Ale nikdy jsem neměla žádnou špatnou zkušenost. Vlastně 

jednou teda, když jsem na Filipínách zvracela, ale to asi nebylo kvůli kuchyni. 

Zuzana: Jsem si vědoma toho rizika, ale nezohledňuju to. Jsem schopná jít do nějaký 

restaurace, která nevypadá nijak extra čistě, a tam se v klidu najíst. To je věc, kterou bych 

asi neměla, ale řeším to ve chvíli, kdy se něco stane. Restauraci vybírám podle toho, že je 

tam hodně lidí. To je asi nejdůležitější. Teda místních lidi. Jakmile tam je hodně turistů, 

tak to bude drahý, jakmile je tam málo lidi obecně, tak to může bejt starý. Na to koukám 

ze všeho nejvíc. 

Na svých cestách se lidé setkávají s jídlem prodávaným pouličními stánkaři a právě 

bizarní jídlo se nejčastěji dá sehnat na takovýchto místech. Institucializovaní (masoví) 

turisté4 však mohou zaujmout k jídlu ze stánku negativní postoj i přesto, že vypadá 

lákavě. Stánkový prodej mají totiž spojený s nečistotou, bakteriemi a obecně se špatnou 

hygienou. Co se však mého vzorku týče, byla situace úplně jiná. Domnívám se, že to je 

způsobeno tím, že jsem vybírala vzorek účelově, tudíž mí informátoři typologicky tíhli 

ke stejné formě cestování – té alternativní, low-costové. Pro ně byla důležitým a někdy 

až jediným legitimním prostorem pro stravování právě ulice. Jídlo z ulice má totiž 

v cestovatelském narativu  nejvyšší hodnotu, kdy se stravování u pouličních stánků zdá 

jako jediné uznávané v rámci pozicionování se do role pravého cestovatele. (Elsrud, 

2001) Na jednu stranu je spojeno s jakýmsi apriorním strachem a obavou, na druhou 

stranu s adrenalinem, riskem a dobrodružstvím. Konzumace bizarního jídla, která je také 

                                                           
4 Typologie turistů viz Cohen, 1972. 



 

 

19 

spojeno s rizikem, nebezpečím a nečistotou tak slouží jako nástroj pro odlišení se od 

masového turismu. V rámci jasného stavění se do role cestovatelů a vymezování se proti 

masovým turistům byla u některých mých informátorů vyloženě patrná snaha najít ryzí 

autenticitu. Jejím atributem byla třeba špína a jednoduchost. Obecně tolerance špíny - ať 

už psychická nebo fyzická, spojená s jídlem, bydlením, nebo cestováním jako takovým, 

slouží opět jako jedna z charakteristik pravého cestovatele. 

Veronika: Já jsem jakoby nikdy neměla velký problémy se zažíváním, takže mi nedělalo 

problém večer třeba vyrazit do ulice a co člověk našel, nějakej bufet nebo prostě pojízdnej 

krámek na ulici, tak jedl.  Vlastně jsem se nebála takhle jíst, když to tak řeknu.   

Zuzana: Já měla štěstí na lidi, co s tím nemaj problém. My jsme to všichni v tý skupině 

vyhledávali – ty superlokální restaurace a pouliční stánky. Nikdo z nás neměl problém, 

když jsme šli do nějak nevábně vypadajícího bistra.  

Kryštof: Lidi, který jsou v domácnosti čistotný, dezinfikujou záchody, mejou si pětkrát 

denně ruce a třikrát denně se sprchujou, tak když jsme třeba na Srí Lance a cestujem tam 

normálně free metodou, tak užívaj Endiaron, černý uhlí a ještě asi další tři přípravky 

proti průjmu a stejně serou pětkrát denně a my, který chováme želvy a nemejem si ruce a 

občas si opravdu namočíme něco do kravskýho hnoje a sníme to, tak jsme tam žádný 

přípravky neužívali a na záchod jsme chodili pravidelně jenom jednou denně. 

 

4. 4. JAK SE JÍDLO KOMODIFIKUJE 

Cohen tvrdí, že ačkoliv turista cestuje kvůli novým a odlišným zážitkům, cestu si 

užije jen v případě, že jsou mu tyto zážitky alespoň do určité míry známé.5 I cizí kuchyně 

je stejně jako tradiční výrobky lákavá pro turisty jen pokud je jaksi přetvořena dle 

turistova vkusu. Lokální jídla však nejsou turistovi přizpůsobena podle klasických 

schémat tradiční x moderní nebo známé x cizí, ale podle mnohem komplexnějšího vzorce 

tak, aby zapadla do lokální struktury. (Cohen & Avieli, 2004) Cohen pokračuje 

argumentem, že poptávaná není autenticita absolutní, ale pouze částečná – taková, která 

je okleštěna o ty prvky, které v turistech vyvolávají odpor. Na tento druh poptávané 

                                                           
5 Cohen pracuje s termínem environmental bubbles při popisu procesu, kterým si turisté zajišťují v cizině  
  prostředí podobné tomu, které znají z domova. (Cohen, 1972) 
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autenticity pak reagují různá restaurační zařízení, které uzpůsobují nabízené jídlo chuti 

turistů, ale jen do té míry, aby neztratily punc opravdovosti. (Cohen & Avieli, 2004)  

Je potřeba pochopit, co konkrétně je v očích lidí při zážitku z konzumace cizího 

jídla považováno za autentické a bez kterých faktorů by bylo vnímáno jako neautentické 

- zda je to příprava jídla, způsob servírování, nebo samotný akt konzumace. Roli může 

mít etnický původ kuchaře, způsob získávání potravin, barvy jednotlivých komponentů 

nebo i samotné místo, kde bylo jídlo zakoupeno. Některá jídla tak mohou projít výraznou 

změnou, aniž by ztratila na autenticitě. (Cohen, 1972) Pro mnoho lidí symbolizují 

autenticitu ingredience, které se při přípravě pokrmu používají. Sushi musí být z ryb a ne 

například z jehněčího masa. Na druhou stranu pokud jídlo obsahuje něco, co se v kultuře 

turisty běžně nejí (třeba kuřecí pařáty nebo různé vnitřnosti), dost možná je odmítne. 

V těchto konkrétních případech tedy nahrazení konkrétních nepřijatelných ingrediencí 

nenaruší celkovou autenticitu pokrmu. 

Tím, že se lokální restaurace adaptují na chutě turistů, vyvinou častokrát úplně nové 

typy pokrmů odpovídající vzniklé poptávce. Takovým příkladem mohou být například 

jídla obsahující magické houby (magic mushrooms)6 na indonéských ostrovech Gili 

Islands, a to převážně na hlavním ostrově Gili Trawangan (Harrison, 2011), který 

během několika posledních let zastihla velká vlna turismu. Po setmění jsou servírovány 

různé typy jídel, třeba palačinky, koktejly, polévky i hlavní jídla, a to vše s přídavkem 

lysohlávek, jež jsou v této oblasti legální a stran turistů velmi oblíbené.  

 

4.4.1 JÍDLO JAKO MARKETINGOVÝ NÁSTROJ 

Jídlo se čím dál více stává jednou z hlavních turistických komodit. Tradiční 

kuchyně, restaurace s čerstvými mořskými plody na pláži, ikonické jídelny v luxusních 

hotelích, drahé restaurace na lodích – to vše se podílí na utváření turistické zkušenosti. 

Lidé se do restaurací chodí nejen najíst, ale co je možná ještě důležitější, jdou si pro 

zážitek. Za účelem poskytnutí komplexního zážitku je pak založena většina turistických 

restaurací. Země si vzrůstající poptávku uvědomují, a proto je rozvoj podobných míst 

                                                           
6 První zmínky o magických houbách vedou k Aztékům v Mexiku, kteří  
  používali tyto houby k navázání kontaktu s bohy. Říkali jim dokonce „maso bohů“ (Teonanacatl)  
  (Gartz, 1999). Stav, který jim tyto posvátné houby dokázaly navodit, jim umožňoval provozovat veškeré  
  šamanské dovednosti, jako je třeba léčení a věštění. V polovině 20. století byla droga představena  
  širší společnosti, což spustilo vlnu velkého zájmu.  
  Aktivní látkou je v lysohlávkách tzv. Psilocybin. Jeho množství se velmi těžko měří, jelikož se liší u  
  každé houby, proto je těžké stanovit optimální dávku. (Mann,1996) 
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rapidní. (Cohen, 1972) Trendem poslední doby je zakomponování bizarních jídel do 

běžné nabídky ve víře, že tato vzbudí v hostech větší zájem.  

 
Bizarní jídlo na jídelním lístku bistra Leczó v Budapešti, Zdroj: archiv autorky 

 

V České republice už bylo představeno mnoho zahraničních kuchyní – ať už 

jednorázově na různých festivalech, či stabilně ve formě ustanovených jídelních zařízení. 

Lidé jdou ale se svou podnikavostí dál a dál a představují v České republice stále novější 

a exotičtější chutě nebo rovnou bizarní jídla, čímž definují nový módní trend. Příkladem 

může být třeba restaurace Wine Food Market na pražském Smíchově, kde nedávno začali 

podávat vilejše.7  

                                                           
7 Vilejš stvolnatý (Lepas anatifera) patří mezi korýše (WWW: Biolib, 1.1.2017) a žije v mořích přichycen  
  na různých plovoucích objektech. Poslední dobou se začíná uplatňovat ve vysoké gastronomii.   
  (WWW: Strunová, 2016, 1.1.2017) 
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Vilejš v restauraci Wine Food Market, Zdroj: Facebook 

 

V minulosti se jídlo připravovalo za zraky hostů, avšak každý turista je podle Lacy 

a Douglassové hlavně „pozorující jedlík“ (2002:8), a proto je právě viditelný způsob 

přípravy jídla důležitou součástí zážitku. Novým trendem tedy je, že se prostředí kuchyně, 

které se vždy nacházelo mimo tradiční tourist gaze (Urry, 1995) postupně stěhuje do 

viditelné části restaurace, čímž se stává atrakcí a jedním z hlavních komponentů zážitku. 

MacCannell pak chápe takovou kuchyni, která je součástí veřejného prostoru, jako určitý 

vhled do inscenovaného zákulisí. (MacCannell, 1976)  

Když jsme vařili s naším hmyzím stánkem na různých food festivalech, vozili jsme 

s sebou krabice živého hmyzu, protože se musí připravovat začerstva. To hlavní, co 

přitáhlo diváky, byla právě možnost být součástí přípravy, protože ta pro ně byla ze všeho 

nejvíc vzrušující. Vidět na vlastní oči (gaze), jak se živí červi a skákající cvrčci ve vteřině 

usmrcují… I ve světě existují restaurace, kde ukazují hostům zvíře ještě zaživa, aby 

návštěvník mohl být součástí procesu přípravy jídla od počátku až do konce. Příkladem 

mohou být restaurace nabízející živé ryby, které pak před zraky ostatních personál usmrtí 

a připraví. Smyslem je nejen umožnit hostovi, aby si vybral konkrétní rybu s vědomím, 

že je čerstvá, ale hlavně návštěvníka pobavit. Studie ukázaly, že i přesto, že veřejný akt 

zabíjení často vyvolává nelibost, většina lidí si jej nenechá ujít, jelikož je pro ně určitým 

způsobem vzrušující. (Fischler, 1988)  
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Ve Vietnamu bývala restaurace, která nabízela různé bizarní pokrmy – psa, 

netopýra, želvu, různé koktejly z krve a podobně. Když si host objednal netopýra, malé 

zvířátko mu přinesli přímo ke stolu, kde mu před zraky podřízli hrdlo a stříkající krev 

použili při přípravě koktejlu. Celý rituál byl zakončen větou „Chuc suc khoe!“, což je ve 

vietnamštině přání hodně štěstí. (Hopkins, 1999:69) Z mého výzkumu vyplývá, že lidé 

nemusí nutně chodit do podobných podniků za jídlem jako takovým, ale primárně za tím, 

aby zkonzumovali zážitek. Různě dokumentují přípravu a zabíjení zvířat, ale často se ani 

k samotné konzumaci neodhodlají.  

Jiří: Spousta lidí tam přišlo, podívalo se na to a odešlo. Lidi spíš přišli, očumovali, jestli 

to sníme, jestli tam budeme na zemi v křečích, ale nevyzkoušeli to za tu celou dobu, co 

jsme tam byli. Jenom se koukali. Spíš je zajímalo, že je tam nějakej blázen, který to sní… 

 
Příprava hada v hadí restauraci Nguyễn Văn Dực ve Vietnamu, Zdroj: archiv informátorů 

 

Zuzana: Otázka je, jestli to tam není dělaný jenom pro turisty, aby měli nějakej zážitek. 

Chodili tam i místní, ale ty si teda jenom vybrali hada a odešli. My jsme taky mohli asi 

odejít, ale dalo se na to koukat, takže my jsme samozřejmě koukali, jelikož to pro nás 

bylo nějaký nový (…) My jsme chtěli všichni srdce, tak jsme si ho rozdělili, což by 

Vietnamci asi neodsouhlasili. Ale pak číšník řekl, že je mu to jedno. Tak jsme si dali 

všichni. 

Při hledání a ochutnávání bizarního jídla jsou si lidé kolikrát vědomi toho, že ne 

vše se v dané kultuře opravdu jí, a je tudíž autentické. Jsou určité faktory, jako je 

například příprava jídla či cena, které odkazují na to, že se nemusí jednat o dodržování 
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původní tradice a že jde pouze o komodifikovanou formu, která má uměle ukojit touhu 

po daném zážitku. Procesem komodifikace můžeme chápat tak, že materiální a 

nemateriální věci jsou uspořádávány do různých kategorií, mezi nimiž se ustanovují 

vztahy, které mohou být i hierarchické. Komoditou jsou pak věci, které mají užitnou 

hodnotu v systému směny, kdy mohou být směnitelné za jiné věci nebo přímo za peníze. 

(Kopytoff, 1986) Znakem komodifikace může být třeba intenzivní reklama, kdy 

příjezdová cesta k restauraci je lemována billboardy a bannery, nebo umístění atrakce 

mezi několik hlavních v sekci Nejlepší restaurace na portálu TripAdvisor. (WWW: 

tripadvisor.cz, 1. 1. 2017) 

Ne vždy je ale snaha bizarní jídlo propagovat, a tím umožnit jeho konzumaci 

turistům a lidem jiné etnické příslušnosti. Konzumace některých jídel má totiž určitý 

interní význam v rámci dané kultury, a proto často pro externistu nemusí být vůbec reálné 

je najít, navíc jsou kolikrát určitá jídla tabuizována i lokálně pro místní. Pro turisty jsou 

pak tato jídla lákavá, jelikož jsou obestřena jakýmsi mysticismem. Cokoliv, co je tabu, 

v nás vyvolává zvláštní zájem i pocit úzkosti, protože je to posvátné, hodnotné, důležité, 

silné a zároveň nebezpečné a nevyslovitelné. (Leach, 1961) 

 

Jen jednu malou pacičku 

Procházíme se městem a v zádech nás pálí polední slunce. Dnes jsme dorazili do 

malého laoského města blízko hranic s Vietnamem. Cíl je jasný: najít a ochutnat psa. Je 

nám už dopředu jasné, že tohle rozhodně nebude lehký úkol. Psí maso je nejen 

tabuizované ve většině západních zemí, ale určitá tajemnost obestírá tyto kulinářské 

praktiky i v mnohých asijských společnostech. Stejně jako u filipínské polévky mají zde 

jídla připravená ze psího masa jiný – tajný – název, jakousi přezdívku. My už jsme si 

však všechny potřebné informace zjistili v Česku, a tak se můžeme směle pustit do 

hledání. Víme, kde se má restaurace nacházet. Aspoň přibližně. Ptáme se kolemjdoucích 

místních, kteří však jeden po druhém nesouhlasně kroutí hlavou. Vypadá to, že nikdo o 

ničem neví, že se tady psi vlastně asi ani nejedí. Možná je to tím, že jsme bílí… 
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RW8 jako kód označující psí maso v indonéské restauraci, Zdroj: archiv autorky 

 

 

4. 5. DVOJÍ DRUH MOTIVACE 

Hybnou silou našeho jednání jsou motivy. Motivy můžeme chápat jako duševní 

projevy mobilizující lidské chování, které zaměřují toto chování na konkrétní cíl a tímto 

směrem jej udržují po celou dobu. Předpokládá se pak, že tyto cíle přinesou uspokojení. 

(Wagner, 1999) Studium motivace pravděpodobně nejvýznamněji ovlivnil Abraham 

Maslow (1943), který uspořádal potřeby do pyramidy dle toho, které z nich musí být dříve 

uspokojeny. Všechny potřeby jsou na sobě závislé a mohou se prolínat. Nejdříve musejí 

být uspokojeny základní fyziologické potřeby, teprve poté má člověk motivaci 

uspokojovat ty vyšší a je-li některá potřeba uspokojena, jako stimul působí potřeba nad 

ní. Dalším teoretickým rámcem související s motivacemi je teorie vnitřních a vnějších 

faktorů, anglicky push a pull faktorů. (Yuan & McDonald, 1990, Uysal & Hagan, 1993), 

která se dá vhodně aplikovat i na téma bizarního jídla. Vnitřním (pull faktorem) je touha 

po samotné zkušenosti s konzumací bizarního jídla bez nátlaku ostatních nebo bez 

očekávání reakce okolí. Jde standardně o poznání chuti a rozšíření si chuťového portfolia. 

Tyto faktory vychází z člověka samého. Pro část účastníků mého výzkumu byla 

dostatečnou motivací právě samotná nová zkušenost, zisk nového zážitku a také poznání 

nových chutí. Nutno dodat, že se u mých informátorů neofylické tendence projevovaly i 

                                                           
8 Pro nalezení psího masa v Indonésii musí člověk znát speciální kód. Kód se liší v závislosti na jazyce či  
  dialektu, kterým se mluví na jednotlivých indonéských ostrovech. Kód RW na fotografii pak pochází  
  z jazyka etnické skupiny Minahasa žijící na Sulawesi, a dal by se přeložit jako „jemné vlasy“ (rintek  
  wuuk). (Weichart, 2004) 



 

 

26 

v jiných oblastech než jen ve vztahu k jídlu a jednalo se spíše o celkovou otevřenost vůči 

novému.  

Alena: Je to samozřejmě jako challenge, stejně jako jindy v životě. Je to takový trošku 

jiný, fakt jako neznámý. Já jsem prostě člověk, kterej zkouší nový věci a neznámý věci, i 

když jako nevíš, jak to dopadne. Je to prostě nějaký risk.   

Druhým typem jsou pak vnější motivace (push faktory), které tolik nevychází 

z vlastního přesvědčení, nýbrž spíše z toho, jak na člověka působí externí vlivy. Těmi 

může být daná situace, skupina, která očekává určité konformní jednání, případně i 

explicitní snaha o zvýšení vlastního symbolického kapitálu. V takové situaci je pro 

člověka snazší se přidat k ostatním a participovat na skupinové aktivitě. Pokud člověk 

nemá nějaké jiné důvody kromě samotného odporu (například je vegetarián nebo má 

morální zásady), většinou se nechá přemluvit. Zvyšující se adrenalin a hecování 

v takových případech totiž udělá své. 

Veronika: Já ty tarantule nehledala a přiznám se, že bych je ani nemusela hledat. Protože 

tarantule… to jsem věděla dopředu, že to nebude nějakej kulinářskej zážitek. A asi 

kdybych tam jela sama, tak to asi ani nevyhledávám tolik. To tam byli jiný lidi, který to 

chtěli zkusit a vyhledávali to dost, takže jsme tomu věnovali dost energie. Člověk by to 

neochutnal, protože mě to vlastně ani neláká, mě v tomhle ovlivnila skupina. 

Do vnější motivace můžeme zařadit i různé situační faktory. Jedním z nich je třeba 

ten, kdy se daný pokrm nachází pouze v konkrétní zemi, proto když se naskytne možnost 

jídlo ochutnat, pro člověka to může být velmi lákavé, jelikož unikátnost a nedostupnost 

je dostatečnou motivací. Stejně tak na Exotic Food festivalu, přestože to bylo doma, mi 

návštěvníci na otázku, proč si objednali balut9, odpověděli „no kdy jindy si máš možnost 

tohle dát“. Dalším typem situačního faktoru bylo získání schopnosti adaptovat se a přežít 

v případě, že by nastala světová pohroma. Naučit se jíst hmyz nebo zpracovávat věci 

volně nalezitelné v přírodě („ze žaludů se dá udělat třeba žaludový pyré“) může mít pro 

některé až postapokalyptický charakter. Na tato jídla si tedy navykají už nyní za tím 

účelem, aby byli soběstační a přežili, kdyby přišla válka nebo se ocitli na pustém ostrově. 

Otevřenost vůči novým neobvyklým jídlům je vnímána jako velmi ceněná schopnost do 

budoucna. 

                                                           
9 Vysvětlení pojmu viz podkapitola 4.4.2. 
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Zuzana: Máš samozřejmě lepší pocit, když to jíš v tý zemi, když si tam najdeš ten stánek, 

kde se to prodává, protože se to taky neprodává na každym rohu. 

Veronika: No, když už jsem tam byla, tak to přeci ochutnám. Já jsem čekala, že to bude 

nic moc a ono to bylo nic moc a vlastně nevím, co ty lidi motivuje to jíst.  Co se týče těch 

pavouků, tarantulí, tak si neumím přestavit, že to někdo bere jako delikatesu a dává si to 

na chuť. Takže z mý strany to bylo jenom, že jako ta jedna nožička mi stačila. A můžu říct, 

že jsem jedla tarantuli. 

Šárka: Mě napadá to, že už odmala si říkám, že kdybych někdy uvízla na pustým ostrově, 

tak jako co, stejně tam budu odkázána na to něco jíst. Tady to ochutnám, budu vědět, 

jestli mi to chutná, nechutná. Budu vědět, že si támhle toho červíčka můžu osmažit a sníst. 

