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AKTIVITY SPOLKU ČESKÝ MODRÝ MÁK V ROCE 2020
Vlastimil MIKŠÍK, Stanislava KOPRDOVÁ

Český modrý mák z.s. a Česká zemědělská univerzita v Praze
Úvod
Vážení zemědělci, pěstitelé, obchodníci a
zpracovatelé máku, všichni příznivci této tradiční
české plodiny. Máme za sebou další rok.
Ten nezačal pro mák dobře, díky děděnému
nedostatku vláhy minulých let, ale zejména díky
velmi nízkým, mrazivým teplotám v březnu i
v průběhu dubna. Ty zdecimovaly zejména časně
seté porosty, mnozí pěstitelé museli sít mák znova
na konci března či začátkem dubna. Trefit optimální termín setí máku patří k největším výzvám
začátku vegetačního roku.

Záchrana přišla v červnu v podobě srážek,
kterých bylo až dost. Zachránily nejen mák. Porosty máku vyrostly do výšek, jaké jsme na našich
polích dlouho neviděli. Plochy a výnos máku se
udržely na velmi dobré úrovni, o tom podrobněji
se dočtete v dalších příspěvcích v Makovém
občasníku. My na úvod vybíráme z témat, které
organizoval a řešil spolek Český modrý mák
v průběhu roku mimo tradičních odborných seminářů a polních dnů.

Mák předčí z nutričního hlediska mnohé běžné potraviny
I v roce 2020 se spolek měl možnost intenzivně věnovat propagaci našeho máku, a to díky
společnému projektu s Agrární komorou ČR pod
názvem Náš modrý mák.
Podrobně jsme zhodnotili mák jako potravinu, vyzdvihli jsme jeho nutriční hodnotu ve
srovnání s jinými běžnými potravinami. Věnovali
jsme se i mýtům, které jsme se snažili nalomit či
vyvrátit právě poukázáním na nutriční kvalitu
současných odrůd máku. Nejvyšším cílem bylo
uvedení Makové mapy – tedy nabídky prodeje
máku ze dvora pro spotřebitele. Vše se zdárně

povedlo i přes
„korona“ omezení
v naší společnosti
od poloviny září.
K tématům
bylo
vydáno
mnoho článků do
médií, rozhovorů do rádií a televizí vč. internetových, uskutečnily se 2 tiskové konference, nechyběli jsme na Makových slavnostech v Ploskovicích.

„Českým mákem se neOPIJete“
Na první tiskové konferenci 21.7.2020 jsme
se věnovali častým makovým mýtům, které přežívají staletí. Novináře jsme opět ujistili (opakování
je matka moudrosti), že mák se v ČR pěstuje výhradně jako potravina, a ne jako zdroj opiátů.
Velkou část jsme věnovali nutriční hodnotě máku
ve srovnání s dalšími potravinami.




Obsah zinku je vyšší než v „zinkových semínkách“ tykve olejné a 3x vyšší než ve vlašském ořechu či mandlích…
Obsah draslíku je 2,5x vyšší než u banánu.

Přehledně jsme v letáku publikovali v čem
makové semeno vyniká:
 75 % oleje připadá na esenciální kyseliny
 Obsah vápníku je 12x vyšší než u mléka
 Obsah železa je 3x vyšší než u špenátu
 Obsah hořčíku je 2x vyšší než ve vlašském
ořechu
 Obsah fosforu ve 100 g máku odpovídá doporučené denní dávce
Makový občasník, sborník z odborného semináře, 15. 2. 2021

-3-

Spotřeba máku je ale i v ČR velmi nízká –
podle ČSÚ jen 1 g denně na 1 obyvatele.
Podívejme se na množství máku v našich
pokrmech a srovnání s teoretickou roční spotřebu
máku v konkrétním pokrmu (tab.). Z tabulky vyplývá, že makovým nápojem nejsnadněji můžeme
zvýšit příjem minerálních látek a vitamínů z máku. A taky je to nejjednodušší cesta k plošnému
zvýšení spotřeby máku u nás.

U výroby nápoje je ale nutno dbát na původ
suroviny, tj. nutno zpracovávat na nápoj pouze
mák původem z ČR. Důvod je jednoduchý – jen
zde je jistota, že koncentrace opiových alkaloidů
v máku je velmi nízká, podprahová.
A jak se k nabídce kvalitního máku české
provenience spotřebitel dostane? Toto téma jsme
rozebrali na druhé tiskové konferenci.

