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Pole jsou už bez obilí, 

vítr na nich skotačí, 

každé ráno více studí, 

každý den je jinačí… 

 
************************************************ 

 
 

3/2020                                   říjen 2020 
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Z farnosti 

Ohlédnutí za létem. 

SDH informuje 
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Historie pandemií 

Brambory
 

Slovo starosty 

 

Váţení spoluobčané, 

 

čas nás posunul o další období dál, jsme na začátku podzimu. Máme za sebou 

léto, které nás nevysušovalo jako v loňském roce, dokonce i více deště napravilo 

hladiny vod.  

Všechny sdělovací prostředky stále opakují problematiku nebezpečné kovidové 

nákazy. Uspokojení nad postupným zánikem nepříjemných opatření bylo dočasné. 

Neuplynuly ani čtyři měsíce a pandemie se nejen opakuje, ale je dokonce horší. Je 

jasné, ţe tuto situaci nemůţeme podceňovat. Připomínám, ţe nařízení o dodrţování 

hygienických opatření a nošení roušek je pouhým základem pro zdraví nás všech.  

V letním období se podařilo uskutečnit akce ke spokojenosti široké veřejnosti. 

Nejvýraznější byly červnové hody, na kterých má samozřejmě podíl kulturní komise v 

čele s vedoucím komise Františkem Blaţkem. Také velký podíl na dobře zorganizované 

akci má paní místostarostka Dana Štolfová. Ke spokojenosti přispělo vylepšené 

prostředí kolem kiosku na sportovním areálu. Za vysokou účast občanů obce a 

přespolních vděčíme i sluníčkovému počasí.  

Problémy, které se objevují, a které běţně řešíme, jsou důleţité a nelze je 

opomíjet.  V současné době má obec a zastupitelstvo před sebou úkoly, které je vhodné 

povaţovat za hlavní. Jsou to práce na:  

- přípravě výstavby čističky odpadních vod a s tím spojené odkanalizování obce; 

- rekonstrukci páteřní komunikace v obci; 

- výstavbě sociálního domu v obci; 

- zpracování územního plánu.  

Zastupitelstvo obce na svém srpnovém jednání schválilo zpracování technické 

projektové dokumentace. Příprava výstavby čističky odpadních vod (ČOV) dospěla do 

fáze, kdy vypíšeme výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace. 

K výstavbě sociálního domu v obci na pozemku bývalého „Chlupovo“ hodnotící 

komise dne 19.5. vybrala zpracovatele technické projektové dokumentace výstavby 

domu. Připravují se podklady pro konkrétní podobu budoucí stavby.  
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V měsíci červnu Rada Jihomoravského kraje rozhodla, ţe v roce 2020 

neposkytne z důvodu nedostatku financí v důsledku „kovidové krize“ ţádné dotace na 

zpracované územní plány. To pro nás má za následek, ţe o uvaţované finanční 

prostředky budeme opakovaně ţádat v roce 2021. Tím se protáhne termín konečné 

realizace a přijetí nového Územního plánu obce. Asi víte, ţe na internetových stránkách 

obce je zveřejněn návrh nového ÚP Hoštice-Heroltice. Návrh bude sňat ze stránek obce 

dne 15. 10. 2020. Do té doby mají občané právo přednést námitky a návrhy, které by ve 

zpracování odstranily případné nedostatky omezující jejich práva. 

Při procházce obcí se dají nalézt různé problémové situace. Jednou z nich 

bezesporu je neutěšený stav zarostlého vodního toku – otevřený kanál vedoucí přes 

obec. K nápravě jsem zaslal ţádosti o vyčistění a odbahnění koryta na Ministerstvo 

zemědělství a Povodí Moravy. 

Na závěr Vám přeji dobré zdraví, pohodové dny  a mnoho pěkných chvil. 

   

Váš starosta 

 

Deník zastupitelstva 

 

Přinášíme Vám ve stručnosti přehled usnesení Zastupitelstva obce ve třetím 

čtvrtletí roku 2020. Podrobnější přehled ve formě zápisů z jednání zastupitelstva máte 

k dispozici v kanceláři starosty obce k nahlédnutí. Vzhledem k platnosti Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, nebudou 

jiţ celé zápisy uveřejňovány na webových stránkách obce a zde zveřejňované  zápisy 

nebudou obsahovat údaje, které by byly v rozporu s tímto nařízením. Děkujeme za 

pochopení. 

 

19. Zastupitelstvo obce dne 23.6.2020: 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 23. 6. 2020 pana Ing. Tomáška Iva a pana Ing. Tomáška Oldřicha. 