Může ta situace nastat. Jakože budu se o sebe umět postarat. Jakože třeba se chci naučit 

kuchat kapra na Vánoce, protože to jsou takový zkušenosti do života, jako který se ti 

neztratěj.   

Dle výše popsaných kategorií motivace se snažím typologicky rozdělit i ty, kteří 

ochutnávají bizarní jídlo. Dále tedy v textu budu referovat ke dvěma skupinám - 

s vnitřními a vnějšími motivátory. V případě, že pokrm není autentický a slouží jen jako 

komodifikovaný produkt pro přijíždějící turisty, není to problém pro ty, jejichž motivace 

je vnější. Naopak u těch, jejichž primární motivací je prožitek plynoucí z poznávání 

nových neobvyklých chutí, se faktor opravdovosti jeví jako nejdůležitější. Když jsem se 

na food festivalu ptala jednoho návštěvníka, jak mu hmyz chutnal, řekl mi, že si myslí, 

že je tu jídlo ochucené a připravené tak, aby oslovilo širokou veřejnost. Podle něj jsou 

v jiných zemích „brouci mnohem autentičtější“. Spoustu návštěvníků našeho festivalu 

také přicházelo ke stánku s tím, že by nejraději ochutnali hmyz bez jakéhokoliv 

dochucení. Měli jsme tedy udělat brouky tzv. na přírodno, aby zájemce zjistil, jak 

opravdu chutnají. Tyto požadavky můžeme chápat ve smyslu snahy najít perfektní kopii 

originálu i přesto, že se nenachází na původním místě. (Bruner, 1994) 

Typ motivace k ochutnávání bizarního jídla se postupem času může změnit. Velmi 

časté jsou případy, kdy při první zkušenosti jde o překonání/pochlubení se, přičemž 

v dalších (pokročilejších) fázích jde primárně o poznání nových chutí a uspokojení sebe 

sama bez nutnosti sdílení. To je v podstatě i můj případ - s bizarním jídlem jsem začínala 

kvůli zvýšení zajímavosti vlastní osoby, přičemž po několika letech se zkušenostmi se 

zájem spíše přeměnil ve sběr těchto zážitků, za účelem vytvoření jakési kolekce.       
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Zuzana: Teď vím, že když je mi z toho hodně špatně, tak to jíst nemusím a můžu to 

vyplivnout. Předtím jsem měla pocit, že musím bejt děsně hustá a musím to sníst, protože 

to snědli všichni. Na začátku jsem chtěla bejt ta hustá. A teďko už to dělám jen proto, 

abych to ochutnala a snědla. Teďko bych to asi už neřešila, co ostatní… nebo řešila, ale 

nebylo by mi trapný, že bych to nedala. Bych to prostě vyplivla a bylo by to. Nemohla 

bych sice říct, že jsem snědla býčí koule, ale aspoň můžu zkoušet fakt všechno. 
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5. Při jídle (Liminární fáze) 

5. 1. SMYSLOVÝ KONTAKT 

Naše jídelní preference i naše senzorické počitky jsou podmíněny kulturně. I přesto, 

že třeba chuť a vůně se zdají být v rámci naší fyziologie vtělené, vyhodnocení toho, co 

sníst a co ne, je vysoce kulturně relativní. Naše preference jsou programovány od raných 

let a v dospělosti jsou už plně zformovány, ovlivněny jak kulturou, tak společensky. To 

dobře vysvětluje, proč existují jídla, která jsou napříč kulturami tak rozporuplná – jídla, 

která jedni milují a druzí jimi opovrhují. K ochutnání některých jídel můžeme mít velmi 

silnou psychickou bariéru, která se pojí právě se smysly. Obava z toho, jak bude jídlo 

vypadat, kolikrát plně prostoupí vnímání jídla a dokáže vyvolat až iracionální strach.  

Matěj: Těch holek, co to jedly, tak ty z toho jako měly strach, že se to hýbalo na ruce. Na 

to dostaly trochu chilli, hodily to do pusy, jakmile to začly kousat, tak říkaly, že to je 

dobrý, že to není nic hroznýho. Prostě ten pohled na to, na tu ruku, na toho hýbajícího se 

červa byl horší, než když ho pak kousaly. To je tak malinkatý, že to ani neucejtíš. To je 

nejmenší zlo tenhle malej červ na psychickej blok.   

Šárka: To jsme tam takhle měli jednoho kamaráda, kterej tam řekl, že se na nás jde jenom 

podívat, že se nám bude smát a jak viděl, jak se tím bavíme, jak to jíme a jak nám to 

docela chutná, tak si to chtěl prostě taky ochutnat. Jde o tu zajímavost, prostě vědět, jak 

to chutná. Překonat ten strach z toho, jak to vypadá. 

   

5.1.1. CO OČI NEVIDÍ 

Mezi všemi smysly zaujímá odjakživa dominantní pozici zrak. (Smith, 2007). Ve 

smyslové hierarchii uvedené už Aristotelem (1995) je zrak nad všemi ostatními smysly - 

nad sluchem, čichem, chutí a hmatem. Proto vzhled silně ovlivňuje rozhodnutí, zdali jídlo 

nakonec ochutnáme či nikoliv. Právě to, jak jídlo vypadá, totiž předurčuje naše první 

pocity vůči němu. Někteří lidé se dokonce dopředu sami připravují na to, až bizarní pokrm 

uvidí, jelikož mají už apriorní představu, že musí nutně být ošklivý a nechutný, což je ne 

vždy pravda. 
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Šárka: Nevypadá to jako jídlo, na který jsi zvyklá, kterým se živíš každý den. Vypadá to 

většinou, ať si dáš cokoliv, ošklivě. Není to nic na pohled lákavýho. Takže asi ne, že by 

ses do toho zakousla hned, takže to zkoumáš vůbec, jak to máš sníst, protože je to pro tebe 

neobvyklý. Vlastně se ti na pohled tohle bizarní jídlo nelíbí, alespoň já to tak mám, že se 

mi to nelíbí. Ale když jsme jedli hmyz, tak moje kamarádka se podívala, začla pištět a 

řekla, že to nechce. To znamená, ona by to jakoby snědla, ale prostě když to viděla, tak to 

neochutnala, že ten pohled je fakt odrazující.   

V každé kultuře a u každého jídla platí jiné principy přípravy a servírování. 

V některých případech ani nemusí být na první pohled jasně vidět, o jaké jídlo se jedná, 

což častokrát usnadní přístup k jídlu a samotný začátek konzumace. Toto se děje zvlášť 

u těch pokrmů, kdy se konzumuje maso nebo části těl zvířat, která není v naší kultuře 

zvykem jíst.  

Veronika: Kdyby přišel o 10 minut později náš kamarád a sedl si k nám a ptal se nás, co 

jíme a my mu řekli „vepřový nebo hovězí“, tak by nepoznal nic a ani by to nepoznal z 

toho, jak to vypadalo. Jediný, kde to bylo poznat, bylo na tom grilu, kde to fakt reálně 

pekli a mělo to packy. 

 
Grilovaný pes v restauraci v Laosu, Zdroj: archiv informátorů 

 

Zuzana: Jediný, kde to bylo vidět, byla polívka, kde byly vidět kusy toho hada a hlavně 

ten vzor toho hada… 
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Polévka z hada ve vietnamské restauraci, Zdroj: archiv informátorů 

 

Nejen fakt, že bizarní jídlo je při servírování zraku ukryto, může napomoci 

k pozitivnímu přístupu. Další variantou, jak obalamutit zrak jako ústřední smysl, je 

zakomponovat bizarní jídlo do něčeho, co je známé nebo nám ideálně i chutná.  Taková 

je praxe i v turistických podnicích typu hadí restaurace Nguyễn Văn Dực ve Vietnamu, 

kde je jen u několika úvodních chodů akcentována podoba s hadem (bijící srdce v panáku, 

polévka s kousky hadí kůže), ale v ostatních chodech už hadí maso rozeznat nejde. Na 

street food festivalech obsahovala naše nabídka standardně smažené cvrčky na másle a 

na česneku, sarančata na kari, švába v těstíčku a malé a velké moučné červy (Zophobase) 

na chilli. Na větších akcích se podávalo i pečivo a cukroví – perník se cvrčky, hmyzí 

sušenky, brownies a podobně. Ti, kteří ještě s entomofagií10 neměli žádnou zkušenost, 

většinou začínali právě na pečivu. Když jsem se jich ptala, proč tomu tak je, odpovídali 

poměrně logicky, že hmyz je v tom velmi málo vidět, a tak jim ani nepřipadá, že jej jí. 

Stejně tak byl velmi dobře přijímán jakýkoliv jiný druh v těstíčku – právě proto, že tělíčko 

hmyzu bylo zakryté a nebylo vidět, což umožňovalo snadněji překlenout psychickou 

bariéru.  

Jiří: Když je to zakomponovaný buď do nějaký sladkosti alá Raffaelo, což mi přišlo 

relativně snesitelnější. Ona ti řekla: „to je Raffaelo a vevnitř je cvrček”. Ty to dáš do 

pusy a to, že sní cvrčka, člověk ani nezaznamená, protože má v puse chuť kokosu a 

čokolády. 

 

                                                           
10 Konzumace hmyzu. (Martin, 2014) 
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5.1.2. „A JAK TO CHUTNÁ?“ 

Chuť můžeme chápat jako soubor senzorických a kognitivních podnětů při 

konzumaci jídla. Zatímco je v případě cestování i ochutnávání bizarního jídla 

dominantním smyslem zrak, právě chuť přináší ze všech smyslů největší riziko, jelikož 

ústa jsou médiem mezi tělem a okolním světem. Ochutnávání určitých typů jídel tak může 

být až život ohrožující. (Cohen & Avieli, 2004) Nechuť jako takovou pak můžeme chápat 

jako negativní orální reakci na potenciálně nebezpečná jídla, případně na věci, tělesné 

produkty nebo na zvířata, která jídlo mohou kontaminovat. (Rozin, 2008:761) 

Chutnost a nechutnost různých jídel je čistě subjektivní dle podmínek, ve kterých 

byl člověk vychován- Stejně tak je i odpor subjektem enkulturace. V průběhu výchovy je 

vkus pomocí opakování umně vpisován do těla lidí, kteří pak v kontaktu s okolím 

formovaným sociálním prostředím reagují na určité stimuly libými nebo nelibými pocity, 

které jsou vtělené. Tyto reakce pak člověka zařazují do určité skupiny, jež společně sdílí 

sociální prostředí a hodnoty, přičemž tyto pocity nejsou vědomé stejně jako způsob jejich 

nabytí. Podobné principy fungují i v případě utváření chuti, která je součástí komplexního 

vkusu, potažmo habitu. (Bourdieu, 1984) 

Chuť byla spolu se vzhledem zmiňována mými informátory nejčastěji. Ohledně 

chuti si vytvářejí nejvíce představ, a to převážně negativních. Je ale zajímavé, že pokud i 

přesto jídlo ochutnají, ve většině případů jsou chutí nakonec příjemně překvapeni. To se 

častokrát dělo u našeho hmyzího stánku, kdy hmyz evokoval v lidech nejdřív velmi nelibé 

představy, ale po jeho ochutnání sami ihned změnili názor. Pak jej standardně připsali k 

něčemu, co už znali (oříšky, cereálie, krevety, houby) a většinou pokračovali v 

ochutnávání. Jakmile jsem na festivalu chuť k něčemu známému připodobnila, rovnou 

jsem předurčila, jak zákazník bude chuť vnímat.  Pokud jsme tedy někomu řekli, že hmyz 

chutná jako oříšky, přišel za chvíli s tím, že mu „opravdu připomíná ty oříšky“.  Člověk 

má totiž tendenci připodobnit objekt ke známému, a to v podstatě kdykoliv, kdy se 

nachází mimo komfortní zónu. U bizarního jídla se to pak děje velmi často.   

Kryštof: Já bych čekal, že to bude třeba hořký, nevím, nějakou nestandardní chuť. Ale asi 

to bylo dobře udělaný. Jako smaženej oříšek. Když bych zavřel oči a seděl večer u televize, 

tak si myslim, že to je smaženej oříšek. 

Pokud chuť není překvapivě příjemná, je alespoň neutrální, nicméně sama o sobě 

nevyvolává podněty k zvracení. Co však tyto pocity může vyvolat je moment, kdy má 
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člověk hmyz na jazyku a očekává, co se bude dít. Tradiční obavy jsou z prasknutí tělíčka 

a vyhřeznutí vnitřku nebo prasknutí. Antropoložka Hainesová popisuje, jak při své 

zkušenosti s pojídáním cvrčků cítila to znatelné křupnutí a ten pocit, kdy se vnitřek tělíčka 

rozpustil na jazyku. (Haines & Sammels, 2010) Stejně jako v případě vzhledu, mnoha 

lidem pomůže, když je bizarní jídlo zkombinováno s nějakou známou chutí, nebo když 

jej tato chuť rovnou překryje. Toho jsem si všimla na festivalech, kdy to pro mnoho lidí 

byla úplně první zkušenost s hmyzem a bizarním jídlem jako takovým. Návštěvníci by se 

dali rozdělit do dvou skupin: ti, kteří preferovali hmyz opražený na másle a česneku 

(právě kvůli jeho silné chuti), případně dochucený kořením, a na ty, co naopak chtěli cítit 

opravdovou chuť hmyzu a nechali si jej připravit bez jakýchkoliv jiných dochucovadel. 

Lidé v těchto dvou skupinách měli standardně jinou motivaci, proč hmyz ochutnat. U 

první skupiny šlo spíše o překonání sama sebe, případně touhu po adrenalinu (skupina 

s vnější motivací), přičemž u druhé skupiny šlo spíše o rozšíření si penza nových chutí 

(skupina s vnitřní motivací). U obou však byla patrná touha po novém zážitku.  

 

5.1.3. NEREFLEKTOVANÁ DŮLEŽITOST VŮNĚ 

Jiří: Ale teda když by mi někdo dal něco, co by vypadalo dobře, a řekl by, že to i dobře 

chutná, ale smrdělo by to, tak bych se přes to dokázal asi mnohem víc přenést, než když 

nebudu vidět, co jím. Samozřejmě, ve chvíli, kdy by to fakt strašně smrdělo, tak budu 

očekávat, že to asi nebude i dobře chutnat… To, že by to nevonělo, pro mě není až tak 

rozhodující než když to vypadá fakt hnusně. 

Martina: Vůně nehraje roli, to vůbec ne. Smrad, musím si prostě čichnout k tomu 

živočichovi čerstvě po tom zabití, a když vyloženě nepáchne, není tam něco zkaženého, 

tak v pohodě. Asi ne, asi pro mě vůně fakt nehrajou roli. Musím prostě vědět, že je o v 

pořádku, že se z toho neotrávím, zkrátka musím znát tu vůni a potom, když to uvařím, tak 

to musím ochutnat a říct si, jestli mi to stojí za to, jestli to ještě někdy v životě chci jíst 

anebo jestli příště už se bez toho obejdu. 

O vůni jsme v rámci mého výzkumu diskutovali ze všeho nejméně. Paradoxně jí 

totiž nikdo ve svých výpovědích nepřipisoval velký význam i přesto, že právě čich je 

hlavní ze smyslů, který vyvolává viscerální reakci. (Rozin & Haidt & McCauley, 2008) 

Pro mnoho lidí je vůně domněle nevýznamná. Zdá se, že její funkcí je hlavně varovat 

před tím, že je jídlo závadné. Jídla, která mají velmi silný zápach a připomínají pachem 
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nebo svou texturou různé tělesné produkty (třeba výkaly), začnou být odmítána už 

v průběhu socializačního procesu. Nicméně v některých zemích existuje pár shnile 

vypadajících nebo páchnoucích jídel, která se stanou oblíbenými. Ať už to jsou evropské 

vyzrálé sýry, eskymácká pochoutka ve formě shnilého žraločího masa, fermentované rybí 

omáčky oblíbené v Asii nebo durian – všechny tyto jsou ukázkami kulturně významných 

výjimek. (Rozin & Haidt & McCauley, 2008) Hnilobný zápach těchto jídel z masa je 

automaticky asociován se zápachem mrtvého tlejícího těla, a jelikož kontakt s mrtvolou 

je nejsilnějším spouštěčem odporu, vyvolávají i taková jídla podobnou negativní reakci. 

(Rozin & Haidt & McCauley, 2008) Radost z konzumace takového jídla pak částečně 

pochází z boje mezi tělem a myslí, kdy mysl říká, že jídlo je v pořádku, ale tělo se bouří. 

Jelikož je chuť lepší než pach, obvykle se vyplatí mysl poslechnout a zariskovat. Rozin 

(in Walsh, 1999) to připodobňuje k jízdě na horské dráze.  

Jak pak vypadá ochutnávání páchnoucího jídla v praxi, mi ze své perspektivy při 

rozhovoru popisoval Matěj. S kamarády měl možnost se ve Švédsku dostat k 

Surströmmingu11, což je podle různých žebříčků nejvíce páchnoucí jídlo na světě: 

Matěj: Domluvili jsme se s partou kamarádů, koukal jsem předtím na ty videa, jak to 

otevřeli a strašně to smrdí, člověk to nevydrží a musí utéct a vyzvracet se. No vyzkoušeli 

jsme to, otevřeli jsme to, jeden klučina tam fakt jako odběhl. Ten smrad byl asi nejhorší… 

Ale nakonec to nebylo chuťově tak špatný, tak jsem si prostě zacpal nos, zavřel oči a zkusil 

to taky.  

Podobnou praxi jako výše jsem zaznamenala i u návštěvníků food festivalů. Než 

ochutnali nějaké neobvyklé jídlo, častokrát vyřadili jeden ze smyslů (zavřeli si oči nebo 

si ucpali nos). Částečná smyslová deprivace pak zkreslí výsledný senzorický počitek, což 

umožní překlenout počáteční obavy. (Rodaway, 1994) Dalším pomocným nástrojem bylo 

také nekousat a hned polknout. Obecně rychlost byla velmi často zmiňována u lidí, kteří 

ochutnávali jídlo z jiných důvodů než pro samotnou chuť (skupina s vnější motivací). 

Zuzana: Ale to srdce jsme spolkli, jak to bylo malý, je potřeba nekousat. Kdybych měla 

kousat, tak nevím, jestli to dám. Teda asi jo, ale s většíma těžkostmi než takhle. Takhle 

jsem to do sebe hodila a spolkla jsem to i s tím panákem (…) Nebylo to tak hrozny. Já 

                                                           
11 Švédská pochoutka ve formě fermentovaných sleďů v plechovce. Sledi jsou naloženi do kádí a na  
    slunci se nechají kvasit. Ryby pak mají specifickou chuť a pro většinu lidí velmi nepříjemné  
    aroma. Tradičně se konzumují s bramborem, plackami a zeleninou (např. cibulí). 
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jsem čekala, že se mi zvedne žaludek. Ale ta třetina toho srdce byla malá. Tak jsem to do 

sebe kopla a věděla jsem, že o tom nesmím moc přemejšlet. Jen jsem pak mela takovou 

divnou pachuť krve v puse. Bála jsem se, že se mi zvedne kufr, ale nedělo se vůbec nic. 

Jiří: No to třeba, to je jiný… červ, když do toho kousneš a praskne to, vylítnout ty střeva, 

tak to je třeba fakt odpuzující a u toho mám předsudek, že to bude chutnat hnusně. Třeba 

ne, ale mám představu, že do toho kousnu a teď se mi všechny vnitřnosti rozletí v puse, 

tak to mě úplně nebaví. Na druhou stranu možná lidi to jen spolknout a nevychutnávají si 

to.   

Odmítnutí některého jídla může být vyvoláno odporem k němu samotnému nebo 

ke kontextu, ve kterém je konzumováno. Odpor se nám jeví jako něco fyzického a 

přirozeného; něco, co je automaticky vyvoláno jako čistá reakce na podnět. Faktem je, že 

se v procesu socializace učíme na určitá jídla reagovat negativně. Reakci odporu vyvolá 

situace, kdy je dané jídlo v těsném kontaktu s jednou z nejcitlivějších částí těla – tedy 

s ústy. Při kontaktu toho stejného jídla s jinou tělesnou částí reakce odporu nenastává. 

(Fessler & Haley, 2006) Na podobném principu třeba fungují i ty naše kulturní hodnoty, 

které jsou v těsném kontaktu s okolním nebo cizím kulturním prostředím, a proto také 

snadno mohou vyvolat negativní emoce. Když pak má člověk sníst cizokrajné pochoutky 

typu tarantule, ságové larvy či balut, sejdou se tato tělesná a kulturní slabá místa a vytvoří 

velmi silnou negativní reakci na dané jídlo, a právě tato reakce nechutenství pak 

koresponduje se sociálními hranicemi. (Lohman, 2010) 

 
 
5. 2. MÁM NA TO ŽALUDEK 
 

Edmund Leach zdůrazňuje úlohu jazyka (ve smyslu komunikačním) v sociálním 

životě, kdy umisťujeme jednotlivé věci do různých skupin a dle této klasifikace pak 

žijeme a orientujeme se ve světě. (Leach, 1964) Jazyk je nástroj, kterým organizujeme 

jednotlivé věci do kategorií, jež nám umožní vložit logiku do sociálního prostoru, což 

nám následně dává pocit bezpečí, stability a jistoty. Abychom tyto kategorie oddělili, 

musíme vše, co nezapadá do ani jedné z nich a nachází se tudíž v liminárním prostoru, 

tabuizovat. (Leach, 1961) Zkoumání těchto liminárních zón je pak pro antropology 

jedním z nejzajímavějších polí. Proto samotný jazyk a volba pojmů, kterými bizarní jídlo 

nazýváme, může být poměrně zásadní. Neobvyklá jídla jsou často zaobalena do mnoha 
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eufemismů. Nejčastější je taková praxe u netradičních tělesných částí, třeba genitálií, kdy 

snahou je se co nejvíce vzdálit od původní anatomické podstaty a dát sociálně přijatelný 

název. (Hopkins, 2004) Příkladem mohou být třeba dršťky – žaludek přežvýkavců, místo 

střevo prasete zase říkáme jitrnice. Stejně tak v češtině užíváme výrazy hovězí a vepřové 

(místo prase a kráva), jelikož tyto tolik neevokují představu zvířete zaživa. (Rozin & 

Haidt & McCauley, 2008) 

Názvy vnitřností a některých netradičních částí těl jsou v hovorovém jazyce 

analogicky používány k vyjádření odvahy. Užívá se například slovní spojení „má na to 

koule“. „Má na to žaludek“ je pak fráze odkazující k nějaké činnosti, ať už fyzické či 

psychické/morální, která v ostatních běžně vyvolává odpor nebo negativní pocity. Mnoho 

lidí, kteří zase referují k instinktu, říkají: „cítím to v kostech“. Je zvláštní, že používání 

těchto názvů orgánů nebo tělesných částí v souvislosti s odvahou a intuicí nemá za 

následek, že by tato jídla byla nakonec gastronomicky přitažlivá. Přestože někteří si dají 

játra nebo morek rádi, spousta lidí si nedovede byť jen představit, že by něco takového 

měla na stole.  