Množství máku
ve výrobku/porci

Pokrm
Nudle s mákem, porce 120 g
Makový nápoj (mák a voda 1:4)
Domácí české buchty z půl kila mouky (= asi 25 ks)
Kynutý makový koláč s drobenkou z půl kila mouky na plech
Makový závin 400 g z obchodu
Běžný rohlík sypaný mákem 40 g

30 g / porci
cca 200 g
na litr nápoje
150-200 g
200 g
až 80 g
až 1 % máku

Roční spotřeba máku
přepočtená na jeden
výrobek *)
13 porcí
2 litry
50 – 60 buchet
2 plechy
5 - 6 závinů
více jak 1000 rohlíků

*) počítáme se spotřebou cca 400 g máku /1 obyvatele ČR

Začali jsme s vámi spoluorganizovat prodej máku ze dvora
Představení a uvedení Makové mapy – prodeje máku ze dvora – bylo náplní další tiskové
konference, která se uskutečnila 24. září 2020.
Hlavním cílem je dostupným způsobem doporučit a ukázat spotřebiteli, kde a za jakých
podmínek může nakoupit kvalitní český potravinářský mák. Zjednodušeně řečeno – propojit pěstitele se spotřebiteli.
Maková mapa pomůže se zavedením cechovní normy Český modrý mák do podvědomí
veřejnosti. Je ale nezbytné, aby všichni pěstitelé
modrosemenného máku - zejména ti, kteří mák
nabízí prostřednictvím mapy - si normu zaregistrovali.

Cíle Makové mapy jsou ale širší a podrobněji se vše dočtete v dalším příspěvku „Kvalita je
na dvoře !“ na str. 10.
-4-

Nezbývá než dodat, že Maková mapa je
součástí spolkových internetových stránek –
http://mapa.ceskymodrymak.cz
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Další akce nejen na poli publicity a propagace
a) Makové slavnosti Ploskovice 22.8.2020
Zúčastnili jsme se velké makové slavnosti
na zámku v Ploskovicích u Litoměřic. Mák byl
skutečně všade. Slavnost hojně navštěvuje veřejnost, a přestože v Ploskovicích je hlavním tématem mák ve všech podobách, téma na makovou
diskusi s lidmi je vždy velmi široké. Potěšující je,
že rok od roku u veřejnosti znatelně roste odbornost. Tato slavnost se jistě bude konat i v roce
2021, vřele doporučujeme. Zástupci spolku zde
chybět nebudou.
b) Mise Kazaň (2. - 3. 2. 2020)
Zástupce spolku se účastnil mise, které se
účastnili představitelé potravinářských firem, služeb ale i zemědělci. Dále byli přítomni zástupci
jednotlivých odborů MZe, ÚKZÚZ a dalších organizací a novináři. Misi organizovalo Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavní cíl byla účast na
Česko - tatarstánském podnikatelském fóru, navázání kontaktů a jednání B2B. Zde jsem měl možnost hovořit se zástupci zpracovatelů a obchodníků Tatarstánské republiky a seznámit je s pojetím
cechovní normy u Českého modrého máku. Je
potěšující, že kvalita českého modrého máku
v Rusku je široce známa. Přínosná byla návštěva
Kazaňské zemědělské univerzity (Kazan Agrarian
University, založená 22. 5. 1922).









ČT1, Události – Úroda máku (26.7.2020,
2.09 min.); děkujeme za účast člena spolku
pana Pavla Reše a Václava Lohra, podrobněji
můžete vidět v aktualitách na spolkovém
webu ceskymodrymak.cz.
ČRo, Radiožurnál - Mák se u nás pěstoval
od příchodu Slovanů (8.8.2020, 25 minut).
Velice poutavě o máku vyprávěl Václav Lohr.
Podrobněji můžete slyšet v aktualitách na
ceskymodrymak.cz.
ČRo2, Dva na dvojce - Makové mléko a jiné
dobroty (21.8.2020, Stanislava Koprdová)
Prima News – Česko jako maková velmoc
(26.9.2020).
ČT2, Folklorika – Takové makové řemeslo
(17.10.2020, 26 minut).

