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Slavnosti českého kmínu se 
uskutečnily v sobotu 19. červ-
na v Centru lidové tvořivosti 
v Třebíči. Jejím hlavním orga-
nizátorem byl Karel Jonák, 
který Třebíčským novinám 
zodpověděl několik otázek.  
� Antonín Zvěřina

Tato akce se koná s jakým cílem 
a proč v Třebíči?

Jedná se o třetí ročník akce a před-
chozí se konaly ve Velkém Meziříčí. 
Jsem rád, že letos jsme našli záze-
mí v Třebíči, v Meziříčí o ni nebyl 
ze strany některých institucí vět-
ší zájem. Už loni na podzim jsem 
se rozhodl oslovit město Třebíč, 
potažmo Muzeum Vysočiny Třebíč. 
Chtěl jsem, aby se jednalo o menší 
festival, a tady ty prostory mé před-
stavy splňují.

 
Takže se vám tady líbí?
Když jsem to tady viděl poprvé, 

hned jsem věděl, že něco takového 
hledám a maximálně nám to vyho-
vuje. Chceme, aby se lidé bavili a 
omezili jsme i počet prodejních 
stánků, což ale festival příliš neo-
vlivní. 

Čím je výjimečný český kmín?
Když jsem před sedmi lety při-

šel na Vysočinu, chtěl jsem pěs-
tovat něco, co je pro tento region 
typické. K takovým plodinám patří 
mák a český kmín. Spojil jsem se se 
sdružením pěstitelů kmínu a tak vše 
začalo.

Takže co je to český kmín?
Může se pěstovat jako ozimá plo-

dina či dvouletá. My propaguje-
me kvalitní český dvouletý kmín. 
V roce 2008 získal ochrannou 
známku původu. Ale protože je na 
poli dva roky, není pro zeměděl-
ce příliš zajímavý. Snažím se český 
dvouletý kmín zachránit a pěstovat 
bez chemie. 

Znají ho i v zahraničí?
On je více známý v zahraničí než 

v České republice. Třeba ve Fin-
sku, znám kolegu, který ho pěstu-
je ve Švédsku. Tamní pěstitelé mi 
v počátcích hodně pomohli. 

Čím je specifický?

Má vyšší obsah silic, je voňavěj-
ší, voní po mátě. Kmíny, které se 
sem dováží například z Litvy nebo 
Egypta, nejsou tak kvalitní.

Přesto je lidi kupují. 
Na českém trhu všechno řídí cena, 

ale snad se situace lepší i díky pro-
pagaci.

Přibližte pěstování dvouletého 
kmínu.

Český dvouletý kmín pochází 
z padesátých let minulého století, 
kdy se šlechtily první odrůdy, což 
trvá mezi třinácti až sedmnácti lety. 
Takovým středem kmínu na Vysoči-
ně je oblast Valče na Třebíčsku, kde 
i my kmín čistíme. Dvouletý kmín 
může ale růst v každé nadmořské 
výšce. 

Takže jak se pěstuje?
Vysévali jsme ho loni v dubnu 

s hrachem. Hrách je úžasný v tom, 
že hubí plevele a váže vzdušný 
dusík. Pěstování kmínu není jedno-
duché, ještě nyní nevíme, jak letos 
dopadneme. V loňském roce nám 
do květu přišly deště, nelétaly včely, 
úroda byla nižší. Průměrně se sklí-
zí 800 kilogramů kmínu z hektaru. 
Loni to bylo 400, i 200 kilogramů. 
Někteří pěstitelé porosty i zaoráva-
li. 

Může se vysévat i s jinou plodi-
nou?

Může se vysévat s mákem. Jen na 
doplnění, kmínová nať je výbor-
ná do salátů. Chutná mezi kedlub-
nou a mrkví. Profesionální kucha-
ři ji takto využívají. Letos vypadají 
porosty kmínu nádherně, doufejme, 
že se v nich neobjeví nežádoucí ple-
vele. Se sklizní kvůli zpoždění vli-
vem počasí počítáme v první srpno-
vé dekádě. 