Situaci, jež dobře reflektuje souvislost jídla a jazyka, reflektuje antropoložka 

Hainesová. Popisuje zkušenost z doby, kdy vedla archeologický výzkum v Belize a 

dlouhodobě se snažila vyhnout konzumaci paky12, jenž je pro místní velmi hodnotným a 

vyhledávaným jídlem. Na jedné oslavě jí maso bylo nabídnuto a po tom, co jej ochutnala, 

musela přiznat, že si dlouho odpírala velkou pochoutku. Nejzajímavější však bylo její 

vysvětlení, proč se ochutnání paky tak dlouho bránila. Její negativní přístup totiž pramenil 

z toho, že Belizané si paku pokřtili na pralesní krysu, přičemž z euroamerického pohledu 

je krysa odjakživa něčím, co rozhodně není dobré k jídlu, protože roznáší nemoci a jelikož 

je stejně jako mouchy, supi a švábi v kontaktu s negativně přijímanými tělesnými 

produkty, jako je hnijící maso nebo výkaly. (Rozin & Haidt & McCauley, 2008) 

Hainesová argumentuje, že kdyby se název změnil, reakce na toto jídlo by mohly být 

úplně jiné. (Haines, 2010) Podobně je to i s balutem – kachním vejcem s nevyvinutým 

kačátkem uvnitř.  Pokud by se mu neříkalo kachní embryo, byla by jeho percepce možná 

pozitivnější. 

Šárka: Nevím, vidím něco, co mohlo bejt, nevím…. To embryo mi prostě zní blbě, že už 

mi to přijde fakt jako extrém.  Že prostě víš, že je to zárodek něčeho, to je takový divný. I 

                                                           
12 Paka nížinná (Cuniculus paca), někdy rovněž nazývána aguti je hlodavec žijící ve Střední a Jižní  
    Americe. (WWW: Pokorný, 2014, 1. 1. 2017) 
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asi ten název bych řekla tě docela odrazuje. Kdyby se to jmenovalo tak nějak jinak, tak si 

řekneš „ok, nevím, co to je, ale ochutnám to“. Ale jako tímhlectím stylem si říkám teda 

ne.   

 

5. 3. DEMOGRAFICKÉ FAKTORY A VÝCHOVA HRAJÍ ROLI 

Výchova a zkušenosti v soukromém a pracovním životě ovlivňují, jak velká bude 

otevřenost člověka k různým aktivitám. Co se týče bizarního jídla, z mého výzkumu 

plyne, že je velmi zásadní demografický rozdíl mezi městem a vesnicí. Na vesnici se vždy 

zpracovávaly všechny části zvířete – od hlavy až po kopyta. Důvody byly jak užitkové, 

tak ekonomické. Lidé na tuto praxi zvyklí mají mnohem větší toleranci k neobvyklosti a 

jídlo, které považují za bizarní, je o několik úrovní jinde, než u ostatních. U těch, kteří 

vyrůstali mimo velká města, je nejčastěji motivace k ochutnání bizarního jídla (pokud 

nějaké takové pro ně vůbec existuje) vnitřního typu - nejčastěji to bude touha rozšířit si 

paletu chutí nebo čistě snaha zažít něco nového. Zatímco lidé z velkých měst mají kolem 

sebe podnětů novosti nespočet, v jejich případě nepůjde ani tak o samotnou chuť, jako 

spíše o objevení dalšího způsobu, jak se odlišit od ostatních a zajímavě prezentovat vlastní 

osobu.  

Jiří: Taková věc třeba na vesnici tady. Jsme zpátky u toho, o čem jsme se bavili, k čemu 

je člověk vychovávanej. Je jiný, když odmalička kolem tebe běhají slepice, mícháš krev 

rukama, aby se nezdrcla, tak ti to přijde normální. A může to být 18 letá holka. Neumím 

si představit, že tady v Praze nějaká 18 letá pipka, která chodí vymetat bary a jede 

městskej lifestyle, by byla schopná tohle udělat, protože k tomu není vedená a není na to 

zvyklá.  

Kryštof: Jasný, tak tam bude určitě úplně jiná tolerance třeba k hnoji, k nějakejm hnusům, 

když chovám slepice, furt šlapu v jejich hovnech, u krav je to úplně, tak člověk bude mít 

úplně jinou toleranci než někdo, kdo si furt kupuje sterilní steaky (…) Lidi, kteří umí 

zpracovat celý zvíře a nevadí jim oči, uši, hlava, tak jim pak nedělá problém vidět toho 

brouka, co má nožičky… to je jeden pohled. Druhý je, že ano, lidi z Prahy jsou otevřenější 

zkoušet nový věci. Další věc je, že člověk z vesnice bude mít minimální motivaci to dát na 

FB, kdežto člověk z Prahy bude mít mnohem větší motivaci to sníst a dát to na Facebook. 

Zároveň lidi z města si představujou, že když to neznaj, že to je samozřejmě nebezpečný. 

Co člověk nezná, má pocit, že je nebezpečný, že jo. Takže oni neznaj plíce, neznaj oči, 
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takže maj pocit „Aha, pozor“, a kdyby to znali, tak zjistěj, že plíce a oči jsou to nejlepší 

na zvířeti. 

Pro lidi ve městech se proces zpracování masa odehrává jaksi za zraky. Koupě a 

příprava masa je v urbánních společnostech sanitizována od celé řady kroků, které mu 

předchází – primárně zabití zvířete a jeho následného zpracování. Ti, kteří si koupí 

předem naporcovaný a zabalený kus svíčkové, se pak vyděsí, pokud najdou na talíři 

morče nebo krysu, jelikož mají málo reálných vizuálních podnětů v souvislosti s tím, jak 

zvíře vypadalo v celku. 

Veronika: Uvědomila jsem si, že děda je ten člověk, kterej má ty králíky a tahá je za ty 

uši, a pak je zabije, dá do mrazáku, na pekáč… Když porazí autem srnku, tak je schopnej 

to na zahradě svlíknout z kůže. Chodí na ryby jak dřív. Lidi prostě byli schopný hospodařit 

a nebyl pro ně problém zabít to zvíře, zpracovávali celý těla, tak pak nemají problém 

s těmahle věcma. Naopak, když vezmeš lidi dneska, ty, který jdou a jsou do masny a koupí 

maso, který je už naporcovaný, tak ty mají spíš ten problém pak s těmahle věcma jako je 

hmyz nebo pes.  

 

5. 4. KONZUMUJEME VÝZNAMY 

Téma bizarního jídla výrazně přesahuje antropologii jídla směrem k symbolické 

antropologii. Symbolická antropologie vznikla v 60. a 70. letech 20. století a věnuje se 

studiu lidského jednání na základě významů, které připisují jevům, jenž je obklopují. 

Právě analýzou těchto významů v konkrétním kulturním kontextu můžeme lépe 

porozumět jednání lidí. Hlavními představiteli tohoto směru jsou Clifford Geertz a Mary 

Douglasová, jejichž teoretické koncepty se dají v kontextu bizarního jídla dobře použít, 

protože jídlo je důležité nejen proto, že člověku poskytuje výživu, ale také proto, že se 

skrze něj replikují významy, které jsou společensky sdílené. Podle Fischlera lidé dokonce 

„konzumují významy“. (Fischler, 1988) Jídlo je nositelem kódu, jehož význam se pak 

zprostředkovává skrze sociální interakci. (Douglas, 1972) Z biologického pohledu 

obsahuje jídlo mnoho nutričních prvků, jako jsou bílkoviny, sacharidy nebo vitamíny, 

z druhého pohledu je však plné symbolických významů a hodnot, proto je potřeba 

zkoumat jej mnohem komplexněji. (Maciel & de Castro, 2013) Jak tedy praví Lévi-

Strauss (1966, 1969) jídlo je nejen „dobré k jídlu“, ale také „dobré k přemýšlení“.  
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Symbolická antropologie vychází z principů klasifikace, což je činnost, při které 

jsou objekty, koncepty a vztahy přiřazeny do kategorií. Nemohli bychom v rámci světa 

existovat ani o něm přemýšlet, aniž bychom nemysleli v kategoriích. (Ellen, 1966) Třeba 

u jídla může jeho nejasná klasifikace způsobit, že nám nebude chutnat nebo k němu 

rovnou budeme mít odpor. Jednoduchým příkladem může být třeba ovoce, které je 

v euroamerické civilizaci považováno něco sladkého, co se dává do dezertů. 

Představujeme si, že jeho chuť by měla být lehká, svěží, kyselá nebo sladká, ale ne hutná 

a olejovitá, jak je tomu třeba u durianu nebo avokáda. U ovoce máme už apriorně 

nastaveny předpoklady, jaké má být, a pokud tomu tak není, vyvolá to zmatení.  

 Základním klasifikačním schématem je čisté x nečisté, z něhož vychází i koncept 

tabu. Funkcí tabu ve společnosti je dle Mary Douglasové v první řadě kontrola 

společenského řádu a udržování sociálních bariér, stejně jako klasifikačních rámců, čímž 

pádem je nedílnou součástí uspořádání světa. (Douglas, 1966) Tabu má ještě jiný 

praktický účel – snaží se zabránit nebezpečí na tělesné i sociální úrovni. Tato sociální 

omezení jsou nezbytná pro zachování dobrého zdraví a prostoru, ve kterém žijeme. To, 

co je nečisté, a tudíž tabuizované, bylo definováno již ve Starém zákoně. Pro Mary 

Douglasovou je nečisté všechno to, co se nachází mimo systém („dirt as matter out of 

place“). (Douglas, 1966:44) Některá zvířata byla historicky považována za nebezpečná, 

a proto byla prohlášená za nečistá. Jednalo se o zvířata, která byla často obětována, nebo 

se v jejich formě zjevovali bohové. Některé typy zvířat jsou zase nečisté právě proto, že 

dělaly to, co je člověku zakázáno – například živily se masem svých druhů. Z uvedených 

důvodů byla zvířata v určitých společnostech tabuizována. (Wenham, 1981) 

Svět zvířat je rozdělen do tří sfér: ti, co létají, ti, co se pohybují po zemi a ti, co 

plavou v moři. (Wenham, 1981) V rámci každé z těchto sfér je předem daný způsob, jak 

se pohybovat. Umožňují jim to křídla (pro létání), končetiny (pro chůzi po pevnině) nebo 

ploutve (pro pobyt ve vodě). Zvířata spadající do některé z této jasně vymezených 

kategorií jsou považována za čistá, naopak taková stvoření, která jdou nějakým způsobem 

napříč těmito kategoriemi, jsou považována za nečistá. Svátost vyžaduje, aby jednotlivci 

byli konformní vůči skupině, do které patří, proto zvířata, která nejsou konformní v rámci 

skupiny, jsou nečistá.  (Wenham, 1981) Například ryba bez šupin a ploutví je nečistá. 

Některé druhy hmyzu, které létají, ale májí hodně nohou, jsou nečisté, zatímco třeba 

kobylka, která má křídla a jen dvě nohy na skákání, je čistá. Jednou z dalších výjimek ze 

života hmyzu je včela, jelikož je člověkem uznávaná kvůli svému smyslu pro inteligenci 
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a organizovanost (Leach, 1961) Kategoricky nevymezeným zvířetem jsou dále třeba 

netopýři. Jako savci jsou podobní lidem, na druhou stranu jsou aktivní v noci a věsí se 

hlavou dolů. Nejsou zařaditelní do kategorie, jelikož létají, což jiní savci neumí. Netopýři 

byli odjakživa součástí folklóru, v mnoha společnostech symbolizovali smrt a hřích. 

Častokrát se využívali v čarodějnictví, ale i v léčitelství. V pohádkách na sebe často bere 

ďábel podobu netopýra, silný je i mýtus vampýra známý hlavně díky Drákulovi. Netopýři 

jsou tedy nečistými zvířaty, nicméně v některých kulturách je lidé jedí, jelikož věří, že 

zvyšují potenci. (Forth, 2010) Dalšími takto ambivalentními a symbolickými zvířaty jsou 

v určitých společnostech třeba ježci (Okely, 1983), vydry (Tambiah, 1969), luskouni 

(Douglas, 1957) nebo delfíni a velryby. 

 

5.4.1. VELRYBA JAKO SYMBOL PAR EXCELLENCE  

Matěj: Žil jsem v Japonsku nějakou dobu a jako dal jsem tam spousta věcí, ale velrybu 

fakt ne… to už mi přijde jako podobný jako jíst lidi… 

Někteří lidé odmítají jíst zvířata z morálních důvodů. Nejí se ty druhy, které jsou 

v dané kultuře považovány za domácí mazlíčky. Další skupinou jsou vegetariáni a 

ochránci zvířat, kteří bojují proti nehumánním podmínkám, ve kterých jsou zvířata 

chována, přepravována a držena. Třetí skupinou jsou aktivisté, jenž odsuzují zabíjení a 

konzumaci ohrožených druhů. Do této skupiny by se dali zařadit i ti, kteří zakazují 

konzumování velryb, avšak tato problematika má mnohem komplexnější charakter. 

Velrybí maso je už od nepaměti oblíbenou složkou v jídelníčku Japonců. Kampaň 

proti lovení velryb trvá už déle než dvacet let. Základní ekologický argument, že velryby 

jsou jako celek ohrožené, začíná ztrácet na důvěryhodnosti. (Aimers, 2010), proto 

aktivisté a média postupně vytvořily jakousi ideu „supervelryby“, jež má totemický 

charakter. Aktivisté si vzali za své tento symbolický konstrukt velryby ochránit. Užívají 

jej k dichotomizaci mezi Západem a Východem, kdy zobrazují praktiky spojené s lovem 

a konzumací velryb jako barbarské a zaostalé. (Kalland, 1993) 

Velryby zaujímají ve zvířecí říši speciální pozici. Jak uvádí Barstow, velryba je 

největší savec na zemi a má také zdaleka největší mozek. (Barstow, 1989) Už ale neříká, 

že její mozek je jen o něco málo větší než sloní. Stejně jako delfíni, i velryby jsou schopny 

komunikovat, což je další důležitá vlastnost poukazující na jejich inteligenci. Nicméně, 

jak velikost mozku, tak těla je připisována jen některým konkrétním druhům, ne všem 
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velrybám. Někteří odkazují na to, že i způsob komunikace, jako je echolokace, je 

ojedinělý, avšak výzkumy ukázaly, že systémy včel nebo netopýrů jsou úplně stejně 

sofistikované. (Kalland, 1993) Barstow dále upozorňuje, že velryby jsou i ekologicky 

unikátní. Podle něj jsou na vrcholu potravinového žebříčku, navíc jsou zde již 25 miliónů 

let, což je dlouho předtím, než se vůbec vyvinula lidská rasa. (Barstow, 1989) Avšak 

některá zvířata tu byla již dlouho předtím a nevysloužila si tak výsadní pozici, jako mají 

velryby. Dále mají velryby speciální estetické kvality – jsou fotogenické, hodné na 

člověka a klidné. (Barstow, 1989) Odjakživa takto byly mediálně vykreslovány - byly ve 

filmech (Zachraňte Willyho!), v knihách a učebnicích, na obrazech, jsou součástí turismu 

(pozorování velryb). Jsou i politicky významné, jelikož se nedají zachytit v rámci státních 

hranic, proto témata okolo velryb musí řešit nadnárodní orgány. Ovšem takto je to i 

s rybami a stěhovavými ptáky. (Kalland, 1993) Kvality připisované velrybám nepramení 

z toho, že by se jimi opravdu vyznačovaly, ale spíš z toho, jak na velryby nahlížíme. 

Kulturní a politická unikátnost je důsledkem lidské percepce, a tudíž kulturním 

konstruktem, jež vytvořila euroamerická civilizace na základě svého kulturního a 

politického prostředí.  

Velryby nespadají do kategorie, kterou jsme jim v rámci svého myšlení připsali. 

Žijí ve vodě, ale jsou to savci. Oproti rybám mají jiný typ ocasu (horizontální) a nemají 

ploutve. Povrch jejich těla připomíná kůži. Velryby tedy mají ambivalentní charakter, 

jelikož pořádně nespadají ani do jedné jasně vymezené kategorie. (Kalland & Moeran, 

1992) Velryby jsou betwixt and between, což je podle Mary Douglasové ten typ zvířat, 

který se stane tabu, jelikož nezapadá do naší kognitivní mapy. (Douglas, 1996) Velryby 

také žijí v moři – ve slané vodě. Voda i sůl jsou považovány za očišťující elementy a 

používají se při různých rituálech po celém světě. Oceán složen z těchto dvou elementů 

je tedy symbolem čistoty par excellence. Zároveň je kontrastní ke znečištěné zemi, na 

které žijí ostatní savci. (Kalland, 1993) Slaná voda má navíc ještě hlubší symboliku. Může 

být asociována s prostředím, které se nachází v děloze, a tedy symbolizuje naše přirozené 

prostředí ještě před narozením.  Přesto, že jsme prvních pár měsíců života strávili ve vodě, 

neumíme se ve vodě pohybovat tak, jak to umí velryby, z čehož plyne přirozená závist, 

stejně tak jako vůči ptákům, kteří umí lítat. (Kalland, 1993) 

Velrybám jsou navíc připisovány antropomorfní charakteristiky. Jsou zobrazovány 

jako pečující tvorové, starají se o staré a umírající, což může silně rezonovat se západní 

praxí umisťovat stárnoucí do různých domovů pro seniory, platit za péči ošetřovatelek, 
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nebo v rámci přesouvání smrti za zraky lidí nechávat umírat v nemocnicích. (Kalland, 

1993) Velryby tedy dělají jen to, co by se mělo, co je dobré, proto je také využíváme 

k didaktickým účelům, kdy slouží jako vzor. My se ale takto nechováme a v kontrastu 

s velrybami cítíme špatně.  

Velryby mají totemický charakter. Někteří lidé dokonce berou totemické zvíře jako 

svého předka. V případě snězení jejich masa by se jejich totemická hodnota zničila. 

(Freud, 1989) Freudova teorie popisuje zákaz konzumace totemického zvířete u 

primitivních kmenů, jelikož symbolicky odkazuje na prvotní hřích. (Fox, 2002) 

Totemické zvíře pak reprezentuje otce, a tudíž nemůže být běžně zabíjeno a 

konzumováno – pouze jednou za rok, čímž se mýtus prvotního hříchu replikuje. (Fox, 

2002) Proto je tedy konzumace velrybího masa tabu – protože v sobě nese prvky 

kanibalismu. 

Výše zmíněné prvky dělají z velryby velmi silný symbol, na které mohou různé 

neziskové organizace snadno vybírat příspěvky. Podobnou strategii užívají třeba i 

Australané ve snaze zamezit zabíjení klokanů na maso, kdy často ukazují obraz malého 

klokánka vykukujícího z vaku, jenž evokuje sakrální výjev panny Marie chovající Ježíška 

(Hopkins, 2004), nebo klokanům připisují další antropomorfní charakteristiky. (Lien, 

2004) Totemická idea velryby kolem sebe sdružuje stejně smýšlející hodné a správné lidi, 

kteří bojují za její práva; bojují proti těm špatným, vrahům, kteří zabíjejí pro potěšení. 

Média hrají stejnou hru a pomáhají tvořit obraz nepřítele pomocí jeho negativní 

zobrazovaní jako barbarského a primitivního. Velryba má kolem sebe totemickou auru a 

skrze analýzu tohoto procesu můžeme pochopit, jaká je funkce totemů v původních 

společnostech. 

 

Jak křupe kachnička 

Tak tohle nebude snadné. Balut - kachní vejce s nevyvinutým, ale velmi dobře znatelným 

embryem, prodávají v každém druhém kambodžském stánku.  Každý den strávený v Siem 

Reapu se pomalu, ale jistě čím dál více odhodláváme k ochutnání této bizarní 

jednohubky. Poslední večer nastane ta pravá chvíle a my se po snězení naší regulérní 

večeře vydáváme pro neobvyklý druhý chod. Vejdeme do malé lokální restaurace, 

možná spíš pojízdného stánku zakrytého plachtami, za jejímiž vitrínami se skví několik 

vajec vyskládaných do malé pyramidy. Objednáváme si rovnou dva kousky – pro každou 
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dvojici jeden – protože si rozhodně nevěříme natolik, abychom si objednali každý svůj. 

Tak trochu totiž tušíme, že tohle bude jedna z doposud největších výzev.  Uvnitř stánku 

je jen pár jednoduchých dřevěných lavic se stoly a dvě skomírající žárovky visící 

z plachty suplující strop. Nedostatek světla nám neumožňuje podrobně prozkoumat 

obsah toho, co máme před sebou na stole. Vajíčko rozklepnu a pomalu odkrývám vrchní 

skořápku. Naskytne se mi pohled na nevyvinuté kachňátko stočené uvnitř. Přisypu 

trochu soli, zaliju limetkovou šťávou a promíchám. Nabírám si na lžičku první sousto, 

na němž je část křídla s malými peříčky. Všichni jsme tak nějak ve stejné fázi a váháme, 

proto jednohlasně odpočítáváme: „tři, dva, jedna“… Nechutná to moc dobře. 