V tištěných mediích stojí za zmínku ty, které mají silný dopad – Právo, Deník, Květy a prozeny.cz, kde článek měl zásadní vliv na registrace
v Makové mapě (více v článku „Kvalita je na
dvoře!“). A za zmínku stojí příspěvek v časopisu
iProsperita (madambusiness.cz), kde v srpnovém
čísle ředitelka spolku obsadila i titulní stranu.
Za rok 2020 bylo uskutečněno celkem 137
výstupů v celkové hodnotě 3 495 600 Kč (dle
AVE).

c) Kvantum článků v médiích
I letos jsme měli přímý vliv na hlavní média v ČR. Za zmínku stojí:
 ČT1, Události - Jarní mrazy zhorší úrodu
(23.3.2020) – viz foto.
 Rádio ZET - Rozhovor s Ing. Václavem Lohrem (22.7.2020, 13 minut).
Makový občasník, sborník z odborného semináře, 15. 2. 2021

Pozn.: AVE (Advertising Value Equivalency) je metoda hojně využívaná, vyjadřuje přepočet
redakčního prostoru na inzerci. Tzn. kolik peněz
bychom vynaložili, kdybychom platili čistě za inzertní prostor. Vypočítává se z ceníkových cen.
Seznam mediálních výstupů viz tabulka.
Významné výstupy značíme šedě.
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Č.
Datum
Titul
Leden 202Leden 2020
1
01.01.2020
babinet.cz
2
07.01.2020
halonoviny.cz
3
29.01.2020
vitalweb.cz
4
5
6
7
8

03.02.2020
05.02.2020
07.02.2020
09.02.2020
12.02.2020

Retail Info Plus
Blesk Vaše recepty
retailnews.cz
babinet.cz
Vaříme krok za krokem

9
10
11

10.03.2020
23.03.2020
24.03.2020

Můj svět
ČT1
ct24.ceskatelevize.cz

12

24.04.2020

Zpravodaj AGRObase

13

20.05.2020

Pekař Cukrář

14
15

13.06.2020
29.06.2020

Právo + mutace
Deník

16

15.07.2020

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

19.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
21.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
23.07.2020
25.07.2020
26.07.2020
26.07.2020

Lidové noviny + 3 mutace
lidovky.cz
Nová Večerní Praha
financni-web.cz
ct.24.ceskatelevize.cz
zemedelece.cz
zena.iprima.cz
ceskenovinky1.eu
zeny.iprima.cz
ceskenoviny.cz
vecerni-praha.cz
vitalia.cz
zemedelskytydenik.cz
asz.cz
agris.cz
radio Zet
Receptář
Receptář
Květy
halonoviny.cz
blesk.cz
ČT1

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

01.08.2020
02.08.2020
03.08.2020
03.08.2020
05.08.2020
06.08.2020
06.08.2020
07.08.2020
08.08.2020
08.08.2020
08.08.2020
09.08.2020
09.08.2020
10.08.2020
10.08.2020
11.08.2020
12.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
13.08.2020
17.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
21.08.2020
21.08.2020
23.08.2020
23.08.2020
24.08.2020

Právo + mutace
novinky.cz
iprosperita.cz
ceskenapoje.cz
cysnews.cz
stylemagazin.cz
prestigeweb.cz
fresh.iprima.cz
Čro Radiožurnál
bydlet.cz
babinet.cz
dokonalazena.cz
Deník + mutace
Prosperita/Madam bus.
Překvapení
rodice.com
Apetit
blesk.cz
asz.cz
agris.cz
Prostějovský večerník
Gurmet
Chvilka pro tebe
kupi.cz
ČRo, Dva na dvojce
litomericky.denik
prazsky-zpravodaj.cz
vitalia.cz
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Titulek

AVE

Zeleninové chipsy s citrónovým dipem
České cechovní normy plní stejnou úlohu jako kdysi ČNS normy
Mák je nedoceněnou plodinou. Proč stojí za ti ho zařadit do..?
Únor
Pět let českých cechovních norem
Mákové kouzlení
Pět let českých cechovních norem
Přehnaně oslavovaná chia semínka. Český mák vám nabízí více..
Chutný a blahodárný MÁK
Březen
Tenhle plevel budete milovat
Hlavní události - Jarní mrazy zhorší úrodu
Mrazíky poničily ovocné sady. Plodiny kvůli teplé zimě ztratily ..
Duben
Mák zachrání jeho kvalita
Květen
Modrý mák - obchod a situace na poli
Červen
Nové české cechovní normy roku 2019
Exportní šlágr mák. Česko se v tomhle ohledu ve světě neztratí
Červenec