- schvaluje navrţený program 19. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 23. 6. 2020 

- schvaluje projektovou dokumentaci vodovodní přípojky k RD čp. 9 v k.ú. Hoštice v 

dané lokalitě, kde bude vodoměr umístěn do vodoměrné niky. Vodoměrná nika bude 

umístěna v temperovaném prostoru v zádveří RD čp. 9 v k.ú. Hoštice 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje projektovou dokumentací vodovodní 

přípojky k RD č.p. 10 v k.ú. Hoštice, která povede do standardní plastové vodoměrné 

šachty s lehkým pojezdovým poklopem umístěné v průjezdu RD č.p. 10 v k.ú. Hoštice 

- schvaluje novostavbu vodovodní přípojky k RD č.p. 124 na parc. č. st. 176, 169/3, 
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169/26 v k. ú. Heroltice; 

a) Vydáním Rozhodnutí o pouţití komunikace ke zvláštním účelům; 

b) Smlouvou o právu provést stavbu a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

- jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., zmocňuje starostu 

obce pana Luďka Kolkopa k zastupování obce při výkonu všech práv akcionáře na 

valné hromadě akciové společnosti VaK Vyškov, a.s., která se bude konat dne 25. 6. 

2020. 

- schvaluje dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě č. 1827/2014 uzavřené mezi ZOD Haná 

Švábenice a obcí Hoštice-Heroltice a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

- schvaluje účetní závěrku MŠ Hoštice-Heroltice za rok 2019 včetně rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přílohy. 

- schvaluje účetní závěrku ZŠ Hoštice-Heroltice za rok 2019 včetně rozvahy, výkazu 

zisku a ztráty a přílohy. 

- schvaluje účetní závěrku obce Hoštice-Heroltice včetně rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a příloh za rok 2019 a převod výsledku hospodaření za rok 2019 v částce 4 290 

229,98 Kč na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

- schvaluje celoroční hospodaření – Závěrečný účet obce Hoštice-Heroltice včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 

- schvaluje: 

a) Účetní odpisový plán obce Hoštice-Heroltice pro rok 2020 

b) Účetní odpisový plán Mateřské školy Hoštice-Heroltice pro rok 2020 

c) Účetní odpisový plán Základní školy Hoštice-Heroltice pro rok 2020. 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 v rozsahu předloţeného návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových poloţek. 

- nesouhlasí s vytvořením „Svazku obcí“ mezi obcemi Hoštice-Heroltice a Rybníček za 

účelem vybudování čističky odpadních vod 

- souhlasí: 

a) s umístěním a provedením stavby která řeší připojení nového odběrného místa pro 

novostavbu RD na p.č. 36/20 a pro novostavbu RD na p.č. 1311,  

b) s vydáním Rozhodnutí o pouţití komunikace ke zvláštním účelům, 

c) se Smlouvou o právu provést stavbu a pověřují starostu obce jejím podpisem. 

 

20. Zastupitelstvo obce dne 28.7.2020: 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 28. 7. pana Františka Blaţka a pana Ing. Tomáše Hlaváčka 

- schvaluje navrţený program 20. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 28. 7. 2020 

- souhlasí s úplnou uzavírkou pro vozidla, jejichţ výška nepřesahuje 3,6 m, v úseku 

silnice č. I/47 v úseku 2,780 km – 4,610 km tj. od křiţovatky ke středisku ZOD 
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Hoštice-Heroltice po křiţovatku s bývalou silnicí I/47 před Ivanovicemi na Hané ve 

dnech 25. - 27. srpna 2020 (vţdy od 8:00 do 17:00 hodin), a to z důvodu pokládky 

hmot pro vodorovné dopravní značení na zkušebním úseku. V případě nepříznivého 

počasí nebo z jiných technických důvodů je stanoven náhradní termín ve dnech 1. 9. - 

3. 9. 2020. Vozidlům jejichţ výška přesahuje 3,6 m, bude průjezd umoţněn. Silnice 

III/4286 se uzavírá v délce 300 m 

-  stanovuje přechodnou úpravu provozu včetně dopravního značení dle dokumentace 

firmy TRASIG, s.r.o. pro úplnou uzavírku předmětného úseku na objíţďkové veřejně 

přístupné účelové komunikaci. V úseku na objíţďkové veřejně přístupné účelové 

komunikaci budou provedeny nutné opravy výtluků a provedeno sečení krajnice ze 

strany ţadatele, za účelem zachování bezpečnosti silničního provozu 

- schvaluje výstavbu splaškové kanalizace a čističky odpadních vod pro obec Hoštice – 

Heroltice. Souhlasí se zpracováním projektu výstavby splaškové kanalizace odpadních 

vod. Souhlasí se zpracováním projektu výstavby čističky odpadních vod s kapacitou 

pro obec Hoštice-Heroltice 

- pověřuje starostu obce zahájením úkonů k provedení přípravných prací na zadávací 

dokumentaci. 