Připomíná mi to jatýrka, nebo možná kachní paštiku, kterou nejím. V puse se mísí 

nelibá chuť vnitřností spolu s tužšími částmi ptačího těla. Sem tam mi mezi zuby křupne 

kostička nebo něco jiného. Raději ani nezjišťuji, co to mohlo být. Rozhodně nejhorší je 

hlavička. To i ostřílení matadoři bizarre foodu mezi námi měli namále. Zpoza druhého 

stolu se na nás přátelsky zubí mladý Kambodžan. Dojídá už druhé vejce. Prý aby měl 

hodně síly a energie, dělá to tak každý den. Se zájmem kouká, jak se pereme s naší 

porcí, a z pozice zkušeného konzumenta balutu nám dává cenné rady, jak si jídlo užít co 

nejvíce. Komentuje množství soli, stejně jako způsob „porcování“ (jíme příborem, 

haha). Naším váháním a obavami se nepokrytě baví. Po několika snězených lžičkách to 

vzdávám. Tohle nezvládnu. Bára si ze mě chvilku dělá srandu a sama vyprázdní obsah 

vajíčka až na dno… 

 

5.4.2. BALUT A JEHO SYMBOLICKÁ HODNOTA 
 

Balut. Symbolická bizarní potravina par excellence, při jejíž konzumaci je dobře 

vidět, jak jsou socio-kulturní faktory mnohem důležitější než ty nutriční. Jedná se o 

vařené vejce, v němž je kachní zárodek, které se standardně prodává ve stáří 16 – 20 dní, 

přičemž čím je vejce starší, tím je i ptáček větší a jeho tělesné části se dají lépe rozeznat. 

(Magat, 2002) Po otevření skořápky se uvnitř objeví kromě klasického žloutku a bílku i 

malý zobáček, křídla a peří, což jsou látky binárně opoziční (vejce x pták), u nichž máme 

zafixovanou jakousi nutnost oddělení. Jejich kombinace pak může vyvolat nepatřičné 

pocity, protože pojídání masa spolu s vejcem je poměrně netradiční. Navíc maso je 

odjakživa spojováno s mužskými elementy; je symbolem poukazujícím na pokoření 

přírody člověkem. Podle Twiggsové je maso navíc symbolicky asociováno s potencí a s 
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prvky jako je síla, agresivita, vášeň a sexualita. (Adams 1990, Twiggs 1983) Lohman 

poukazuje na to, že kombinace masa a vejce tak, jak tomu je u balutu, může asociovat 

klasické steaky z amerického venkova, které se podávají vejcem. Tyto jsou tradičně 

konzumovány muži vykonávajícími fyzicky náročné mužské profese, velmi často také 

americkými kovboji, tzn. opravdovými chlapy. Proto může kombinace vejce a masa 

v jakékoliv jiné formě evokovat sílu a nezávislost – tedy to, co je v americké kultuře 

ideálem. (Lohman, 2010) Na Filipínách jsou smyslem konzumace balutu také silové 

důvody. Muži jej konzumují, jelikož věří, že má afrodiziakální účinky (vejce je přímo 

spojeno s reprodukcí), přičemž ženy jen kvůli jeho energetickým a nutričním hodnotám 

(nikdy ze sexuálních důvodů). (Benedek, 1972) V různých kulturách slovo vejce 

odkazuje na reprodukční orgány – i u nás se tak občas říká varlatům, navíc vejce je 

odjakživa symbolem života, což může přispět k jeho nejasné pozici. Negativní pocity při 

konzumaci pramení i z toho, že je člověk nucen jíst zárodek a explicitně ukončit začátek 

života, což je přirozeně považováno za hřích. Lidská mysl si balut může asociovat 

s pojídáním lidských embryí, tudíž konzumace balutu nepřímo odkazuje na kanibalské 

praktiky. K očištění takto nečistého aktu a navrácení rovnováhy může sloužit právě sůl 

podívaná spolu s vejcem, jež má purifikační účinky. (Magat, 2002) 

Kateřina: Čekala jsem, že to bude hnusný na pohled, to jsem věděla. To nebyl ten aspekt, 

abych se rozhodovala, jestli to sním nebo ne. Ale ten celej příběh toho. Tak si koupíš 

prostě ptáčátko, je to vajíčko, úplně normálně vypadající. Tak si řekneš „fajn, tak to 

koupím a uvidíme“. Bude to prostě zážitek. No a pak to otevřeš – vidíš, že to vypadá 

hnusně, to jsi věděla, že to bude vypadat hnusně. Ale vidíš tam prostě místo normálního 

vajíčka jenom uvařenýho nebo syrovýho ptáčka, vidíš žilky, kůži…. Vidíš prostě malý 

zakrslý ptáčátko. Embryo. Tak dobře, vypadá to hnusně, s tím jsi počítala, ale prostě ten 

příběh, když si vlastně vzpomeneš - ježišmarja ten malej ptáček - a teď se ti začne honit 

ten příběh. Tak s tím jsem třeba měla problém, měla jsem hodně blok to jako sníst. A 

příčilo se mi to hodně. 
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Balut čerstvě po otevření, Zdroj: archiv informátorů 

 

Kryštof: A bylo fakt dobrý, chutnalo přesně jako kdyby si člověk udělal vajíčko, to by 

vyklep do vody a k tomu nasekal nějaký vnitřnosti, nějaký játra, ledvinky a tohleto, hodil 

to všechno do vody a pak  z toho vytáh jenom tu pevnou hmotu. Tak takhle chutnalo kachní 

embryo. To znamená chuť vařenejch jater nebo ledvinek s vajíčkem (…) Když si to člověk 

uvědomí, tak co no, tak je tam ptáček. To je právě asi jediný, co člověka může prvotně 

zarazit, že vidí ptáčka. No a když jíme kus prasete nebo steak, tak je to kráva, to je přece 

taky krásný zvíře. 

 

5.4.3. KREV A VNITŘNOSTI 
 

„A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.“ 

(Genesis 9:4,5) 

 

Tak praví kniha Genesis, první kapitola Starého zákona. Krev byla v mnoha 

náboženských textech chápána v analogii k samotnému životu, a proto byla její 

konzumace tabu. Tématu konzumace vnitřností a jídel z krve se věnovala velká část mých 

rozhovorů. Pokud jsme se při diskuzi dostali k tomu, kde je hranice, většina informátorů 

uváděla právě jídla z krve a vnitřností. Pití krve dokonce některým nepřipadalo vůbec 

normální i přesto, že taková jídla se běžně konzumují i u nás (např. prdelačka). Jedna 
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z informátorek třeba popisovala své obavy, když ve Vietnamu měla vypít nápoj z hadí 

žluče a vodky, ve kterém plavalo hadí srdce. Zde je problematických několik věcí. 

Zaprvé, had sám o sobě je tabuizované zvíře, jelikož žije na zemi, ale nemá nohy 

(Douglas, 1966) a zároveň stejně jako pavouci vyvolává neopodstatněný strach (Rozin & 

Haidt & McCauley, 2008), zadruhé samotné pití krve, kdy krev je jedním z tělesných 

produktů, které jsou centrálním spouštěčem odporu (Angyal, 1941) a zatřetí pojídání 

srdíček, jelikož srdce různých zvířat jsou automaticky asociovány se srdcem lidským.  

Konzumace srdce a mozku, což jsou orgány dělající člověka člověkem, může tak velmi 

snadno evokovat kanibalské praktiky. 

Kdysi se mě někdo s hrůzou a odporem ptal, jestli bych snědla opičí mozek. Nevím, 

jestli bylo na obtíž to, že jde o opici – primáta taxonomicky příbuzného lidem, nebo fakt, 

že jsou u této aktivity opice konzumovány zaživa. Nepotkala jsem snad nikoho, pro koho 

by bylo pojídání opičích mozků přijatelné nebo dokonce chtěné. Nicméně to se dá říct o 

mozku v podstatě jakéhokoliv jiného zvířete. Mozky si na jednu stranu poslední dobou 

vydobyli pozici ve vysoké gastronomii, nicméně většina lidí s úděsem odmítá už jen 

pomyšlení na to, že budou jíst něco, co kdysi hostilo i tu nejprimitivnější myšlenku. Na 

seznamu 143 jídel předkládaným Američanům, byly právě mozky, dršťky a ledviny 

nejčastěji odmítány. (Hopkins, 2004) Co se týče pojídání mozečků, jeden z participantů 

výzkumu je má velmi v oblibě, jen si hlídá jejich tepelné zpracování kvůli prionům.13 

Jinak zdravotní hledisko v souvislosti s vnitřnostmi moje skupina informátorů 

nezmiňovala; pravděpodobně kvůli tomu, že vnitřnosti spíše nejedí, a proto podobné 

obavy ani nereflektují. Těch, kteří vnitřnosti měli v oblibě, bylo poskrovnu. Byli to 

standardně lidé žijící mimo velká města s velkou škálou zkušeností s bizarními jídly (jim 

právě ani bizarní nepřipadala), co vyrůstali v kontaktu s hospodářskými zvířaty, jako malí 

se účastnili zabíjaček, takže na jídla z vnitřností byli zvyklí. Jejich motivace pro ochutnání 

nového bizarního jídla byly tedy vnitřní.   

Kapitola sama pro sebe je konzumace zvířecích genitálií. Je tu jeden důvod, proč je 

tolik atraktivní. Jde o testosteron – sexuální hormon produkován varlaty. Konzumace 

polévky z penisu a žvýkání ovčích varlat má tedy co dočinění s mužskou snahou získávat 

                                                           
13 „Prionové nemoci jsou smrtelná neurodegenerativní onemocnění, která postihují jak lidi, tak zvířata“.  
   (Fraňková & Krausová, 2008:116) Prionové nemoci se dostaly do povědomí veřejnosti až v r. 1986 v  
   souvislosti s propuknutím nemoci šílených krav (BSE). Známým případem je také nemoc Kuru, která  
   byla popsána u kmene Fore na ostrově Papua-Nová Guinea. Onemocnění se pravděpodobně přenášelo v  
   důsledku rituálního kanibalismu. (Klitzman, 1998) 
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stále více a více maskulinních atributů. (Benedek, 1972) Alespoň v mnoha kulturách se 

tomu věří. Zvířecí genitálie se jedly pro lepší sexuální výkon, léčily celou řadu nemocí, 

stejně jako zvyšovaly status mezi muži. To, čemu se říkalo „organoterapie“, se dá 

vypozorovat do historických dob, minimálně do starého Říma. Věřilo se, že snězení 

zdravé části zvířete může opravit funkci té stejné části v lidském těle, což je představa, 

která někde přetrvává až dodnes. (Hopkins, 2004) 

 

Dobrodružství v Baguiu 

Moc dobře víme, proč jsme zrovna tady. Opustily jsme nádherné Banaue obklopené 

zelenými rýžovými políčky a protrpěly devítihodinovou noční cestu do vzdáleného 

Baguia. Cíl byl jasný – najít a ochutnat polévku z býčích varlat, což je jídlo na 

Filipínách velmi oblíbené. Jsme zklamané neúspěchem při hledání jiného bizarního 

pokrmu – polévky z vlaštovčích hnízd. Sice jsme ji po strašných peripetiích a návštěvě 

několika podniků konečně našly, ale při ceně za jednu porci v řádu několika tisíců korun 

se zážitku vzdáváme a luxusní restauraci opouštíme. Snad se nám poštěstí s takzvanou 

polévkou číslo 5, jak jí Filipínci říkají. Už samotná mystická atmosféra obestírající 

název napovídá, že se bude jednat o neobvyklý zážitek. Po několika hodinách 

neúspěšného bloumání po městě se nám to skoro chce vzdát. Nemáme potuchy, kde 

bychom polévku mohly najít. Nikdo nám tu nerozumí, a když už, netuší (nebo to aspoň 

dobře předstírá), kde bychom ji mohly sehnat. Poslední šance je na trhu s jídlem blízko 

autobusového nádraží. Pán, sedící před jedním z obchodů, nás s překvapeným výrazem 

nasměruje do vedlejšího stánku a opravdu – v menu nacházíme pověstnou „Soup #5“. 

Objednáme si hned dvakrát, čehož vzápětí litujeme, jelikož je nám velmi rychle jasné, že 

tohle nikdy nemůžeme sníst. Vizuálně totiž není polévka vůbec lákavá. Plavou v ní různé 

kusy masa a vnitřností, které ani nejsme schopny identifikovat. A o to asi jde. Odpor, 

který v nás vzbuzuje samotný vzhled jídla, se zdá být nepřekonatelný. Po pořízení 

několika dokumentačních fotek a vzájemného sdílení obav se přeci jen odhodlávám 

k prvnímu soustu; zatím ale jen vývaru. Už ten nechutná vůbec dobře. Andrea se bojí, že 

až varle rozkousne, rozlije se jí v puse. Při téhle představě se nám všem obrátí žaludek. 

Nakonec přeci jen nevábně vypadající bílý kousek naberu na lžíci a strčím jej do pusy. 

Nedá se to. Nedá se to ani k ničemu přirovnat. Hrdinně polknu a vnímám různé pocity. 

Kromě vzhledu je pro mě určitě nejhorší textura. Průhledná mazlavá hrudka slizu. 

Vypadá to, že moje akce navnadila ostatní k iniciování vlastního pokusu. Jako další se, 
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za neustálého povzbuzování ostatních, odhodlá Eva. Sní kousíček, ale zbytek vyplivne. 

Není po tom už ani schopná sníst vodovou část polévky… 

 

Polévka z býčích žláz (Soup nr. 5) na Filipínách, Zdroj: archiv autorky 

 

5.4.4. NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA 

Konzumace zvířat, která jsou v určitých kulturách považována za domácí mazlíčky, 

vyvolává v západoevropském myšlení negativní pocity. V každé společnosti se však liší, 

jací mazlíčci se jí. Právě okolo konzumace symbolicky významných zvířat, která jsou 

dobrá k přemýšlení14, se při mém výzkumu věnovala velká část diskuze. Nejčastěji 

jmenovaný byl samozřejmě pes, dále pak kůň, kočky a malí hlodavci. V dnešní době jsou 

psi populární součástí jídelníčku v Indonésii (Weichart, 2004), Číně, Vietnamu, Thajsku, 

Nigérii (Ekanem et al., 2013), Koreji (Lien, 2004), a v mnoha dalších zemích, ale téma je 

i přesto stále kontroverzní.  (Hopkins, 2004) Konzumace psa jako nejlepšího přítele 

člověka velmi často vyvolávalo stejné reakce jako kanibalismus. Právě to vysvětluje, proč 

lidi tak pohoršuje, když vidí, že se v jiných zemích psi konzumují. Není divu, že má 

euroamerická společnost na konzumaci psů tak sentimentální pohled. Jeho pozitivní 

kvality nám předkládají média; třeba ve filmech i literatuře již bylo spousta psích 

charakterů – vzpomeňme třeba na filmy Lassie, 101 dalmatinů nebo Lady a Tramp. Pes 

                                                           
14 Častá parafráze Lévi-Straussova „food is good to think“ (1966, 1969) na „animals are good to think  
    with“.  
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je zobrazován jako hrdina, kdy se soudkem na krku zachraňuje turisty zavalené lavinou. 

Mimo to se pes lidem historicky osvědčil díky svým kvalitám – rychlosti, věrnosti, 

perfektnímu sluchu, schopnosti vypátrat a ulovit kořist, nebo nahnat stádo ovcí. 

Dle Harrise je psí maso nejčastěji konzumováno v zemích, kde je z nějakého 

důvodu nedostatek jiných zdrojů živočišného původu. Harris jako kulturní materialista 

v podstatě souhlasí s tím, že mají potraviny symbolickou hodnotu, nicméně podle něj se 

musí před kolektivní pamětí nasytit nejdříve „kolektivní žaludek“, přičemž existují jídla, 

u jejichž konzumace je poměr benefit/výkon lepší než u jiných.  (Harris, 1985) Výhody 

toho, k čemu může být pes užitečný, pokud je naživu, standardně nevyváží hodnota jeho 

těla jako potraviny. Například v Číně, kde dlouhodobý nedostatek masa a mléčných 

výrobků vyvolal u lidí nedobrovolné vegetariánství, bylo psí maso nejen možností, ale i 

nutností. (Harris, 1986) V některých částech Filipín, hlavně na ostrově Luzon, jsou psi 

velkou pochoutkou i dodnes, navzdory tomu, že jejich konzumace je od roku 1998 

ilegální. (Podberseck, 2009) Proto, že je lidé stále konzumují, ale na druhou stranu mohou 

také roznášet vzteklinu, mají ve společensky nejasnou a paradoxní pozici. (Poon, 2014) 

Psi si na ostrově žijí vlastním životem, nicméně i přesto je někteří místní krmí, aby 

zůstávali u domu a poskytovali jakousi ochranu. Z toho důvodu dávají psům jména, která 

znějí divoce a odvážně – třeba Matapang (v překladu nebojácný), nebo všeříkající Hitler. 

(Chaiken, 2010) Miriam Chaikenová popisuje svou zkušenost z terénu, kdy jí bylo k jídlu 

nabídnuto právě psí maso. V její hostovské rodině totiž zabili psa, který měl všechny 

atributy domácího mazlíčka tak, jak byly popsány výše. Ukázalo se, že nejen 

antropoložka z toho má smíšené pocity - ani majitelce psa se totiž nelíbilo, že jí uvařili a 

snědli domácího mazlíčka. Dokonce i ostatní vesničané se pohoršovali (říkali, že jim psi 

připomínají člověka), z čehož plyne, že i pro některé členy dané společnosti nemusí být 

tato praxe přijatelná i přesto, že pro většinovou společnost je. Pojídání psů je na třeba 

ostrově Palawan v jižní části Filipín jakýmsi zakázaným a utajovaným potěšením 

místních mužů, přičemž tento akt ztělesňuje maskulinitu. (Chaiken, 2010) I v mém 

výzkumu v případě, že někdo psa jedl, si byl už apriorně vědom toho, jak rozporuplné 

reakce to může vyvolat: 

Kateřina: Když jsme ochutnali v Laosu psa, tak to taky jako říkám lidem. Takhle zpětně 

když to říkám, když je nějakej milovník nebo něco, tak už jsem se setkala s názorem, že 

řekne: „prasata, chudáci psi a tak…“ Tak já se jim vždycky snažím vysvětlit, jako že tam 

ti psi nejsou na stejným levelu třeba jako tady. Vlastně, že tam mají lidi psa doma, ale 
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není to tam takovej mazlíček jako u nás, že jo. A ne jako tady, že mám doma nějakýho 

Alíka, kterýho miluju a snědli bysme ho, že jo. Ti psi, co jsme jedli, tak určitě nebyli jako 

mazlíčci od sousedů, který bysme tam podřízli. Potulujou se tam ti psi víc, proto tam asi 

tak nastavený maj. No takže to se vždycky snažím těm lidem vysvětlit.    

Adriana: Stalo se mi to nejenom takhle zpětně, ale i tam. Na Facebooku jsem napsala: 

„Hurá jsme tady“ a napsala jsem to někam takhle veřejně nebo přímo adresovaný 

nějakejm lidem, že jsme teda tady a že jsme jedli psa a že to bylo super no a kamarádka 

mi napsala, co si to dovoluju jíst psa. 

Několikrát už jsem se setkala s argumentem, že pes je přeci na stejné úrovni jako 

jiná zvířata, a že „pokud přeci jíš kuřata, nemůžeš se pohoršovat nad tím, že někdo jí psa“. 

Respektive to je argument, který používají lidé, kteří už někdy ochutnali psa, ve snaze 

zlegitimizovat své konání. Hned po psovi je lidským nejlepším přítelem a historicky i 

pomocníkem kůň. V jiných zemích je však úplně běžně na talíři, stejně jako křeček, kočka 

nebo morče. Paradoxně ne vždy, kdy je zvíře v dané kultuře konzumováno a paralelně 

chováno jako domácí mazlíček, je jeho konzumace tak provokativní záležitostí: 

Veronika: No protože u nás se to normálně chová doma v kleci a každej den se s tím mazlí 

a nazývá se to jmény, rozhodně to není zvíře na porážku, jak oni tam mají prostě farmičku. 

Jak u nás jsou králíci v kralíkárnách, a pak dostanou za uši a dáme je do mrazáku nebo 

rovnou na pekáč, tak tam je to stejně s morčatama. No a u nás je to šokující a všichni 

jsou z toho vyjevený, ale tady je to s králíkama to samý nešokuje. A zároveň máme doma 

zakrslý králíčky… 

 

5. 5. PŘIPODOBNĚNÍ KE ZNÁMÉMU 

Na festivalech musí prodejci hmyzu zodpovídat spoustu otázek. Tou nejčastější 

bylo asi „A jak to chutná?“. Hmyz je taxonomicky příbuzný krevetám a jiným mořským 

plodům, proto i jeho chuť se některým zdá podobná. Jiní jej zase připodobňují k ořechům, 

cereáliím nebo houbám. Co člověk, to jiný názor. Druhy se mezi sebou také hodně liší, 

stejně jako jejich chuť. Hledání podobnosti ať už ve vzhledu, chuti nebo vůni totiž může 

pomoci v překonávání obav spojených s ochutnáním jídla. Vhodně vybraná analogie 

umožní lidskému mozku zpracovat abstraktní jevy, jelikož pomocné prvky užité pro 

přirovnání nám mohou pomoci mysl jednoduše strukturovat. (Bloch, 2005) Při pojídání 
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jídla, ze kterého měli velké obavy, měli moji informátoři tendenci přemýšlet o podobných 

jídlech, která už úspěšně snědli v minulosti - připodobňovali tak šnečí játra ke klasické 

játrové paštice, žabí stehýnka ke kuřecímu masu a podobně. 