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč

Modré rodinné stříbro ovládá české pole

39 000,00 Kč

Mák začíná z polí vytlačovat žlutou řepku
Česko patří mezi rekordmany ve spotřebě máku, opiáty v nich ..
Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je nejistá
Pěstování máku je na vzestupu. Letošní úrodu však mohou ..
Osevní plocha máku se letos rozšířila
Letní makový dort s ovocem
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
Ledová káva s makovým mlékem
Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je nejistá
Česko patří mezi rekordmany ve spotřebě máku, opiáty v nich ..
Český modrý mák není droga, ale spíš superpotravina
Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je nejistá
Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je nejistá
Pole s mákem se letos rozrostla, úroda je nejistá
Rozhovor s Ing. V. Lohrem (9:00-9:13)
Mák
Trápí vás bolesti zad?
Trápí vás bolesti zad?
Pěstitelé máku s obavami sledují nebe
Český mák zlevní? Vědcům vytřel zrak, překoná v minerálech..
Hlavní události – Rekordní úroda máku
Srpen
V pěstování máku je Česko světovou jedničkou
V pěstování máku je Česko světovou jedničkou
Čeští zemědělci ročně vyexportují mák za víc než miliardu
Léto voní po máku
Znáte české superpotraviny, které jsou plné vápníku?
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
Osvěžující ledová káva s makovým mlékem
Mák se u nás pěstoval od příchodu Slovanů
Letní recepty s mákem: makový dort s ovocem
Podcast: Náš modrý mák je zdravý a kvalitní ..
Letní tipy: Léto voní po máku
Superpotravina, kterou sledují celníci. Máku se na Vysočině daří.
Čeští zemědělci ročně vyexportují mák za více než miliardu
V hlavní roli mák
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
Sezonni a čerstvé
Sklizeň 2020: Obilovin i máku bude víc, ale řepky méně
Sklizeň obilovin a máku letos vzroste, úroda řepky bude nižší
Sklizeň obilovin a máku letos vzroste, úroda řepky bude nižší
Dali byste si nìco dobrého na chuť?
Chuť tradice
Prospěšných účinků JAKO MÁKU
Jak poznat kvalitní mák v obchodech?
Makové mléko a jiné dobroty
Makové slavnosti provoněly ploskovický zámek
V českých makových výrobcích opiáty nenajdete
Český mák je unikát, ale ne pro milovníky drog

30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
95 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
25 000,00 Kč
149 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
59 000,00 Kč
75 000,00 Kč

15 000,00 Kč
59 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
33 000,00 Kč
49 000,00 Kč
75 000,00 Kč
69 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
49 000,00 Kč
29 000,00 Kč

49 000,00 Kč
60 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
30 000,00 Kč
90 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
59 000,00 Kč
10 000,00 Kč
59 000,00 Kč
7 900,00 Kč
40 000,00 Kč
59 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
17 500,00 Kč
92 000,00 Kč
10 000,00 Kč
?
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
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66
67
68
69
70
71
72
73

24.08.2020
24.08.2020
srpen 20
28.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
27.08.2020
27.08.2020

Právo + mutace
asz.cz
Agrární obzor
Litoměřický deník
ČRo Plzeň
Zpravodaj AGRObase
Zpravodaj AGRObase
Zpravodaj AGRObase

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

02.09.2020
03.09.2020
24.09.2020
24.09.2020
24.09.2020
24.09.2020
24.09.2020
24.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
25.09.2020
26.09.2020
26.09.2020
26.09.2020
27.09.2020

Vlasta
Květy
seznamzpravy.cz
zemedelec.cz
zemedelec.cz
seznamzpravy.cz
cnn.iprima.cz
cnn.iprima.cz
zemedelskytydenik.cz
akcr.cz
asz.cz
muzemejistzdraveji.cz
Zpravodaj AGRObase
Hanácké noviny
Právo - Praha + stř. Č.
Zprávy FTV Prima
agromanual.cz
agris.cz