Dříve rostl kmín na zahradách 
běžně. 

Takový kmín opadával, proto se 

LIDÉ si na festivalu kmínu mohli zakoupit tuto kvalitní surovinu.
 Foto: Antonín Zvěřina

Český kmín si zaslouží pozornost

Karel

Jonák

Služby LSPP stomatologické na ČERVENEC 2021
sobota, neděle, svátek: 9-12 hodin

3. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
4. 7. neděle MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
5. 7. svátek  MUDr. Smetanová Irena  JemDent s.r.o.  675 31 Jemnice  606 035 265
6. 7. svátek  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
10. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
11. 7. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
17. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
18. 7. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
24. 7. sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
25. 7. neděle  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248
31. 7.  sobota  MUDr. Machová Eva   Husova 898  675 71 Náměšť nad Oslavou  568 620 248

Připravují divadlo 
Agentura Harlekýn Praha a Kul-

turTop Třebíč připravují divadelní 
představení Ernest Thompson: Na 
zlatém jezeře. Uskuteční se v nedě-
li 3. října od 19 hodin v Národním 
domě. V hlavních rolích se představí 
Simona Stašová, Ladislav Frej, Mari-
ka Procházková a další. 

Romantická komedie odehrávají-
cí se v kouzelném prostředí na bře-
zích Zlatého jezera, kde tráví léto 
postarší manželé. Věčně nespoko-
jený a nepraktický profesor v penzi 
Norman a jeho chápající žena Ethel, 
starající se o muže i domácnost s 
neutuchajícím půvabem a noblesou. 
Příjezd dcery s partnerem a tvrdo-
hlavým synkem pomůže Normanovi 
vystoupit z letargie.  –zt-

začaly šlechtit odrůdy, které neo-
padávají. Mnoho lidí nejen že neví, 
jak se kmín pěstuje, ale ani jak kve-
te a že je to medonosná plodina. Je 
i protierozní. 

Dá se kmín pěstovat na zahrád-
kách?

Není žádný problém. Hodně lidí 
s tím začíná, dokonce posílají fotky 
svých porostů. 

Lidé kmín často spojují se 
zabijačkou. Na co se dá ještě 
použít?

To je pravda, že se spojuje 
s masem, chlebem a brambory. My 
ho používáme i ve sladkých jídlech, 
ovšem ve formě oleje. Dokonce 
jsme i vydali kuchařku a knížečku o 
historii českého kmínu na Vysoči-
ně. Informujeme, na co všechno se 
dá kmín využít. Kmínová silice se 
dá použít mnoha způsoby. Do kara-
mel, bramborových placek. Mys-
lím si, že tento olej má budoucnost 
v české gastronomii. Nechceme, 
aby se nám pole jen žlutila a výsled-
ný produkt se vyvážel do Německa, 
kde pole žlutá tolik nejsou. I když 
řepkový olej je velice kvalitní.

Má kmín i léčebné účinky?
Různé čaje s kmínem pomáhají už 

malým dětem se zažíváním. Výbor-
ný je na průdušky, na desinfekci 
ústní dutiny, dá se použít i na ošet-
ření ran. Když mám zahleněný krk, 
dám si malou lžičku oleje a moc to 
pomáhá. Někteří lidé říkají, že to 
dodá i životní energii. 

Dá se využít i v kosmetice?
Určitě, ale zatím o to nebyl zájem. 

Rozšiřují se plochy kmínu tady 
na Vysočině?

Myslím si, že za tři roky se nezvět-
šily. Hodně se pěstuje na Plzeňsku. 
Rozhodně by si zasluhoval větší 
podporu. 

Vyhlásili soutěž 
Vyhlásit soutěž o nejhezčí květino-

vou výzdobu se rozhodlo i letos měs-
to Třebíč. Jedná se již o pětadvacátý 
ročník. Starosta Pavel Pacal uvedl, 
že soutěž má mezi obyvateli velkou 
oblibu.  –zt-