Alena: Myslím si, že jsme to hodně k něčemu přirovnávali. Že jsme čekali, že to bude 

horší a pak jako že v pohodě, že to třeba křupe. Jako vím, že jsme třeba říkali, že to chutná 

jako chipsy, jako kuře nebo nějaký jiný maso. Nejsem si vědoma, že by někdo říkal, že je 

to jako hnusný nebo tak (…) Třeba jako nějaký oříšky. Nebylo to nic, co čekali, já si 

myslím, že očekávali, že to prostě bude chutnat, pardon, ale jako hovno. A ono to chutnalo 

prostě jako obyčejný oříšky. 

Když lidé připodobňují jídlo k něčemu známému, často jmenují kuřecí nebo králičí 

maso. Králík na talíři nevyvolává negativní reakci, jelikož svým zjevem nepřipomíná 

původní roztomilé zvířátko ani velikonočního zajíčka (Hopkins, 2004), ale jinak tomu 

může být, když je servírované jídlo, které má nejen ambivalentní charakter, ale ještě na 

talíři vypadá stejně jako zaživa. Tak tomu může být třeba s opicemi vzhledem k tomu, 

jak moc se podobají člověku. Opice jsou připravovány v celku, čímž je zachována podoba 

s člověkem. Pokud by se tělo naporcovalo na jednotlivé části, opičí maso by se možná 

stalo více vyhledávaným artiklem.  (Reese, 1922) Podobné nejasné pocity vyvolává třeba 

i oblíbená thajská pochoutka ve formě smaženého netopýra právě proto, jak vypadá na 

talíři. Jelikož jsou netopýři většinou malí, jsou grilovaní nebo smažení v celku, takže jsou 

pak servírováni i s křídly, hlavou a malými kostmi, které křupou, což je poměrně 

nevybíravá připomínka toho, co člověk aktuálně konzumuje (Hopkins, 2004), navíc májí 

silný symbolický charakter, o čemž už bylo pojednáno. Proto se při konzumaci některých 

typů zvířat věnuje velká pozornost tomu, jak se naporcují a připraví, aby se ideálně ztratila 

původní podoba. (Angyal, 1941) 

Pomocí připodobnění ke známému jsme často obhajovali hmyz, když jsme jej 

prodávali na různých food festivalech. Pokud se někdo hodně zdráhal ochutnat, snažili 

jsme se jej my a moji kolegové namotivovat tím, že hmyz chutná jako oříšky, cereálie, 

nebo krevety. Přesun od samotné zkušenosti tady a teď k fakticky podloženým, logickým 

a objektivním informacím působil na návštěvníky velmi silně při finálním rozhodování. 

Jsou však i pokrmy, které se dají k tomu, co známe, připodobnit jen stěží. Čím méně jsme 

schopni nalézt analogií, tím obtížněji se překonávají počáteční obavy.  
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Adriana: Nevypadá to jako jídlo, který ti přinesou v Čechách, jak hranolky. Nevypadá to 

jako jídlo, na který jsi zvyklá, kterým se prostě živíš každý den. Když si teda dáš nudle, 

který taky můžou chutnat jakkoliv, ale prostě víš, že to bude chutnat jako nudle. Protože 

nudle už jsi měla tolikrát, že víš, co máš zhruba očekávat. A u tohohle nikdy nevíš, že jo. 

K ničemu to přirovnat ani nemůžeš. Můžeš přirovnávat, jak to asi potom přibližně chutná, 

ale nikdy jako to není takový, protože třeba tarantule prostě není podobná ničemu. 

Můžeš tu chuť popsat, ale nejde to nijak přirovnat k jinýmu jídlu.    

 

5. 6. VZTAH K CELKU 

Když jsem na Ghetto Food festivalu prováděla zúčastněné pozorování, měla jsem 

možnost si všimnout, jak se lidé staví k jednotlivým druhům hmyzu. Návštěvníci se dali 

v podstatě rozdělit do dvou skupin: ti, jenž preferovali hmyz skákavý (cvrčky, sarančata), 

a na druhé straně ti, co si raději vybrali červy (moučné nebo potemníky brazilské). První 

skupina obhajovala svou volbu tím, že červi mají slizkou strukturu a navíc si je často 

asociovali se zkaženým jídlem. Percepce červů jako symbolu nečistoty tak vyústilo 

v upřednostnění skákavého hmyzu.15 Jeho odpůrci naopak poukazovali na to, že cvrčci a 

sarančata mají nožičky. Jejich největší obavou bylo „zaseknutí nožiček v krku“, nicméně 

možnost si „nožičky odtrhnout“ někdy pomohla při překonání obav. Jedna z informátorek 

pak „nožičky vždycky nechává a sní jenom tělo“. Otázkou je, zda jsou obavy ze snězení 

nožiček pouze praktického důvodu (uvíznutí v krku), nebo mají nožičky obecně nejasnou 

pozici vzhledem k celku. Z výpovědí informátorů plyne, že i u jiných částí těla je mezi 

nimi a celkem propastný rozdíl.  

Jiří: No a teda tím, že si to člověk vezme do ruky a má to ručičky, nožičky, kouká se to na 

tebe těma očima, tak to mi vadilo vyloženě. 

Adriana: Když vidím, že už to má zobáček, nožičky, je to vyvinutý, tak už mám prostě 

zafixovaný, že se to nejí. Protože to vypadá víc jako člověk… haha… vypadá to jako živá 

bytost. Možná máme i strach, že když to servírujou, tak je to ještě živý…  

                                                           
15 Navíc je kobylka symbolicky čistá (viz kapitola 5.4.), což člověk může reflektovat nevědomě. 
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Zuzana: Mně přijde jednodušší dát si toho malýho červíka, než většího cvrčka. Když to 

má ještě ke všemu nožičky, krovky a hlavičku. Ale já jsem zjistila, že pro ty lidi je většinou 

nechutnější ten červ… jim to evokuje nějakej hnus. 

Co se týče švábů, mívají lidé problém nejen se stigmatem nečistoty, ale hlavně s 

křidýlky. Proto prodejci na stánku dávali lidem na výběr, zda chtějí samečka, samičku 

nebo nymfu. Sameček má delší křídla, a proto je křupavější. Samička má malá křídla, 

nymfa nemá žádná. Když si někdo vyzkoušel alespoň dva typy švábů, hned měl srovnání. 

Když jsem mluvila s Erikou Prokešovou, organizátorkou hmyzích akcí v moravském 

regionu, všechny tyto závěry mi potvrdila. Podle ní jsou vždy nožičky a hlavička pro 

návštěvníky častokrát šokující a styl konzumace nejasný. Proto se často ptají, jak přesně 

mají hmyz naporcovat - zda nohy odtrhnout, oddělit hlavu, nebo sníst brouka celého. 

 Hlavičky jsou obecně problematické. Lidé často nevědí, jak se k nim stavět. Navíc 

jim vadí, že hmyz „má očička“ a může na ně koukat. Zvířecí hlavy nikdy neměly sympatie 

většinového publika i přesto, že různé jejich různé části nabízí širokou škálu nutričně 

významných prvků. (Chaiken, 2010) Oči, uši, jazyk, mozek, žvýkací svaly – to všechno 

je vynikajícím zdrojem bílkovin, stejně jako šťavnaté chuti. V minulosti si různé kultury 

vychutnávaly zvířecí hlavy – převážně hovězí, prasečí nebo ovčí, což je dodnes stále 

běžná praxe v Asii. (Hopkins, 2004)  
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6. Po jídle (Postiminární fáze) 

6. 1. SYMBOLICKÝ KAPITÁL A STRATIFIKACE 

Při snaze pochopit, jaké principy hrají roli v postliminární fázi při konzumaci 

bizarního jídla, je relevantní teorie symbolického kapitálu Pierra Bourdieua. (1984) Pod 

pojmem kapitál si můžeme představit veškeré zdroje, které je člověk schopen 

nakumulovat a následně zužitkovat ve svůj prospěch. Nejedná se pouze o hmotné a 

finanční statky (ekonomický kapitál), ale také o ty, které zasahují do ostatních sfér života 

– o kulturní, sociální a symbolický kapitál.  Kulturní kapitál je demonstrován vzděláním 

a úrovní uměleckého zaměření, sociálním kapitálem je naše síť vztahů, známostí a 

kontaktů a konečně symbolický kapitál je spojen se společenským oceněním, vlastní 

reputací a prestiží. (Bourdieu, 1984) Právě poslední typ je vzhledem k této práci 

nejrelevantnější, jelikož má přímý vliv na status jednotlivce.  Příkladem investice do 

symbolického kapitálu může být třeba právě cestování. Lidé, kteří při cestách nasbírali 

mnoho nových zážitků a zkušeností věří, že je tyto zážitky zfavorizují, když budou 

například hledat práci, že je to udělá silnějšími, zkušenějšími a obecně zajímavějšími 

lidmi. (Elsrud, 2001) Při konzumaci bizarního jídla se stejně jako při cestování uplatňuje 

narativ, jehož součástí je zvýšené množství rizika a adrenalinu. Tento narativ se jeví jako 

dominantní při konstruování zajímavosti vlastní osoby navenek. Můžeme tedy říci, že 

investování do symbolického kapitálu v této formě (cestování, bizarní jídla) formuje 

status jedince a ustanovuje nový hierarchický systém hodnot.  

Šárka: Beru to s tím jako zkušenost a spojení. Kdybych si tam s sebou vzala polívky 

v pytlíku, tak z toho nemám takový požitek, jako když tam ochutnám ty jejich jídla a pak 

o tom můžu mluvit.   

Některá esteticky pohledná jídla slouží jako médium společenského statusu a 

mohou mít určující charakter ve vytváření stereotypů a vymezování se mezi třídami. Lidé 

skrze prezentace svých estetických dispozicí navenek ukazují svůj status a odstup od nižší 

třídy. (Bourdieu, 1984) V některých zemích jsou třeba silné chutě a vůně (například 

česnek) chápány negativně a asociují se spíše s nižší vrstvou. (Amerine, 1966) Jiná jídla 

jsou zase určena jen chudým lidem nebo diskriminovaným sociálním skupinám.  

Příkladem může být, když příslušníci nižší třídy (např. černoši v Americe) konzumují 

některé části zvířat, které se standardně nejí – těmi mohou být třeba vepřové nožičky, uši, 
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ocásek a tučné části těla. I přesto, že tyto části občas jedí i běloši z nejnižší třídy, stále je 

toto jídlo považováno za černošské (de Garine, 2001) Z podobného hlediska se dá 

nahlížet i na zkušenost Lohmana, který byl nucen při svém výzkumném pobytu na Papue-

Nové Guinei sníst živého ságového červa. I přesto, že po celou dobu působení aktivně 

ochutnával místní jídlo, v případě ságových červů tomu tak nebylo, a navíc se mu nelíbil 

způsob konzumace, protože se mu jejich zabití zdálo nehumánní. Když je odmítl 

ochutnat, domorodci nebyli překvapeni, protože toto jídlo prý „pro bělochy není… je 

dobré jen pro černochy“. (Lohman, 2010:22) V Americe jsou třeba vačice asociovány 

s nižší chudou třídou a nemohou být na jídelníčku lidí z vyšších kruhů, v Africe a 

Austrálii jsou to zase zvířata z pralesa a z buše, kterými se tradičně stravují etnické 

minority. (Hopkins, 2004). 

Když si lidé budou chtít udržet nebo zvýšit status, budou se učit jíst jídla, která jim 

nechutnají, a naopak nebudou jíst ta, která je lákají. V případě zvyšování statusu se tak 

lidé budou učit jíst kaviár, chřest a šneky, zatímco se budou muset vyhnout knedlíkům, 

míchaným vajíčkům a chlebům, jelikož to jsou potraviny konzumované chudými. (Fox, 

2002) Dle Bourdieua je dobrý jídelní vkus výsledkem sociálních konstrukcí, skrze které 

se formují rozdílné sociální strategie. Tyto distinkce  vyjadřují rozdílné životní styly a 

hierarchickou strukturu mezi jednotlivými třídami. Chuť a naše jídelní preference definují 

naši osobnost. To, jaké možnosti volíme, vytváří naši identitu. (de Solier, 2013). Náš 

unikátní vkus se zrcadlí ve všem, co říkáme, co děláme, což klasifkuje, jak budeme 

nahlížet na svět. Proto se říká, že jsme „to, co jíme“, aneb „řekni mi, co jíš, a já ti povím, 

kdo jsi.“ (Trifonas & Balomenos, 2003). 

Jídlo tedy může být prvkem, který od sebe odděluje různé společnosti. Lévi-Strauss 

(1966) mluví o takzvané endo-kuchyni, v níž konkrétní potraviny představují dělítko 

mezi společenskou třídou či regionální a národní odlišností. Lidé, kteří jedí společně, mají 

tendenci říkat „my“ (v kontrastu „oni“), tudíž sdílené jídlo slouží jako metafora k sociální 

skupině. (Ohnuki-Tierney, 1993). Pravidla ustanovující, co můžeme a nemůžeme jíst, 

fungují jako velmi silná sociální bariéra, která nás odlišuje od ostatních. Tím, že máme 

stejné jídelní návyky, projevujeme sounáležitost s naší sociální skupinou a vymezujeme 

se vůči skupinám cizím. (Fox, 2002) Každá sociální skupina má jasně daný pohled na to, 

co se jí, kdy a s kým. Tato znalost je v rámci této skupiny sdílená a určuje, jaké chování 

je přípustné a jaké ne, přičemž tato klasifikační schémata jsou nevědomá a liší se u každé 

sociální skupiny; co je tak pro jedny přijatelné, nemusí být i pro druhé.  Implicitní i 
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explicitní tabuizace některých pokrmů je tak skvělým ukazatelem těchto kulturních 

bariér.   

 Skrz jídlo se dobře demonstruje etnická sounáležitost a projevuje se 

etnocentrismus. Stále živé jsou například stereotypy i v rámci Evropy; například 

Francouzům se stále říká žabožrouti a šnekožrouti i přesto, že žáby a šneci zabírají jen 

minimální část francouzského jídelníčku. Jídlo je tedy výrazem socio-kulturní 

identifikace, který nás nemusí nutně informovat o sociální roli jednotlivce, ale poukazuje 

na jeho příslušnost k určité sociální skupině, kastě, třídě. (Fraňková, Dvořáková-Janů, 

2003) 

 

6. 2. ADRENALIN JAKO HLAVNÍ Z DRIVERŮ 
 
Zuzana: Tak jsme šli na tu tržnici a tam jsme seděli u nějakýho stánku a kamarád se vrátil, 

úplně mu zářily očička a přinesl právě nějaký tři žáby, sarančata a pavouky na špejli. 

Mně se taky hrozně rozzářily očička. Předtim mi bylo špatně, ale teď jsem se zvedla a šla 

jsem prostě jíst tarantule. Akorát teda byla dost velká a měla dost chlupatý nohy. 

Prvek adrenalinu, dobrodružství, rizika a vzrušení byl velmi patrný, když moji 

informátoři vyprávěli o svých jídelních zážitcích a popisovali, co je k nim vedlo. Právě 

tyto prvky se zdály být v rámci motivace mnoha lidí významné. Na to, proč se lidé 

dobrovolně vystavují riziku, je možné se podívat z hlediska Zuckermanova konceptu 

vyhledávání zážitků a vzrušení (sensation-seeking disorder). Jde o „osobnostní rys, 

v rámci kterého člověk hledá různorodé, proměnlivé, nové, komplexní a intenzivní 

situace a zážitky a zároveň je ochoten podstoupit fyzické, psychické finanční riziko pro 

dosažení takového zážitku“. (Zuckerman, 1994) Tento rys lze charakterizovat v rámci 

čtyřech oblastí: 1. jako vyhledávání vzrušení, dobrodružství a strachu (např. při různých 

adrenalinových sportech), 2. vyhledávání nových a netradiční smyslových zážitků (např. 

při cestování), 3. ztrátu zábran s nerespektováním pravidel (např. při řízení nebo braní 

drog) a 4. intolerance ke stereotypu a nudě (např. potíže se soustředěním a 

zvládáním monotónnosti). (Rosenbloom, 2003) Výzkum ukázal, že lidé vyhledávající 

nová jídla budou více vyhledávat zážitky a vzrušení (sensation-seeking level) než ti, kteří 

nová jídla nezkoušejí. (Bell & Marshall, 2003). Zároveň je možné vysledovat korelaci 

mezi otevřeností ochutnávat bizarní jídla a vysokou úrovní sensation—seeking 

charakteristiky. (Zuckerman, 1983). 



 

 

57 

Adriana: A pak vím, že ta chuť, je to ta výzva to sníst, jako je silnější. Takže ano, chvíli to 

trvalo, než jsme to snědli, ale právě ten adrenalin tam, než to vůbec ochutnáš, tak stoupá.  

No potom chvíli před tím, když se k tomu odhodláš - musíš se odhodlávat, alespoň já jsem 

to tak měla - a když už se teda odhodláš, tak je to takový akt, jakože čekáš, jak to bude 

chutnat.   

Šárka: Když o těch jídlech mluvíš, tak o to víc mě láká to ochutnat. Abych zjistila, jak 

ošklivý to je. Jo, já si chci dát jenom takový jídlo, co vypadá nejošklivěji. Takový to nejvíc 

jako extrémní. A pak když ho vidím, tak mi to přijde jako taková sranda, vodvaz no.   

Někdy dokonce čím extrémnější je jídlo v očích ostatních, tím větší motivace je jej 

ochutnat. To platí převážně u lidí s vnějším typem motivace. Děje se tak hlavně z důvodů, 

že potřebují jít stále dál a dál a nacházet nové věci, kterými je možno se v reálném i 

virtuálním prostoru odlišit, přitáhnout pozornost a získat na zajímavosti. Zároveň však 

musí překonávat mnohem silnější negativní pocity. Když člověk sní první bizarní jídlo, 

ukojí si tím určitou potřebu adrenalinu, ale je pro něj mnohem těžší dosáhnout optimální 

úrovně i příště. Příkladem může být konzumace hmyzu zaživa u těch, kteří již několikrát 

zkonzumovali tepelně upravený hmyz. Tyto aktivity přinesou mnohem větší množství 

vzrušení a risku hlavně kvůli odlišnému senzorickému počitku v ústech, jelikož zde hrozí 

riziko kousnutí do jazyka. 

Zuzana: Událo se to proto, že se lidi rozhodli, že sní živýho Zophobase16 a já jsem 

nemohla bejt pozadu. Nechtěla jsem bejt jedinej srab. Tak jsem se nechala vyhecovat. 

Když jsem viděla, že to dělaj jiný, tak jsem to taky udělala. Snědli jsme to jenom v zákulisí, 

sami pro sebe… nebyla to atrakce. 

Kryštof: Živej hmyz? Jo, to je zajímavý, to by mi přišlo bizarní a hned bych to chtěl 

vyzkoušet, protože moučný červy mám opravdu rád. A věřím, že by mohly bejt fakt dobrý 

a ta hemživá konzistence v těch ústech by mohla bejt zas o level vyšší, že by to člověka 

jako posunulo. Jo, že prostě jak by se tam hemžili ti živí tvoři, ti červi na tom jazyku jako 

v tom sýru, no to by mohla bejt nádhera… 

K našemu stánku na food festivalu, který se konal na pražské Náplavce, a v jednu 

chvíli byl přímo obsypán lidmi dychtivými ochutnat hmyzí pochoutky, přistoupil mladý, 

tak 20 letý muž. „Můžu si dát jednoho?“ Zeptal se sebevědomě a ukazoval na misku 

                                                           
16 Velký moučný červ. 
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s hýbajícími se živými Zophobasy, kterou jsme na přední stranu stánku dali jen jako 

takovou atrakci. Nechtěl je připravit na pánvi jako všichni ostatní, ale chtěl je sníst živé. 

To moje kolegyně prodávající ihned zakázala s tím, že na povrchu těla mohou být různé 

bakterie, mimo jiné i tasemnice. „Kuře na dvorku taky nechytíš a neokoušeš mu nohu.“ 

kontrovala. Návštěvník ale neotálel, briskně si jednoho červa vybral a snědl. Sklidil 

mnoho obdivných pohledů, poplácávání po rameni stran kamarádů z jeho skupiny, ale 

dočkal se i zděšeného pištění okolních dam.  

Z příkladu výše plyne, že silnou motivací může být nejen snaha o sounáležitost se 

skupinou, ale také o udělání dojmu, ať už na známé členy své skupiny či úplně cizí osoby. 

Toto se děje zvlášť v případě, že se v okolí vyskytují osoby opačného pohlaví. U mužů, 

snažících se zapůsobit na ženy, se tak projevují machistické sklony. 

Kryštof: Když to budou jíst lidi ve skupině, tak se víc člověk hecne, že jo, protože chce 

zamachrovat. A když tam bude opačný pohlaví, který se nám bude líbit, tak sníme skoro 

cokoli, abychom zamachrovali. Kdyby vedle seděly pěkný holky, co by čekaly, jestli ten 

machr to jako ochutná, no tak to sežeru a vypiju to i s tím nálevem, že jo. Když to člověk 

bude jíst sám, tak nemá tadytu motivaci, ale zas se třeba nemusí stydět, že třeba se 

pozvrací nebo tak. Takže to je asi individuální. Já samozřejmě ten hec mám rád, takže 

když by tam byl ten hec, tak to s ním s o to větší chutí, ale klidně bych si to dal i sám, 

protože bych hecnul sám sebe. 

Veronika: No, pak jsou tam lidi, který nevím, jestli to předstíraj. Říkají joo, jako tady jsou 

cvrčci a snědí to prostě. Nejsem si jistá, jestli to snědí úplně v pohodě nebo je to nějaká 

póza. Pak tam přijde nějakej kluk a řekne: „cvrčky… to je přece úplně normální jíst 

cvrčky“. 