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

01.10.2020
05.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
17.10.2020
22.10.2020
25.10.2020
26.10.2020
26.10.2020
27.10.2020
27.10.2020

receptyonline.cz
Týdeník
prozeny.cz
prozeny.cz
Gurmet
napadov.cz
ČT2 - Folklorika
rodice.com
Zpravodaj AGRObase
iNavody.cz
Facebook - inavody
iNavody.cz
Facebook - inavody

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

03.11.2020
03.11.2020
04.11.2020
05.11.2020
06.11.2020
07.11.2020
08.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
13.11.2020
19.11.2020
21.11.2020
22.11.2020
23.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
25.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
30.11.2020
30.11.2020

zeny.iprima.cz
zeny.iprima.cz
rtvj.cz
rodice.com
Fitness
muzemejistzdraveji.cz
zeny.iprima.cz
Retail News
muzemejistzdraveji.cz
Apetit
stamgastagurman.cz
fresh.iprima.cz
celebritytime.cz
stamgastgurman.cz
stamgastgurman.cz
bydlet.cz
bydlet.cz
fresh.iprima.cz
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Mák není jen do buchet, chutná i v klobásách a sekané
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
Česká republika je makovou velmocí
Ploskovice provoněly makové slavnosti
Nadprůměrnou úrodu máku mají někteří zemědělci v plzeňském..
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
Modré zlato z našich polí
Luskoviny a olejniny na polích jsou přínosem i rizikem
Září
Co možná nevíte..O MÁKU
Mlsná pomazánka, Makový dort s ovocem
Pěstitelé máku a spotřebitele spojí Maková mapa
Sklizeň máku komplikovaly deště
Nový portál Maková mapa zprostředkuje kontakt pěstitelů se ..
Mák přímo ze dvora je levnější a neomámí vás, lákají pěstitelé
Reportáž - Sklizeň českého máku
Web - Sháníte český mák? Nezoufejte. Pomůže nová Maková mapa
Pěstitele máku a spotřebitele spojí Maková mapa
Maková mapa - prodej kvalitního máku ze dvora
Pěstitele máku a spotřebitele spojí Maková mapa
Maková mapa: Kupte si český mák přímo od farmáře
7 mýtů o máku
Česká republika je makovou velmocí
Pro český mák ke svému farmáři
Česko jako maková velmoc
Úroda máku bude vyšší než loni
Pěstitele máku a spotřebitele spojí Maková mapa
Říjen
V českých makových výrobcích opiáty nehledejte!
Mák nejen pro silné kosti
Dietní mlsání: Připravte si nepečený makový dort s ovocem
Česká superpotravina, která je ve světě naprosto unikátní.
Maková mapa
Droga i pochoutka. Máku se není třeba bát. Vyplatí se ale vybírat
Takové makové řemeslo
Maková mapa: Prodej kvalitního máku ze dvora
Maková mapa – kvalita je na dvoře
Mákokoulení - makové kuličky
Příspěvek Mákokoulení - makové kuličky
Mák nejsou jen semínka na pečivu, obsahují blahodárný olej
Příspěvek Mák nejsou jen semínka na pečivu, obsahují ..
Listopad
Dýňový hummus s praženým mákem
Mrkvovo-makový koláč
Maková mapa - prodej kvalitního máku ze dvora
Recept: Dýňový hummus s praženým mákem
Nepečené kuličky s mákem
Nechte se inspirovat! Svatomartinská tradice křupavě a s mákem
Svatomartinská tradice trochu jinak: Upečte si místo husy …
Mák, potravina i obchodní komodita
Mák, dýně a mrkev - Tři recepty na podporu imunity
Sezonni a čerstvé
Nechte se inspirovat! Svatomartinská tradice křupavě a s mákem
Pečená kachna s makovou nádivkou a šípkovým zelím
Jaké cukroví by upekla maková panenka?
Mák, dýně a mrkev - Tři recepty na podporu imunity
Jaké cukroví by upekla maková panenka?
Jaké cukroví by upekla maková panenka?
Recept na podporu imunity: mrkvovo - makový koláč s ořechy
Pečený dýňový hummus s opraženým mákem
Pečená kachna s makovou nádivkou a šípkovým zelím
Dýňový hummus
Ořechovo - makový chléb bez kynutí
Pečená kachna s makovou nádivkou a šípkovým zelím
Mák, dýně a mrkev – 3 podzimní recepty na podporu imunitu
Recepty na podporu imunity: dýňový hummus s praženým mákem
Jaké cukroví by upekla maková panenka?
Jaká vánoční linecká kolečka by upekla maková panenka?
Prosinec
Zeleninové chipsy s citrónovým dipem
Makové vánoční cukroví
Makové buchty k nakousnutí…nepoznáte, že se mák pěstoval na kalu
Domácí ořechovo-makový chléb bez kynutí
Křupavé makovo-sezamové sušenky
Inzerce - České cechovní normy
Zdraví prospěšný mák. Kam se hrabou chia semínka
Linecká kolečka s makovým krémem a povidly
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Celková hodnota:
Celkem výstupů:

rok 2020

3 495 600 Kč
138

Newslettery jsou na internetové stránce: http://ceskymodrymak.cz/files/2020/

d) Výzkumný úkol
V roce 2020 jsme se rozhodli podat výzkumný úkol do grantové soutěže (NAZV), pod
názvem „Rizikové faktory v pěstování a světovém
obchodu s Českým modrým mákem“. Vnímáme
problém limitního obsahu kadmia v semenech
máku, který připravují legislativci v EU, jako
riziko pro mnohé pěstitele v ČR. Na grantu by
participovalo ČZU, Mendelu, Oseva vývoj a výzkum Opava, Agra Group a ÚJF AV ČR. Návrh
grantu ale neprošel do skupiny financovaných.
e) Propagační brožura o máku v angličtině
Na konci roku nám vyšla brožura o máku
v angličtině, za vydatné spolupráce a podpory
MZe. Moc děkujeme.
Brožura se jmenuje „The Czech Republic
the Largest Producer of Breadseed Poppy“ (ISBN
978-80-7434-584-5). Těšíme se, že nyní máme
aktuální publikaci i směrem za naše hranice,
zejména tam, kde náš mák má dobrý zvuk (resp.
dobrou chuť).

Chráněné zeměpisné označení „Český modrý mák“
Ve věci žádosti o zápis chráněného zeměpisného označení „Český modrý mák“ (dále
CHZO) v rámci Evropské unie nastal zásadní
posun. Koncem září Komise zveřejnila žádost o
zápis zeměpisného označení "Český modrý mák"
(viz http://ceskymodrymak.cz/files/2020/)
Poté běžela tříměsíční lhůta pro případné
námitky. Nyní čekáme na případné námitky, komentáře ostatních členských států. Doufáme, že
po několika letech bude CHZO pro náš mák konečně zapsáno.
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Moření osiva pro rok 2020
Spolek ČMM připravil ve spolupráci se
společností Syngenta Czech, s.r.o. žádost o povolení neonikotinoidového mořidla Cruiser OSR pro
moření semen máku. Pro pěstitele máku je moření
osiva máku zásadní, protože plošné foliární aplikace nemají potřebnou selektivitu, a navíc je každým rokem omezeno spektrum insekticidních a
fungicidních účinných látek.
Na základě žádosti spolku Český modrý
mák z.s. bylo 4. listopadu vydáno a zveřejněno na

úřední desce ÚKZÚZ nařízení pro omezené a
kontrolované použití přípravků Cruiser OSR.
Osivo máku lze mořit v souladu podmínkami stanovenými nařízením po omezenou dobu
od 2. 12. 2020 do 31. 3. 2021. Dávkování 25 l / t
osiva; výsevek 1,75 kg/ha.
Osivo máku lze vysévat v souladu s podmínkami stanovenými nařízením po omezenou
dobu od 1. února 2021 do 31. května 2021.

Závěrem
Vážení členové, milí přátelé potravinářského máku. Spolek je tu pro vás od roku 2001. Postupně se
povedlo vychovat mnoho zapálených odborníků, a i s vaší pomocí se daří zdokonalovat pěstební technologii.
Naši hlavní výhodou jsou povolené a odzkoušené přípravky na ochranu rostlin do máku a vlastní kvalitní
potravinářské odrůdy.
Děkujeme za aktivní spolupráci, a i za solidaritu, bez které by spolek Český modrý mák nemohl
fungovat v celé své šíři.

Kontaktní informace
Stanislava Koprdová, Vlastimil Mikšík, info@ceskymodrymak.cz, www.ceskymodrymak.cz,
www.czechbluepoppy.com
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Vývoz máku ze sklizně 2019 (od září 2019 do srpna 2020). Dle ČSÚ a ČMM.
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