 
 
 
6.3. V ROZHODOVÁNÍ NÁS OVLIVŇUJE SKUPINA 
 
V každé společnosti slouží jídlo k navázání blízkosti mezi jejími členy, zatímco 

odmítnutím jídla se člověk vůči dané skupině poměrně jasně vymezuje. Spolustolování 

je jedním z hlavních činitelů ve společenském procesu a společné jídlo je indikátorem 

sociální blízkosti. Sdílení jídla analogicky odkazuje na sdílení stejné substance v rámci 

jedné skupiny. (Bloch, 2005) Stejně tak je i chuť sociálně, kulturně a historicky 
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konstruovaná tak, aby mohla generovat sdílený požitek z jídla v rámci stejné sociální 

skupiny. (Maciel & Castro, 2013) I přesto, že kolikrát chceme sdílením jídla docílit 

blízkosti, může to být těžké, jelikož jsme v cizí zemi vystaveni pokrmům, které nejsou 

ani trochu oku lahodící, chutné, nebo je dokonce vůbec nepovažujeme za jedlé. Snadno 

se pak stane, že jídlo odmítneme, čímž můžeme mylně signalizovat odmítnutí začlenění 

se. (Lohmann, 2010)  

V rámci liminární fáze je potlačena individualita jedince a vytváří se communitas, 

což je rovnostářské společenství lidí. (Turner, 1969) Je charakterizováno jako 

nestrukturované, nediferenciované a podřízené autoritě. Toto uskupení zažívá nebývale 

intenzivní zážitky a umožňuje mezi členy vytvářet silné a dlouhodobé vztahy i mimo 

hranice communitas. (Turner, 1969) Skupina, která se účastní aktu konzumace bizarního 

jídla, vykazuje podobné charakteristiky. To, jak funguje tato skupina během liminární 

fáze, má zásadní vliv na případnou rekonstrukci statusu jedince v postliminární fázi. 

V rámci skupiny se během této doby projevují tři základní potřeby – začlenění se 

(sdružování se s ostatními, trávení času společně), touha po moci (snaha získat a 

vykonávat moc nad ostatními) a úspěch (soutěživost, hledání výzev). (McClelland & 

Atkinson & Clark & Lowell, 1953) 

Kateřina: Hodně tam pomohlo, že tam na tom bylo víc lidí. Nejsem asi člověk, kterej by 

rád něco zažíval sám, vždycky potřebuju nějakou partu nebo aspoň jednoho parťáka, 

který to s tebou sdílí. Díky tomu, že jsme tam byli v partě, kde jsme se navzájem takhle 

hecovali, tak to pro mě bylo důležitý. Kdybych byla sama, tak to není pro mě takovej 

zážitek, taková výzva, jako když jsme tam takhle byli v partě a chtěli ochutnat a navzájem 

na sebe koukali, jak se šklebíme. Prostě byli jsme dobrý, že jsme to dali… 

Společná zkušenost má za následek stmelení skupiny, takže konzumace bizarního 

jídla se stává v tomto případě hlavně sociální záležitostí. Vždy ale záleží na tom, z jakých 

lidí je skupina složená a za jakým účelem na akci přichází. Skupina totiž může působit i 

demotivačně, pokud zafunguje tak, že jednotlivce od zkoušení spíše odradí. 

Šárka: To jsme si právě řekli o tom kuřecím embryu. Jako že bych do toho asi možná šla, 

kdyby tam byl člověk, který by mi řekl: „pojď do toho“. Ale tím, že mi začali říkat: „to je 

nechutný, to nedělej, to je fakt extrém“, tak to bylo takový to, co mi začlo dumat v hlavě 

a doteďka mě možná mrzí, že jsem to nedala. Mě by fakt mrzelo, že to nemůžu ochutnat. 
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Fakt by se to ve mně pralo, ale myslím si, že bych poslechla spíš je než to, že bych to dala 

a oni by na mě blbě koukali.  

Adriana: Myslím si, že v tuhletu chvíli by mě prostě odsoudili. Ti kamarádi by mi řekli, 

že jsem fakt nechutná. Už to hraničí s tím, že si myslím, že by na mě koukali skrz prsty 

trošičku. Třeba za embryo by mě fakt nenáviděli. Ale zároveň by mě štvalo, že to nemůžu 

ochutnat. Fakt by se to ve mně pralo, ale myslím si, že bych poslechla spíš je (kamarády) 

než to, že bych to dala a oni by na mě blbě koukali. 

 
 
6.3.1. ABYCH NEBYL POSLEDNÍ  

Pokud se člověk chce začlenit do určité skupiny, musí se podílet na aktivitách, které 

skupina preferuje. Pro některé je skupina tak silným push faktorem, že se v podstatě 

nechají donutit k tomu, aby bizarní jídlo snědli jen proto, aby nebyli poslední. 

Neschopnost se přemoci je pak pro mnohé spojeno s pocitem zostuzení a trapnosti. 

Adriana: Ne, třeba Hanka, ta říkala, že to nedá, že nám to nechá, že to nesní. A já jsem 

tak dlouho říkala, že je srab, a že jí to budu tak dlouho připomínat, až to sebrala a snědla 

to.  Snědla to až dlouho po nás, snad jako poslední… docela dlouho tam s tim zápasila. 

Jiří: Ona mi to osmažila a řekla: „sněz to, sněz to!“ a koukala na mě ona, Míša a všichni 

okolo, jestli to budu jíst nebo nebudu jíst. Ale stáli jsme tam dlouho a já jsem ho furt držel 

v té ruce, odhodlal se centimetr k puse, zase zpátky, furt jsem se vnitřně hecoval, jestli to 

do té pusy strčím nebo nestrčím. 

Jídelní preference jiných lidí mohou snadno ovlivnit, jaké jídlo budeme vyhledávat 

a preferovat. (Birch, 1980) Pokud se konzumace bizarního jídla odehrává ve skupině, 

může první úspěšné snězení vyvolat lavinový efekt. S jídlem zpravidla začíná vůdčí alfa 

osoba, ke které ostatní vzhlíží a již následují. Je zajímavé, že moji informátoři se nikdy 

nepasovali do vůdčí role, nicméně v reflexi vlastního postavení při konzumování 

bizarního jídla nebyli nikdy ani poslední. 

Kateřina: Ty jo, byla tam nějaká kamarádka, která to vždycky rozjela, no takže vždycky 

do toho nějak šla. Mně pomáhá, když to někdo sní jako první. Tím mě vyhecuje. Vždycky 

se nechám vyhecovat někým, kdo to zvládnul. Tak já přece musím taky, taky to prostě 
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dám. Ale nikdy jsem poslední snad myslím, že nebyla. Že takovej blok, tak těžký to pro mě 

není to sníst.   

Alena: Asi si myslím, že to bylo hodně o tom, že se navzájem podporujou.  A když jsme 

pak dělali challenge, že se jedli ti živí červi, tak jako nejhorší je ten první člověk, kdo to 

vyzkouší a pak jakoby, když už je jeden, tak se k němu další přidávali. A právě jako když 

vidíš, že to někdo před tebou vyzkouší, tak už asi není tak těžký se k němu přidat. Takže si 

myslím, že je to dost skupinový tohle. Je to spíš nějaká davová psychóza, kdy vidí, že to jí 

dva, tři, čtyři lidi, že jim to chutná, že řeknou, není to špatný, tak si prostě zacpou nos, 

zavřou oči a zkusí to taky. 

Lavinový efekt se děje převážně v reálném čase, ať už tedy tak, že člověk vidí 

naživo jíst bizarní jídlo někoho ze své skupiny nebo ostatní účastníky akce („pak to strhlo 

takovou euforii, kdy prostě chlapi, ženský, děti přicházeli, že to chtěli taky zkusit“). 

Menší sílu má tento efekt, pokud je zkušenost zprostředkovaná ex post.  

 
 
6.3.2. DOPORUČENÍ DRUHÉHO 

Stejně dobře, ne-li lépe, funguje v reálné situaci přítomnost osoby, jejíž názor má 

podle ostatních větší váhu a je legitimnější. Takovou osobou je zpravidla někdo, kdo má 

na bizarní jídlo poměrně vyhraněný silný názor; například člověk, který již ochutnal, a 

tudíž je zkušenější. Taková osoba se nepřímo pasuje do role garanta zážitku: 

Jiří: Ona mi neřekla: „Jako, hele, Jiřino, sněz to, jinak ses sračka…“ ne… znám Peťu už 

nějakej pátek a vím, že toho snědla fakt už hodně. Ona co mi kdy ukazovala, co kdy kde 

byla a cestovala, tak když mi ukazovala nějaký býčí koule nebo podobný věci, tak to víš, 

že jsem se málem poblil, jen když mi to ukazovala na fotce (…) Myslím, že to všechno 

bylo spojený s tím, že Petru znám. Tam je nějaká přirozená důvěra, že by mi tam nedala 

nějakýho hnusnýho kontaminovanýho červa. I to, že jsme si to dali, bylo prostě spojený 

s tím, že jí znám. Normálně bych se jinak zařadil do té skupiny lidí, co přijdou, vočumujou 

a odejdou… 

Šárka: Jakože červi, ty ochutnali až po tom, co já jsem do nich hrotila ať je ochutnají, že 

je to dobrý. Že pak vlastně po nějaký tý chvilce, co jsem jim říkala, jako jo ochutnej to, je 

to zajímavý, jako pak to ochutnali. Ale chvíli bylo potřeba to do nich tlačit, protože jako 

přece jenom překonat ten vzhled, to že to vypadá jako zvíře, nezvyklý zvíře… Když třeba 
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byla ta akce Exotic Food fest, já jsem furt všem říkala, že tam musí jít příště, že je to 

výborný, že je to super, že tam ochutnají spoustu věcí a tak. Přijde mi jako, proč to 

nezkusit, nezabije tě to, že jo.   

Druhým typem osoby, která zastává podobnou roli, je prodávající nebo ten, kdo 

jídlo připravil či sehnal. Z mé zkušenosti při prodeji hmyzu, stejně jako při několika 

pozorováních, jsem měla možnost vidět, jak moc je prodávající osoba pro návštěvníky 

důležitá a budí v nich automaticky důvěru i přesto, že ji osobně neznají. Mnohokrát jsem 

již slyšela otázku „A vy to jíte?“, kdy po jejím pozitivním potvrzení lidé přišli a koupili 

si košíček hmyzu. Stejně tak je prodejce důležitý při asistenci ve výběru vhodného hmyzu. 

To potvrzuje i Erika Prokešová, která sama říká, že se jí lidé často ptají, co by jim 

doporučila, a že v 90% si vyberou právě doporučený druh hmyzu.  Názor osoby, která 

hmyz prodává, je totiž brán jako legitimní. Tato osoba má v očích návštěvníků mandát na 

to, aby radila, jaký pokrm a jak nejlépe sníst. Je poměrně překvapivé, jak sociální blízkost 

(resp. vzdálenost) k doporučující osobě hraje opravdu pramalou roli. Zdá se tedy, že 

bizarní jídlo může doporučit kdokoliv, i někdo úplně cizí. 

Jiří: Kdybych teď měl přijít na nějakej podobnej festival a někdo by mi řekl: „sněz 

tohleto“, tak to sním (…) Kdyby řekl průvodce: „hele sněz to, nebo tě tady zabijou a 

urazíš náčelníka“, tak asi pod nějakým tlakem, z existenčních důvodů, když nemáš 

možnost nasednout na bus a odjet, tak by to asi člověk snědl a možná by to ani nechutnalo 

blbě, ale za normální situace a s možností volby a bez vlivu okolí by tě to ani nenapadlo. 

Šárka: Neříkám, že bych to snědla, kdyby se to někde plazilo, ale když vidím, že je to 

upravený a na tom festu to bylo hlavně všechno pod dohledem. To je úplně jako něco 

jinýho. 

Abychom se ujistili, zda je bezpečné sníst bizarní jídlo, slouží nám dostatečně 

příklady jiných lidí, kteří něco podobného snědli a přežili. Účastníci mého výzkumu se 

nad bezpečnostní stránkou vůbec nepozastavovali a úplně jim stačilo, že existuje nějaký 

takový vzor. Stejně tak to paradoxně fungovalo i v případě, že nikoho na vlastní oči 

neviděli dané jídlo jíst a vlastně neměli ani řádné důkazy o tom, že se v nějaké kultuře 

jídlo konzumuje. Jedná se tedy o imaginární verzi vzoru, jehož přítomnost v mysli lidí je 

z hlediska bezpečnosti dostačující.  
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Kryštof: No jasně, tak jako kdyby mi někdo podával něco, co ještě nikdo na světě nejed, 

a bude to vypadat dost strašidelně, no tak to bych se opravdu bál, to bych možná ani 

nesněd, protože nevím, co to je. A když vím, že indiáni jedí řekněme nějakou rybu, kterou 

někde nechaj shnít a zalejou to vlastní krví a jedí to tam po generace, no tak si to klidně 

dám. Tak asi to nebude nic špatnýho, když to jedí už po generace.  Jako nemusím se toho 

vůbec bát. Je to strašně jednoduchý, je to vlastně čistě logickej důvod: Kouknu, nezabíjí 

to nikoho jinýho, tak proč bych to nezkusil a rád si rozšířím vlastní obzory.  

Šárka: Tak tam jsem třeba obavu měla. Přece není to zkažený, lidi to normálně někde 

jedí, ale jako ta úprava toho nebo příprava toho mi přišla jako absolutně bizarre a úplně 

jako nepředstavitelná. Že je nějaká ryba, která se nejdřív usuší na sluníčku, nechá se 

zplesnivět na sluníčku, potom se zakonzervuje, tak jako už jenom ten proces mi přišel 

nechutnej, ale stejně, když přes tohle všechno, vím, že je to pro někoho někde normální. 

A protože to na tý akci všichni jedli, tak na tom nebylo asi nic špatnýho, tak potom už mi 

to nevadilo… 

 

6. 4. SDÍLENÍ ZÁŽITKU A ZMĚNA STATUSU 
 

 
Dokumentace pojídání balutu v Kambodži, Zdroj: archiv autorky 

 

Jak už bylo zmíněno výše, jednou z hlavních motivací pro ochutnání bizarního jídla 

může být právě touha zviditelnění se a odlišení se od ostatních. Paralelně jde o zvýšení 

symbolického kapitálu a změnu statusu. Nástroje, které lidé k tomuto účelu využívají, 

jsou různé. Například jde o ústní sdílení či focení a točení videí, kdy výstupy jsou 
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následně sdíleny na sociálních sítích, což umožní sbírat lajky. Podle jednoho 

z informátorů tyto slouží jako „důkazy, aby se lidi měli čím pochlubit“. Cílem je v těchto 

případech zachytit kompletní proces konzumace jako celistvý zážitek. Lidé si fotí jídlo 

před přípravou (např. zvířata zaživa), způsob přípravy, jídlo na talíři, na cestě do pusy, na 

jazyku a podobně. Fotí si i obličejové grimasy při kousání, žvýkání i polykání. I na Exotic 

Food festivalu si lidé fotili vtipné grimasy a reakce ostatních při pojídání. Když jsem se 

ptala, co s fotkami pak budou dělat, briskně odpovídali, že „to pošlou kámošům a na 

Fejs“. V tomto případě se jedná o skupinu s vnější motivací; tedy kdy konzumace 

bizarního jídla a jeho prezentování na sociálních sítích je způsob, jak originálně ukázat 

svou jinakost a vymezit se proti mase. Charakteristická je pak u této motivace fráze moci 

si říct. 

Kateřina: Určitě říkám, vyjmenovávám, co jsem kde snědla. A někomu to přijde nechutný 

a někdo řekne „wow a chci tam jet taky třeba“.  A opravdu se mi o tom daleko líp mluví 

než třeba o těch památkách. To co se přece jenom může každej podívat na fotky. Je to 

vlastně podobný, jak kdyby to viděl v reálu. Ale pro mě třeba tohleto, to nikde jinde 

neochutnáš. 

 

6.4.1. CHCI SE POCHLUBIT 

Velmi významným důvodem, ať už byl v průběhu rozhovorů implicitní nebo byl 

explicitně zmiňován, je pochlubení se ostatním, snaha o větší zajímavost vlastní osoby. 

Jídlo může poskytnout úspěch, vzrušení, může demonstrovat jiný životní styl nebo změnit 

status. Tím, že bizarní jídlo je pro ně hlavně způsob, jak investovat do svého 

symbolického kapitálu, se někteří z mých informátorů netajili.  

Matěj: Většinou to vyzní tak: jsem hrozně hustej, snědl jsem červa - což je v pořádku podle 

mě, proč ne. Někdo jim napíše, že jsou odporný a nechutný, někdo jim napíše, že jsou 

hustý. Samozřejmě spousta liků. Zveřejnit to, tak to je takový to, že se tím chceš pochlubit. 

Jako, žes něco takovýho dokázala.   
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Kuřecí pařát na Exotic Food festivalu – fotografie vystavená na Facebooku, Zdroj: Facebook 

 

Jiří: No hodně lidí, když je to fakt pořád a hodně fotek, tak jen ukazují: „hele, jakej já žiju 

zajímavej život“. A u nás je tohle ještě pořád taky netypický, že to určitě bude mít mnohem 

větší ohlas než 350. fotka za den na FB. Takže myslím, že když tam dám fotku: „hele, 

snědla jsem červa“, tak to asi bude mít větší váhu… 

 

Konzumace tarantulí v Kambodži – fotografie vystavená na Facebooku, Zdroj: Facebook autorky 
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6.4.2. POSTMODERNÍ ČLOVĚK SBÍRÁ ZÁŽITKY 

Lidé ochutnávají bizární jídlo v rámci sběru zážitku. To se může dít při cestování 

v souladu s Baumanovým chápáním postmoderního turisty, ale vlastně i běžného 

člověka, jako profesionálního hledače a sběratele zážitku v domácím prostředí.  (Bauman, 

1995) Snězení konkrétního bizarního jídla se tak může objevit na různých seznamech, co 

v životě zkusit (tzv. bucket listech). Člověk se poté v průběhu života snaží plnit tato 

předsevzetí a jednotlivé položky si postupně odškrtávat.  

 

Příklad bucket listu, Zdroj: WWW: Facebook.com, 1. 1. 2017 

 

Kateřina: Zase ta výzva a to zkusit něco novýho a mít to, tak jako v uvozovkách něco 

dalšího do portfolia bizarních jídel. Vzhledem k tomu, že jsem jako člověk, který ty výzvy 

rád dává a uspokojuje mě to, tak jsem se vlastně cítila dobře. Protože mě bavilo užít si 

ten zážitek a bavit se o tom. A takzvaně si to jako odškrtnout, že to mám. Další challenge. 

Obecně slovo „výzva“ (challenge) provázelo celý můj výzkum od počátku až do 

konce. I v případě, že člověk ochutná bizarní jídlo z takových důvodů, jako je rozšíření 

si portfolia chutí, pořád to pro něj symbolizuje určitou výzvu, kdy může během liminární 

fáze víc nebo míň bojovat sám se sebou a vlastními představami. Tito lidé také občas rádi 

zážitek sdílejí, ale z jiných důvodů než druhá skupina zmíněná výše.  Pokud fotku jídla 

umístí na sociální sítě, jde jim zpravidla o osvětu a rozšiřování informovanosti.  
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Martina: Já nevím, u těch syrových ryb nebo i u těch hmyzáků je vyloženě prostě pár 

chutí, bez kterých už si neumím představit, že bych byla. A kdybych to nikdy neochutnala, 

tak bych si třeba říkala, že je to moc, nebo že to prostě se nejí, to se nedělá, tak bych o ty 

chutě přišla a mně je jakoby hrozně líto přijít o nějakou chuť. Ráda o tom i přesvědčuju 

ty ostatní lidi, jsem ráda, když to zkusí, aby si to dali, protože je mi prostě líto, když někdo 

třeba žije bez té chuti. 

Veronika: No, tak samozřejmě, protože je to neobvyklá věc a každou neobvyklou věc 

dokumentuješ, natáčíš. Na začátku jsem chtěla bejt hustá. Na začátku mi dělalo dobře, 

když mi někdo řekl, že jsem hustá a tak.  Vyhledávala jsem možnosti, jak být odlišná (…) 

Odlišuje tě to od lidí, že si zažil něco víc třeba než oni, tak jo, je to tam pro mě ten 

uspokojující pocit.   

Šárka: Prostě když jsem byla na tom Exotic Food festivalu, tak jsem si to jídlo fakt 

vyfotila, protože je to fakt něco neobvyklýho, zvláštního. A jako asi fakt vyhledáváš takový 

to, aby tě lidi fakt obdivovali. Aby si řekli „hej dobrý, ona jedla tohle“. A říkáš si, tohle 

jsem si odškrtla, tohle je plus k tomu, co třeba nikdo jinej nezažil a jako zážitek. Přesně o 

tom potom můžeš mluvit.  

Výše zmíněné představy mohou vyústit v pocit nadřazenosti. Ten nastává 

v případě, že už má člověk za sebou nějakou zkušenost s bizarním jídlem, a tudíž sám 

sebe pasuje do role znalce. 

Kateřina: Bylo vtipný sledovat ty lidi, který to tam měli poprvé. A jedli prostě 

dvoumilimetrovýho červa a úplně se tam ošklíbali a ty si vzpomeneš na to, jak jsi jedl 

pěticentimetrovou tarantuli a je to vtipnej zážitek vidět ty lidi. Že jsem pozorovala ty lidi, 

že jedli úplně to minimum, co my jsme jedli v zahraničí a i to jim přišlo nesnesitelný, 

nechutný.   

 

6. 5. HODNOCENÍ A REAKCE OSTATNÍCH 

Stává se, že se v rámci skupiny najde několik lidí, kteří bizarní jídlo buď nechtějí, 

nebo nezvládnou ochutnat. Zajímalo mě, jak se v takovém případě změní percepce 

jednotlivce skupinou. Z mého výzkumu vyplývá, že pokud někdo bizarní jídlo nesní, 

skupina jej neodsoudí. Alespoň ne veřejně.  
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Zuzana: Vnitřně si to asi řeknu, ale neřeknu to jemu. Zkoušim ho tim vyhecovat nejdřív, 

ale pak jako že bych mu to nějak říkala, že je srab, o jako nedělám. Já je samozřejmě 

hecuju proto, že sama vim, že je to zážitek.  Že potom člověk o tom může mluvit, je to 

zajímavý. A má z toho takovej dobrej pocit, že vyzkoušel něco novýho. A je jako škoda to 

neudělat. Na druhou stranu, ne každej na to má, aby to snědl, ne každej to dá. Takže 

nehodnotim. I když si to člověk koupí a pak to nesní.   

Kateřina: Anebo to nevyhledávaj vůbec, ale přesně nemaj rádi výzvy. Nepotřebujou 

něčeho dosahovat nebo mají nějaký blok, za který třeba nemůžou. Třeba arachnofobie – 

tak za to nemůže, má to tak, je to paranoidní stav a nemůže za to.  Ale tak ono záleží, když 

ti někdo řekne: „fuj já to nejím nebo nechci to, protože se mi to nelíbí“, tak to mi přijde 

takový povrchní. Že ten člověk to nikdy nezkusil, neví, do čeho jde, což mi přijde povrchní. 

Ale když třeba má nějakej větší blok ten člověk nebo nějakou takvouhle poruchu nebo 

nedává nějaký smrady nebo tak, ok, tak to prostě beru. Je to jeho názor no. 

Jelikož jsem se při svém výzkumu bavila převážně s lidmi, kteří buď hodně cestují, 

nebo jsou ve svém životě celkově otevřeni novým věcem, nebylo divu, že většina z nich 

už měla alespoň nějakou zkušenost s bizarním jídlem. Všichni se dle svých slov vždy 

angažovali ve skupinovém hecování, které se dělo před každým ochutnáváním bizarního 

jídla. Pokud nepomáhá přirozené zvýšení adrenalinu v dané situaci a skupinová podpora, 

přichází na řadu přemlouvání pomocí objektivních faktických informací. Byla jsem 

několikrát na hmyzích večerech a různých jiných hmyzích akcích, které jsem 

neorganizovala já, ale například moji brněnští kolegové – specialisté na entomofagii. 

Pokud se někdo nemohl odhodlat sníst hmyz, kuchař mu připomněl, že když se 

zpracovává ovoce, jsou v něm různé mušky a červy, stejně jako v marmeládách a pivu, 

jelikož hmyz zůstává ve sladu. Nesmí taky zapomenout na to, že ve spánku nebo na kole 

pozře za svůj život kila hmyzu. Takových objektivních informací je však mnohem více. 

Z mé zkušenosti se na základě jednoho z těchto faktů (v nejhorším případě pak všech 

dohromady) standardně lidé uvolili alespoň něco ochutnat. To potvrzuje i Erika 

Prokešová:  

To většinou zabere. Když jsou aspoň trochu otevřený a chtěj něco ochutnat, tak 

tohle většinou pomůže… Někdy ale i kdybych jim zaplatila, tak by si nedali. 

Pojídání bizarního jídla s sebou nevyhnutelně nese pozornost a zároveň generuje 

celou škálu emocí, a to ať už od účastníků samotných, ostatních přítomných či jejich 
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širšího okolí, které se o zážitku dozvídá až ex post. Právě tyto bezprostřední reakce nám 

mohou nejvíce poodhalit vnímání diskurzu bizarního jídla a s ním pojící se představy. 

Prvním typem reakcí jsou reakce pozitivní, vyjadřující se o člověku obdivně. 

Charakterizujícím slovem by byla odvaha. Naopak negativní reakce vyjadřují znechucení 

a odpor. Jejich jmenovatelem by pak bylo opovržení. 

Zuzana: Některý, že to je hustý, některý samozřejmě, že jsem nechutná a někteří mi 

dokonce říkali kobrožroute. Ale ty reakce jsou různý. Někomu to přijde odporný a v životě 

by to nedal. Někomu to přijde hrozný vůči těm zvířatům. To nechápu – není takovej rozdíl 

sníst krávu a sníst hada. Někdo naopak mě plácal po zádech, že jsem dobrá, že snim 

takový věci, že jsem hustá. 

Adriana: Jo, samozřejmě tý Kláře jsem řekla, že je dobrá. To je o každym člověku. Ta 

Klára je právě taková, že se ničeho novýho nebojí. Takže je škoda, aby nesnědla 

pavouka… 

I přesto, že jsou reakce okolí někdy negativní, většinou nemají dalekosáhlejší 

dopad. Pohoršení nebo odsouzení je pouze dočasnou, krátkodobou reakcí. Ze svého okolí 

vím pouze o jednom případu, kdy konzumace bizarního jídla narušila vztahy 

dlouhodoběji; řekněme na pár měsíců. Jednalo se o snězení psa, jehož fotku na talíři 

vystavila kamarádka Adriana na Facebook po tom, co přijela z Laosu. Fotka obecně 

zčeřila stojaté vody Facebooku, nicméně nejsilnější emoce vzbudila v Adrianině tehdejší 

nejlepší kamarádce, jež pod fotku poznamenala, že „lidé, co jedí psy, jsou hyeny“, a že si 

promyslí, zda se s takovými lidmi chce i nadále přátelit. Konflikt měl pak ještě dohru 

v rámci soukromé diskuze. Takto silné reakce nejsou úplně typické, nicméně v tomto 

případě se jednalo o vegetariánku a ještě k tomu aktivistku v obraně zvířecích práv. Tuto 

osobu jsem pro svůj výzkum na tuto diplomovou práci oslovila také, ale účast nakonec 

odmítla.  

Zajímalo mě, jak moc si lidé berou reakce ostatních k tělu. Mí participanti svorně 

tvrdí, že jim to je jedno a reakce je nijak neovlivňují. Pouze jedna účastnice výzkumu 

připustila, že ji občas mrzí, že ji někdo odsoudí na pojídání „různých srdíček“. Pokud je 

však reakce pozitivní, cítí se potěšeni, mají radost a roste jim sebevědomí.  

Kateřina: Tak tarantule ok, dobře někdo řekne, že je to nechutný. Tak když mi někdo řekne 

„fuj“, tak dobře, je to jeho názor. Ale je to jako jeho názor, já mu to neberu, ale nijak mě 

co jako neomezuje nebo nestopuje v tom, abych v tom jako pokračovala.  
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Adriana: Když mi to někdo řekne „vy jste hustý“, tak mě to jako potěší. A nakopne jako 

dál, to jo. Já jsem takovej challengeman. 

 

Příklad reakcí na příspěvek o bizarním jídle, Zdroj: WWW: Facebook.com, 1. 1. 2017 

 

Z rozhovorů je také patrné, že se lidé za snězení některých jídel stydí a kvůli obavě 

z odsouzení tuto zkušenost občas vůbec nesdílejí. V mém výzkumu se jednalo v podstatě 

výhradně o konzumaci domácích zvířat. Podle jednoho z informátorů je konzumace psů 

jen pro ty, kdo mají „odvahu s tím žít“. S negativními reakcemi jsem se setkala i 

mnohokrát na festivalech. Pokud okolo stánku není zrovna hlouček lidí, vyhýbají se mu 

návštěvníci obloukem. Jejich zhnusené pohledy nevedou jen směrem k prodávanému 

zboží, ale také k prodejcům. Ty neváhají častovat nevybíravými přezdívkami. Tyto 

negativní reakce jdou pak napříč generacemi. Prodejkyně, která hmyz na akcích prodává, 

k tomu říká: 

Je to pravidelně nejnavštěvovanější stánek… a kolikrát se tam k nám přijdou podívat, jak 

se to dělá, a říkaj nám, jak to je nechutný. A kolikrát se i ptaj těch, který si to kupujou a 

odhodlaj se to sníst. Třeba tam stojej a říkaj: Ty jsi teda pěkný prase. Ty to vždycky trochu 

kazej… 

Záleží také na tom, o jaký festival se jedná. Na velkých food festivalech konaných 

v centru města a standardně navštěvovaných masou lidí tolik negativních reakcí většinou 

není. Zvláště pak, pokud je předem známo, že festival má svoji sekci bizarního jídla. Lidé 

pak jdou přímo cíleně kvůli tomu, a pokud ne, tak jsou na to minimálně připraveni. Pokud 

je však festival zaměřen úplně jinak a ještě k tomu je například v okrajové části Prahy, je 

pravděpodobné, že bude více negativních reakcí. Úplně jiná situace nastává v případě, že 

je akce zaměřena čistě na konkrétní bizarní jídlo. Takovým příkladem mohou být Hmyzí 

večery17, které se organizují po celé republice. Jedná se o jakési promo akce entomofagie 

                                                           
17 Takové večery organizuje např. Milan Václavík, či Petr Ocknecht, viz iniciativa Hmyz na talíři.       
    (WWW: Freegan.info, 1.1. 2017) 
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– kuchař připraví přibližně pětichodové menu, které pak hosté (standardně 20-30) lidí 

mohou ochutnat. Večer je zážitkový a interaktivní – lidé přihlíží přípravě pokrmů, v rámci 

kuchařovy přednášky mohou klást dotazy a na konci večera odchází s tím, že pokud 

budou chtít, umí si jídlo sami doma připravit. Na těchto akcích je 100% lidí, kteří mají 

alespoň minimální zájem hmyz ochutnat a mají vůči němu pozitivní přístup. 

 

6.5.1. STEREOTYPY 

Nejlepší možnost, při které se stereotypy daly skvěle pozorovat, byly právě hmyzí 

akce. Nejvíce z nich se točilo právě kolem hygieny, jelikož mnoho lidí má zakořeněno, 

že hmyz je něco, „co se nejí“. Jak mi řekl jeden návštěvník, šváb je pro něj parazit, který 

žije na nečistých místech a kontaminuje okolní prostředí, a jeho spojení s kuchyní (nedej 

bože jídlem) automaticky vyvolává odpor. Moje kolegyně, která prodává na stánku, 

k tomuto říká: 

No to je právě takové nedorozumění mezi tím, co ti červi opravdu jsou. Určitě víš, že to 

nejsou žádní červi, co žijou v hnilobném mase, ale že to jsou opravdu potemníci, ať už ti 

mouční nebo ti brazilští. A ti lidi prostě mají zafixovaného červa, že je to někde v 

odpadcích, že je to něco odporného, že by to opravdu neměli dávat do pusy. Přitom to je 

jako docela normální živočich a když jim to takto člověk vysvětlí, že to opravdu nežere, 

neživí se žádnou mrtvolou, masem nebo odpadkama, tak k tomu hned přistupují líp, ale 

ne všichni to od začátku vědí. 

V průběhu života u člověka dochází ke změnám chuťových preferencí. Děti mají 

standardně rády sladkou chuť, přičemž kořeněná a hořká jídla jsou pro ně nelibá. 

(Fraňková, Dvořáková-Janů, 2003) Postupem času se ale tyto averze mohou přeměnit 

v preference, záleží však na stravovacích zvyklostech rodiny a vlivu kultury. Mnoho 

stereotypů ve vztahu k jídlu mělo velkou souvislost s věkem. Když přišla ke stánku rodina 

s malým dítětem (mladším pěti let), bylo většinou dítě z hmyzu překvapené v pozitivním 

slova smyslu a nadšeně jej chtělo ochutnat. Nebo si třeba živě pamatuji malou holčičku, 

sotva chodící a mluvící, která když přišla k našemu stánku a směle ukázala na švába. 

Podívala jsem se na svou maminku, která, překvapená stejně jako já, kývla a koupila jí 

košíček se šváby. Rodič dítě buď ponoukl k ochutnání, nebo okřikl (což se dělo ve většině 

případů). Zaznívaly věty typu „fuj, to se přeci nejí“, provázeno plácnutím přes ruce. 
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Někdy jej rodič dokonce prosil, aby to nejedlo. Jiná je situace, kdy přicházejí rodiny 

s dětmi staršími pěti let. Tam už se samo dítě nad hmyzem většinou ošklíbá a křiví tvář 

odporem a rozhodně nemá zájem cokoliv ochutnat. Velmi trefně popisuje tyto situace 

prodejně, která chodí prodávat hmyz na food festivaly: 

Samozřejmě mladší jsou otevřenější. Když nám přijdou starší lidi, tak na nás většinou 

koukaj, co tam jako děláme a jestli nám to přijde normální, jestli to máme dovolený a 

tak. Dost často to chtěj ochutnat děti, který pak vyhecujou svoje maminky, aby to snědly. 

Většinou jsou to mladší lidi a pak děti. Pak jsou i děti, který nechtěj nic… těm to naopak 

přijde strašně nechutný, protože nad nima stojí maminka a říká jim: „fuj, to je nechutný, 

viď“.  A ty děti si to pak samozřejmě nedaj, protože berou názor tý maminky… Jsou k 

tomu takhle vedený od malička. 

Na těchto příkladech můžeme pozorovat, jak moc jsou naše jídelní preference 

ovlivňované nejen kulturou, ale také výchovou a tím, jak si procházíme procesem 

socializace, kdy se učíme, co je normální. Většina jídelních stereotypů se tvoří mezi 

třetím až pátým rokem života. (Piaget & Inhelder, 1974) V tomto věku začínají děti 

přejímat názory dospělých, což situace, jako je příležitost k ochutnání hmyzu, skvěle 

reflektují. Sami informátoři si uvědomují, jak moc velkou roli hraje proces socializace 

v našich jídelních návycích: 

Martina: Já myslim, že mám ty jídla ráda kvůli tomu, jak jsem vyrůstala. Vždycky, když 

jsem byla u dědy a tam se mě od toho snažili držet, protože nevěděli, jestli mi to nebude 

jako malé holčičce dělat zle. Vždycky jsem to chtěla vidět a ochutnávat, nějak mi to 

zachutnalo a nikdy jsem se nepozastavila nad tím, že je to něco, co třeba všichni nemusí.  

 

6. 6. SMYSL BIZARNÍHO JÍDLA V RŮZNÝCH KULTURÁCH 

Když lidé cestují do cizích zemí, mají otevřenější mysl, snaží se na věc dívat 

z různých úhlů pohledu a opouštět své vlastní etnocentrické hledisko. Jsou tolerantnější 

k odlišným zvykům, tradicím i kuchyním. Kulturní anomálie dovedou snáze pochopit než 

ti, kteří tolik necestují a nejsou těmto novotám pravidelně vystaveni. Někteří z mých 

informátorů cestovali mimo Evropu pouze párkrát za svůj život, jiní byli už zkušení a 

procestovali mnoho zemí a kontinentů. Všichni do jednoho však byli velmi otevření. 

V rámci kulturního relativismu dokázali výborně reflektovat svou pozici zakořeněnou 
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v české kultuře a uvědomovali si, že spousta strachů a obav pramení pouze ze 

stereotypizování cizího a z kulturních předsudků. 

Jídla, která jsou nejvíce šokující a okamžitě vyvolávají averzi, mají častokrát skrytý 

symbolický význam v daném kulturním systému, v němž mají inherentní funkci. V 

některých společnostech jsou některá taková jídla určena jen pro ženy, muže, děti, mladé 

nebo staré. (Hopkins, 2004) Jsou jídla, která se nedoporučují jíst těhotným ženám, stejně 

jako existují jídla, která mohou posílit naši imunitu. Některá jídla jsou dobrá na potenci, 

jiná nás zase spolehlivě uspí. Jde například o jídla z krve, mozky, některé vnitřnosti nebo 

rozmnožovací orgány. (Hopkins, 2004) Jídlo může upevňovat status alfa samce ve 

skupině, může sloužit pro zvýšení libida nebo mít afrodiziakální účinky. Třeba durian je 

považován za silné afrodiziakum. Jedno malajské rčení říká, že „pokud spadne durian, 

spadne i sarong.“ (Rolnick, 2003:542) Sexuálně vázané významy se obecně v kontextu 

jídla objevují celkově velmi často. Lidé pocházející z jiné kultury tento význam vůbec 

nemusí chápat, natož jej uznávat. 

Kryštof: Jako proč jíst bijící a proč hadí srdce? To má určitě nějakej rituální význam, že 

had je něco jako pánský přirození a že jeho bijící srdce zvyšuje potenci nebo něco 

takovýho, což je samozřejmě úplnej nesmysl… Kdepak, já si myslím, že všechny bizarní 

jídla jsou jakoby na potenci, protože jinak by je nikdo nejedl, ale když někomu řeknete, 

že je to na potenci, tak sežere jakoukoli sračku jenom proto, že si říká: „To bude potom 

dobrý“ (…) Většina věcí, který jíš, nejsou nebezpečný, protože lidský trávení je dělaný 

na to, aby člověk sežral hroznej humus. Můžeš sežrat opravdu kravský lejno a nic ti z toho 

nebude. Na to je to opravdu dělaný. Takže ty můžeš sníst cokoli, shnilý maso, shnilou 

alku, shnilý tofu, ale proč bys to jedla, když si můžeš dát normálně smažák? A když 

někomu nakecáš, že je to na potenci nebo na zvýšení levelu, tak to samozřejmě začnou 

žrát, že jo. 

Některé pokrmy mají pak posvátný charakter, jako právě výše zmíněný durian (král 

ovoce) v Malajsii. Tato jídla se konzumují na konkrétních místech, spolu s určitými lidmi 

nebo nejčastěji při různých rituálních událostech. Jiné pokrmy zase dokážou poskytovat 

životní energii, a proto jsou pojídány na denní bázi. Smysl konzumace některých jídel, 

obzvlášť různých typů mas, která se v našich končinách standardně nejí (domácí mazlíčci 

jako je morče, pes nebo kočka), se mohou jíst z velmi prostých důvodů – v souladu 

s Harrisovou teorií kulturního materialismu (2001) – protože prostě nejsou jiné zdroje 

bílkovin. Třeba na Filipínách může být jedním z důvodů pro konzumaci balutu aktuální 
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ekonomická situace, protože balut je poměrně levným zdrojem bílkovin a vápníku. 

(Magat, 2002) Moji informátoři se o tyto důvody a o funkci pokrmu v dané kultuře 

zajímali buď velmi málo, nebo vůbec. Někdy jim o tom řekl někdo z místních, případně 

se tom dozvěděli až ex post.  

Jídlo může být také faktorem, který od sebe může odlišovat různé světové destinace, 

jelikož některá jídla jsou pro danou zemi ikonická a podílí se na utváření turistického 

obrazu dané země. (Quan & Wang, 2004) Takovým případem je třeba právě morče, které 

je v Peru symbolem národní pýchy. Je těžké pochopit, jak se jím mohl stát právě tento 

drobný hlodavec, který má ale v rámci peruánského folklóru má až mytickou pozici. 

Mnoho Peruánců je pyšných, že stále mohou jíst jídlo, které kdysi dávno jedli Inkové. 

(Goldstein, 2010) V Austrálii je zase národním symbolem klokan - je ve státním znaku, 

v logu leteckých společností, slouží jako pseudonym australského národního fotbalového 

teamu (Wallabies).  

 

Cuy - peruánský národní klenot 

První konverzace, kterou jsme v Peru měli, byla s taxikářem, který nás z letiště v Limě 

vezl na autobusové nádraží, z něhož jsme autobusem dále pokračovaly do 1000 

kilometrů vzdáleného Cuzca – bývalého centra incké říše.  „Jak se vám líbí v Peru?“ 

byla první otázka a hned po ní navazovalo obligátní „Pojedete na Macchu Pichu?“.  Po 

úvodní slušnostní konverzaci jsme se dostali trochu hlouběji a začali probírat peruánské 

kulturní zvyklosti: „Až se dostanete do Valle Sagrado, musíte určitě zkusit cuy!“ 

Cuy, peruánsky morče, je tradičním jídlem v peruánských horských oblastech. V Peru se 

dá najít skoro na každém rohu. Na naší cestě jsme viděli hned několik cuyerías; tedy 

místa, kde morčata vykrmují za účelem prodeje na maso. Co nás však překvapilo, byla 

poměrně vysoká cena této pochoutky, a to nejenom v turistických restauracích. 

Z diskuze s jedním Peruáncem právě v Cuzcu vyplynulo, že důvodem pro vysokou cenu 

je náročnost péče o tyto hlodavce. Pro nás nastal čas na ochutnání cuy až den před 

výstupem na Macchu Pichu, ve výchozím městě Aguas Calientes. V jedné místní 

restauraci jsme zahlédli podobné chladící zařízení, jaké mají v našich řeznictvích, ale 

nabídka byla trochu jiná – za sklem se nacházelo jen několik z kůže stažených morčat. 

Vešly jsme do restaurace a objednaly jsme si raději jen jedno napůl. Způsob servírování 

byl poměrně zvláštní – na listovém salátu leželo celé morče rozkrojené napůl. I 
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s hlavičkou. Neudržely jsme se a i přesto, že jsme se trochu styděly za to, že vypadáme 

jako gringos, morče jsme si několikrát vyfotily. 

 

Grilované morče v restauraci v Peru, Zdroj: archiv autorky 

 

 

6.6.1. PŘIBLÍŽENÍ SE KE KULTUŘE 

Při organizování food festivalů i při svém výzkumu jsem byla svědkem mnoha 

situací a událostí, které poukazovaly na to, že bizarní jídla slouží jako médium přibližující 

konzumenta k lokální kultuře a k lidem, a to mnohem více než konzumace běžných, ať 

už sebevíc lokálních, pokrmů.  Ochutnání regionálního jídla je zásadní pro pochopení 

dané společnosti, jelikož jídlo je v její kultuře základním stavebním prvkem. (Scarpato, 

2002) Podle Hjalagera (2002) je turismus kulturním aktem a jídlo je kulturou; kombinace 

cestování a jídla je tedy způsob, jak sdílet místní kulturu. Skrze ochutnávání lokálních 

jídel turisté totiž ochutnávají i původní kulturu, což vede k rozšiřování si znalostí mimo 

vlastní kulturu. Podle foodie typologie Barra a Levyho by se pak jednalo o typ člověka, 

který je přitahován k cizím etnickým pokrmům a má neustálý zájem ochutnávat je a 

zažívat skrze ně lokální kulturu. (Barr & Levy, 1985). Pro některé mé respondenty to byl 

vůbec jeden z hlavních důvodů, proč něco bizarního ochutnali. 

Kateřina: Měli jsme i zkušenost, že jsme se snažili bavit s těma lidma. Například ty 

ptáčátka, tak bylo vtipný, že my to bereme úplně jak něco spešl a domorodec to tam jí 

úplně normálně. Přesně jako my si tady koupíme hamburger nebo párek v rohlíku na 
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Václaváku a někde si ho sníme, tak úplně stejně tam seděl ten domorodec a jedl to 

ptáčátko. A my jak jsme chtěli zjistit o tom víc, tak jsme se o tom začli bavit a on nám 

prostě začal říkat, že si vlastně tohle dává každej den a že ho to udělá silnějším, že si 

prostě dá dvě ptáčátka a prostě jede dál.  My jsme tam seděli u toho jednoho ptáčátka 

čtyři a měli jsme fakt problém to fakt všichni sníst. Takovej obřad kolem toho, náš 

objevovatelskej. Díky tomu jsme poznali, jak jsme to ochutnali, co jemu přijde normální. 

Takže díky tomu jsme se přiblížili tý jejich kultuře. 

Zuzana: Ten bizár jíš v těch nejlokálnějších místech s těma lidma… a teď se s nima potkáš 

a všichni na tebe koukaj, jestli to sníš nebo ne… a maj takovou radost, když to sníš. Jakože 

nějakej bílej člověk se tam snaží do sebe narvat smaženýho pavouka a podobně.  Jediný, 

kdy jsem měla pocit, že přejímám něco z tý kultury, tak to bylo s tím hadem, protože to 

tam byla vyloženě tradice. To srdce má přinést nějakou tu sílu tomu vůdci a je to takový 

duchovnější.  

Reakce místních na někoho, kdo jí jejich bizarní jídla, jsou veskrze pozitivní. Nad 

tím, že by mohlo místním naopak vadit, že se tato jídla pojídají bez kontextu, se moji 

informátoři nepozastavovali. Zmiňovali pouze „překvapené a obdivné pohledy“ případně, 

že se jim místní smáli. Z tohoto je tedy patrné, že místní jsou si víceméně vědomi toho, 

která jídla jsou pro příchozí ze Západu bizarní.  

Zajímala jsem se také o to, jak lidí vnímají pojídání bizarního jídla v zemi původu 

oproti tomu, když jej ochutnají na festivalu v Čechách. Když jsme připravovaly tyto food 

festivaly, naším cílem bylo ukázat lidem, jaké všechny pochoutky se ve světě jí, rozšířit 

obzory, a tím pomoci utvářet půdu pro úspěšné začlenění se národnostních menšin. 

Zároveň jsme chtěli zprostředkovat tato jídla těm, kteří z různých důvodů necestují, a 

tudíž mají možnost ochutnat něco neobvyklého pouze doma v Čechách. Jak by se dalo 

čekat, zážitek pramenící z obou dvou zkušeností (doma x v dané kultuře) má úplně jinou 

dynamiku.  

Zuzana: Je taky rozdíl, jestli to jíš v tý daný zemi. Já třeba ten balut měla na festivalu. Je 

to jiný. Já myslim, že bych měla jinej zážitek z toho, kdybych to jedla na Filipínách a 

koupila si to od místních lidí, než když si to koupíš v Praze v Bráníku u stánku, kde maj 

dalších x takových věcí. Máš samozřejmě lepší pocit, když to jíš v tý zemi, když si tam 

najdeš ten stánek, kde se to prodává, protože se to taky neprodává na každym rohu. Je to 

úplně jiná atmosféra. V Čechách to nemá takový drive, jako když to jíš prostě tam na tý 
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ulici. Tam přímo u nich, když to tam připraví v tom kotli třeba.  Taky bych nějaký jídla 

tady asi nedala, ale když bych byla v cizí zemi, tak bych to asi hecla. 

Matěj: Je to určitě lepší, když je to podbarvený tou kulturou, těma lidma, co prostě tam 

jsou a mají s tím zkušenost. Pro ně to není bizarre, pro ně je to normální. Ano, tak si 

myslím, že to může být určitě lepší. Asi je to to samý, jako když někdo poslouchá 

cimbálovku normálně nebo poslouchá cimbálovku na Moravě.   

 

6.6.2. VZDÁLENĚJŠÍ CHUTNÁ LÉPE 

V čím vzdálenější zemi se bizarní jídlo jí, tím větší příměs exotična a pocitu 

jinakosti s sebou kolikrát nese. Naopak nižší významovou hodnotu se zdají mít ta jídla, 

která se konzumují v zemích geograficky blíž České republice. Vypadá to, že jídlo 

z relativně blízkých zemí (v rámci kontinentu) není dostatečně bizarní, šokující a 

neobvyklé jako jídlo ze vzdálených zemí. Totiž lidé žijící v blízkých zemích jsou nám 

svou kulturou bližší, proto se snadněji identifikujeme s nimi a s tím, co jedí. Naopak se 

vzdálenými zeměmi je spojeno neznámo, posvátno, tajemno a mysticizmus, což může být 

velmi lákavé, jelikož lidé (obzvlášť turisté) objevují silný zájem o to, co je součástí 

mizícího předmoderního světa. (MacCannell,1976) Proto může konzumace bizarre foodu 

v dané zemi umožnit proniknutí do tohoto prostředí, potažmo symbolické identifikování 

se s domorodou (savage) kulturou.  

Kateřina: Žába dobrý no. No tak žába není úplně nic tak bizarního. Ale taky to nevypadá 

nějak lákavě, když tam máš žábu. Tak to vím, že jsme měli, tak to mi chutnalo hodně. Tak 

to je i v hodně zemích blíž Česku. Je to pochoutka, tak to nevím, jestli se považuje za 

bizarní jídlo, ale hmyz určitě, ten bych jako vypíchla nejvíc. 

Alena: Jako třeba když tam byli šneci, ale tak to asi nebylo takový jiný než třeba 

kdybychom nabízeli cvrčky… 

Při výzkumu mě zajímalo, zda informátoři uvažují o některých českých jídlech jako 

o bizarních. V tomto momentě většina lidí potřebovala znovu formulovat to, jak mají 

chápat bizarní jídlo. Svou odpověď si déle promýšleli, neodpovídali hned. I přesto, že 

cizí bizarní jídla dokázali vyjmenovávat velmi rychle, v případě českých jídel bylo velmi 

těžké se oprostit od vlastního kulturního hlediska. Když je pak nějaké jídlo napadlo, tak 

vzápětí kontrovali tím, že se jim vlastně bizarní nezdá. Podle jedné informátorky jsou 
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dokonce bizarní jídla k nalezení jen v určitých zemích a naše se s těmi cizími nedají 

rovnat („na Korsice ten sýr prolezlý červama, to si myslím, že je větší bizarnost než naše 

syrečky“). Kromě smaženého sýra, který asi může mít poměrně nejasnou pozici, se 

odpovědi točily výhradně kolem masa – způsobu přípravy a hlavně netradičních typů 

mas. Dále pak informátoři jmenovali jídla z krve, části zvířecích těl a vnitřností.  

Zuzana: Třeba prejt s tou krví, prdelačka, ta je taky z krve. Nemyslim, že bys normálně 

jedla krev. Nebo třeba jazyk, nevim, jestli se jí jinde. Už teda k tomu jenom ten 

background že jo, jak se to připravuje, co k tomu je spojený, co se musí udělat, než to 

vznikne ty věci. Tlačenku, dršťkovou, prdelačku, to jsou všechno takový věci, který když 

řekneš lidem z čeho to je, tak to pro ně bizarní vlastně může být. Mně to přijde nechutný, 

protože mi takovýhle věci přijdou nechutný, tak mám pocit, že by to tak mohlo připadat i 

ostatním.  

 

6. 7. LIDÉ ZVÝZNAMŇUJÍ ZKUŠENOST RŮZNĚ 

Skoro každý si sebou nese nějaká očekávání, ať už pozitivní či negativní. Málokdy 

se v nich člověk však utvrdí, jelikož po zkušenosti projdou více či méně výrazným 

přehodnocením. Na festivalech bylo vždy zajímavé sledovat návštěvníky bezprostředně 

po snězení hmyzu nebo jakéhokoliv jiného bizarre food. Ve většině případů jsou 

překvapeni samotnou chutí nebo zážitkem celkově, zvlášť v případě, kdy očekávání jsou 

silně negativní. Po ochutnání člověk zjišťuje, že se vlastně nejednalo o nic hrozného. 

Někdy dokonce s překvapením objeví novou chuť, která jim je příjemná.  Milan Václavík, 

hmyzí kuchař z Brna, tento fakt potvrzuje. Kolikrát se k němu lidé vrací s tím, že jim 

hmyz vlastně moc chutnal a chtěli by postupně vyzkoušet i jiné druhy.  

Zuzana: To jsem tenkrát překvapila sama sebe. To jsem si říkala, že to zkusim. Jsem si 

myslela, že se budu muset děsně odhodlávat, ale nakonec jsem to prostě strčila do pusy a 

bylo to. Tak to mě překvapilo. Spíš jsem měla pocit, že se mi udělá špatně, ale to se 

nestalo. Bála jsem se. Ze začátku jsem z toho i trošičku pištěla, protože jsem nevěděla, co 

z toho vnikne. Ale v podstatě na tom nic není.  

Kateřina: Dělám to i kvůli sobě, aby mě to potěšilo. Tak máš tam prostě jak to challenge, 

tak to překonání tý výzvy je pro tebe, ale ano, odlišuje tě to od lidí, že si zažil něco víc, 

třeba než oni. Je tam pro mě ten uspokojující pocit. 
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Kryštof: Dělám to proto, že hecnu sám sebe, chci překonávat svoje limity. Teď jsem šel 

na Sněžku od domu. Já si to vymyslím a jdu.  Třeba spousta lidí, co se mnou šla, ta 

kamarádka to fotila na Facebook, aby měla lajky, já se překonávám kvůli sobě, 

nepotřebuju, aby to někdo věděl.  Pro mě je prostě limit sám člověk. 

Po nějaké době po snězení se často dostavuje pocit uspokojení z překonání se, ze 

zvládnutí nové výzvy. Schopnost přemoci se a zvládnout něco nového má pak velmi lehce 

přesah do dalších oblastí života. Člověk získá vyšší sebevědomí, protože zvládl něco, o 

čem si myslel, že je nereálné. Může tedy dojít k významnému sebepoznání. 

Zuzana: Zjistila jsem, že můžu udělat spoustu věcí, že můžu zkusit spoustu věcí a nic se 

jako neděje. Já jsem nejedla nic a nikdy jsem nic nezkoušela před timhle. Já jsem prostě 

měla jídla, který jsem věděla, že nejim, že je ani neochutnám. Byla jsem dost konzerva.  

A teď vim, že můžu vyzkoušet spoustu věcí. Tím spíš se člověk odhodlává i k jiným věcem, 

nejen v tom jídle. Třeba různý sporty zkoušet nebo tak… přinejhorším spadneš. Tenhle 

přístup jsem předtím neměla. 

Matěj: Když člověk sám sebe překoná, že ho to vždycky někam posune. A ne jenom v tom 

daném směru, ale i osobnostně někam dál, takže rozhodně to má přesah i do ostatních 

směrů. Ale nedokážu to konkrétně definovat.   

V některých lidech však nezanechá tento akt vůbec nic, je to pro ně jen jedna 

položka ze seznamu, kterou si může odškrtnout. Motivace těchto lidí je standardně 

vnějšího typu.  

Kateřina: Vzhledem k tomu, že jsem jako člověk, který ty výzvy rád dává a uspokojuje mě 

to, tak to tak jsem se vlastně cítila dobře. Protože mě bavilo užít si ten zážitek a bavit se 

o tom. A takzvaně si to jako odškrtnout, že to mám. Další challenge jako, jo. Máš ten pocit 

dobrej, když to sníš.  

Jiří: Mám fotku na Instagramu, že jsem to sežral, takže asi takhle a můžu říct, že jsem 

někdy něco podobnýho snědl, ale že bych si úplně řekl, tohle bylo super a ochutnám ještě 

támhleto, to úplně teda ne. 

 

 



 

 

80 

6.8. A CO BUDE DÁL? 

Ti, co už sami něco snědli, se většinou snaží svou zkušenost přenést i na ostatní. 

Těžko říct, zda je to kvůli ryzí snaze o to, aby měli ostatní také zajímavý zážitek a poznali 

novou chuť, nebo spíše v rámci zvyšování statusu a snahy o ustanovení hierarchické 

pozice. Taková osoba je pak pro ostatní jakýmsi průvodcem, který má na zkušenost 

dosavadní monopol a jako jediný má mandát na hodnocení přístupu ostatních. 

Kateřina: Když bych byla s lidma míň zkušenejma, tak bych určitě je drivovala. Protože 

bych chtěla, aby to taky zvládli. Ale při tý první akci, když jsem tak zkušená nebyla, tak 

mi hodně pomohlo, že tam někdo zkušenější byl, kterej mě na to jako navedl.  

Zuzana: Jo, samozřejmě tý Danče jsem řekla, že je dobrá. To je o každym člověku. Ta 

Danča je právě taková, že se ničeho novýho nebojí. Takže je škoda, aby nesnědla 

pavouka… 

Podobné vůdčí chování jsem měla možnost pozorovat naživo, kdy ti, co si u nás na 

stánku koupili hmyz a úspěšně jej zkonzumovali, hned začali všem kolemjdoucím stánek 

s hmyzem doporučovat, z čehož pro okolí plynulo, že oni sami hmyz zvládli ochutnat. U 

lidí, co už něco ochutnali, se pak dala vypozorovat poměrně jasná tendence gradujícího 

zájmu o bizarní jídlo. Zatímco před jejich první zkušeností byla přítomnost bizarního jídla 

v cizí zemi opomíjeným faktorem, při dalších cestách jej účastníci již zvažovali a aktivně 

vyhledávali, aby si takříkajíc „rozšířili portfolio“. 

Zuzana: Furt pro mě při výběru země nebude důležitý, jestli tam je nějakej bizár, nicméně 

čim víc toho jim, tim víc si toho zjišťuju. Někdo zjišťuje, co je tam za památky a turistický 

atrakce, tak já zjišťuju, co se tam jí. 

Snězení prvního bizarního jídla bývá odrazovým můstkem, jakýmsi startérem 

k ochutnávání dalších a dalších specialit, kolikrát z pohledu ochutnávajícího i 

extrémnějších. Můžeme pozorovat zvýšenou otevřenost vůči novým jídlům a vzrůstající 

touhu ochutnat něco dalšího a posunout své kulinářské zážitky na další úroveň. Akt 

bizarního jídla tak může nabrat rituální cykličnost. (Eliade, 1993) 

Šárka: Určitě mě to posunulo. Tak takhle, já jsem už před tím řekla, že kdybych jela 

cestovat, tak už bych jela cestovat kvůli tomu, že bych to chtěla fakt ochutnat. Jako že mě 

to prostě strašně láká ochutnat tyhle divný věci. Jako že jsem si řekla, jo to je super, takže 
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vyzkouším aspoň takový ty základy. Jako že začínáš prostě na nějakých breberkách a pak 

třeba skončíš u hadů.   

Při vracení se do minulosti používali moji informátoři analogii cesty, která jasně 

vede k cíli. Mluvili o tom, „jak dlouhou cestu už ušli“ do prvního zážitku, jak všechno 

jde „po malých krůčcích“. Pro některé už je to v podstatě jen „sport“, kdy pro ně postupně 

přestává být bizarní jídlo bizarním: 

Šárka: No teď už ne, protože jsem vyzkoušela už spoustu jiných, takových zvláštních věcí. 

Ze začátku jsem si říkala, tý jo, jím šneka a teď už mi to přijde naprosto normální, jako 

kdybych jedla houbu.   
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7. ZÁVĚR 

Díky svému 10 dennímu půstu, který jsem držela v červenci, jsem mohla poznat, 

jak velký má pro nás jídlo význam. Ani ne tak na nutriční úrovni, jako na té sociální a 

psychické. V minulosti vždy převládal pohled, že jídlo je něčím, díky čemu můžeme 

přežít, nyní jsme ale spíše na té úrovni, že jíme pro jídlo samotné. Nejsme tedy už 

společnost, která jí, aby žila, ale která žije, aby jedla. (Cammy, 2015) Po celá ta léta, co 

se zabývám bizarním jídlem, jsem se mohla přesvědčit, jak moc je toto téma pro lidí živé. 

O málokom by se dalo říci, že má na toto téma neutrální názor. Názory jsou poměrně 

vyhraněné, avšak jsou silné, což je důvod, proč je pro mě tato problematika nesmírně 

zajímavá. 

V této práci jsem se věnovala třem významným oblastem, které souvisejí 

s konzumací bizarního jídla. Pro cestovatele nacházející se v cizí zemi hraje bizarní jídlo 

významnou roli, jelikož může být jedním z nástrojů, jak poznat danou kulturu hlouběji a 

poznat ji v celé její komplexitě. Bizarní jídlo totiž může být kýženým autentickým 

produktem, nicméně i v dnešní době je už mnoho z takových pokrmů komodifikováno do 

podoby jednoho z dalších turistických zážitků. I přesto se však zážitek z konzumace 

bizarního jídla jeví jako jeden z nejsilnějších, které si cestovatel zpět domů přiváží. 

 Jedním z mých dalších cílů bylo zjistit, zda konzumace bizarního jídla může být 

chápána jako investice do symbolického kapitálu.  Konzumenty bizarního jídla jsem pro 

tyto účely rozdělila do dvou skupin dle typu motivace. Zjistila jsem, že snaha o získání 

vyššího symbolického kapitálu se dá vypozorovat jen u skupiny, jejíž motivátory jsou 

vnější. Lidé z této skupiny pak zkušenost skrze různé kanály sdílí se svým okolím, čímž 

si zajistí větší zájem o vlastní osobu a s ním pojící se zvýšení statusu. Významnou roli 

pak má skupina, jež člověka při aktu bizarního jídla obklopuje. Lidé, které řadím do 

skupiny s vnitřními motivátory, standardně nevyužívají bizarní jídlo jako nástroj ke 

zvyšování statusu a jejich důvody pro konzumaci jsou tedy jiné. 

Zajímalo mě také, proč některá jídla napříč kulturním spektrem vyvolávají v lidech 

tak rozporuplné reakce. Skrze detailní analýzu několika z nich (balut, psí maso, velryby, 

apod.) jsem se snažila demonstrovat, že tato jídla jsou typicky symbolicky významná.  
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Pole zkoumání bizarního jídla stále skýtá spousta neprozkoumaných možností. Co 

se týče dalších výzkumů, dovedu si představit například netnografii18 zaměřenou na 

hlubší analýzu mediálního diskurzu se zaměřením se jak na sociální sítě, tak také na 

literární analýzu tištěných a internetových průvodců (např. Lonely Planet, Rough Guide, 

Trip Advisor), stejně jako na analýzu několika televizních pořadů zaměřených na tuto 

tematiku (např. Andrew Zimmern - Bizarre foods from all over the world; Dining with 

Death; S kuchařem kolem světa na ČT1). Dalším zajímavým tématem by mohlo být užší 

zaměření se na konzumaci potravin, které se zdánlivě jeví jako nejedlé – např. praxe jako 

je geofágie19, zpracování přejetých zvířat, koprofagie20 nebo freeganismus21. 

Jsem si vědoma toho, že nebylo v mých silách obsáhnout v jediné práci tak 

komplexní problematiku, kterou je bizarní jídlo. Stejně jako je pro mnohé výzvou snězení 

bizarního jídla, pro mě představovalo podobnou výzvu zpracování tohoto tématu 

vzhledem k tomu, jak moc je ještě neprobádané. Snažila jsem se tedy zprostředkovat co 

možná nejreálněji zkušenost s konzumací bizarního jídla od počátku až do konce – tak, 

jak jsem ji mnohokrát zažívala já sama, moji přátelé, i cizí účastníci výzkumu, ze kterých 

už se většinou stali přátelé. Doufám tedy, že se mi to alespoň trochu podařilo, a práce 

bude pro čtenáře zajímavá a třeba mu umožní podívat se na bizarní jídlo z trochu jiného 

úhlu. Tento text proto chápu jako samotnou ochutnávku bizarního jídla, která ale možná 

může mít na čtenáře stejný efekt jako na mé informátory – může v nich podnítit zájem o 

pokračování a prozkoumávání tématu v hlubší rovině. 

 

 
 
 

 

 

                                                           
18 Netnografie je novou formou etnografického výzkumu, jehož nástroje jsou přizpůsobeny ke zkoumání  
   lidského chování na internetu. Poskytuje informace o významech, symbolech vzorcích chování lidí,  
   kteří se pohybují a projevují na internetu.  (Kozinets, 1998) 
19 Pojídání hlíny, bláta. 
20 Konzumace výkalů. 
21 Freegani jsou lidé, jenž se nepodílí na konzumním stylu života a místo toho hledají jiné cesty, jak si  
   zajistit potravu a věci potřebné k žití. Supermarkety a jiná jídelní zařízení produkují obrovské množství  
   odpadu; vyhazují jídlo, které je ještě vhodné ke konzumaci. Z neznámých důvodů vyhazují ovoce a  
   zeleninu, kterou je prošlá nebo jakkoliv jinak zdánlivě nepoživatelná.  (WWW: Freegan.info, 1.1. 2017)  
   Freegani se snaží utrácet co nejméně peněz, získávat věci výměnným obchodem, případně barterovat i  
   služby. 
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