 

21. Zastupitelstvo obce dne 25.8.2020: 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 25. 8. pana Ing. Antonína Dynku a pana Mgr. Jana Knápka Ph.D 

- schvaluje navrţený program 21. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 25.8. 2020 

- schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SPP/032/2019 a pověřuje starostu obce 

podpisem tohoto dodatku 

- schvaluje Smlouvu č.:1030059576/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

uzavřenou mezi obcí Hoštice-Heroltice a firmou E.ON Distribuce a.s. a pověřuje 

starostu obce podpisem této smlouvy 

- projednalo a odloţilo na další ZO Ţádost o vyjádření ke společnému oznámení 

záměru, která řeší Novostavbu RD na pozemku parc.č. 64/37 v k.ú. Hoštice 

- schvaluje Záměr obce Hoštice-Heroltice č. 4/2020 za účelem směny pozemku parc.č. 

1425 v k.ú. Hoštice o výměře 5 m2 

- Zastupitelstvo obce Hoštice-Heroltice schvaluje zařazení správního území obce 

Hoštice-Heroltice do územní působnosti integrované strategie MAS Vyškovsko na 

programové období 2021-2027. 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020 v rozsahu předloţeného návrhu na stranách 

příjmů a výdajů uvedených rozpočtových poloţek 

- schvaluje podmínky zadávacího řízení na zhotovitele technické projektové 

dokumentace – Výstavba kanalizace a ČOV v obci Hoštice – Heroltice. Zadávací 
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dokumentace bude zveřejněna na nově vytvořeném profilu zadavatele a zároveň 

zmocňuje starostu obce podpisem smlouvy s poskytovatelem této sluţby 

 

22. Zastupitelstvo obce dne 24.9.2020: 

- schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce konaného 

dne 24. 9. paní Mgr. Danu Štolfovou a pana Vlastimila Provazníka 

- schvaluje navrţený program 22. zasedání zastupitelstva obce Hoštice-Heroltice 

konaného dne 24. 9. 2020 

- schvaluje novostavbu RD. na parc. č. 64/37 v k. ú. Hoštice 

- schvaluje směnit část pozemku par. č. 1425 v k. ú. Hoštice o výměře 5 m2 ve 

vlastnictví obce Hoštice-Heroltice, převod na PK a LŠ a část pozemku par. č. 802/2 v k. 

ú. Hoštice o výměře 36,6 m2 ve vlastnictví PK a LŠ, převod na obec Hoštice-Heroltice. 

- projednalo a posoudilo moţnost dalšího poskytnutí finanční částky na 

spolufinancování sítě sociálních sluţeb ORP Vyškov. Zastupitelstvo problematiku 

spolufinancování sociálních sluţeb odkládá 

- projednalo návrh občanů obce Hoštice-Heroltice vyznačit komunikaci par. čís. 1271 

dopravními značkami o jednosměrném provozu motorových vozidel a problematiku 

odkládá k dalšímu jednání 

- projednalo ţádost firmy INFOS ART, s.r.o., pobočka Dobrovského 3, 682 01, Vyškov 

a souhlasí s provedením stavby pokládky optického kabelu mezi obcemi Rybníček a 

Hoštice-Heroltice. 

 

Výsledky voleb 
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Kontejnery na velkoobjemový odpad 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven dne  30.10.2020 na stavebním 

dvoře. Kontejner na rostlinný odpad je celoročně přistaven u obecního úřadu.  

 

 

Ohlédnutí za létem 
 

Váţení spoluobčané, 

v letošním roce jsme velice limitováni při pořádání kulturních a společenských 

akcí. 

      Bylo velice sloţité naplánovat i „Hodový den“, 

kdy jsme stále vyčkávali, zda se uvolní protikovidová 

opatření, kde nás zajímal maximální počet osob na akci. 

Poté nás trápilo deštivé 

počasí, kdy ještě 

v pátek před velkým 

turnajem na hřišti stála 

voda. Voda se 

odstraňovala pomocí 

hrabel na sníh a 

s čerpadlem pomohli vodu odsát naši hasiči. 
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 V sobotu 27. 6. 2020 nám přálo 

počasí a od rána se na hřišti konal 

fotbalový turnaj a další akce. Odpoledne 

začal program i za kulturním domem, kde 

se konal „košt vín“, v reţii kulturního 

výboru. Hrála cimbálovka, vystoupili šermíři, 

zatančil nám spolek Pantlék z Němčic, večer 

proběhl koncert revival kapel Katapult a 

VeraS. Vytrvalci, co zůstali déle, si 

uţili i rokotéku. Pro děti byl asi letos 

nejvíce top řetízkový kolotoč a točená 

zmrzlina.  

Dovolte mi poděkovat organizátorům, všem 

co nám pomáhali s přípravou a i během akce, 

sponzorům za dary do tomboly, panu starostovi za 

nákup velkého party stanu a hlavně Vám, co jste 

na akci přišli a podpořili tak sportovní a 

společenský ţivot v naší obci.  

Byli jsme překvapeni velkou účastí našich i přespolních občanů. Věřím, ţe se 

tento den stane tradicí a zase se příští rok na konci června potkáme. 

     Váţím si práce a nápadů kulturního 

výboru, který reagoval na danou situaci a místo 

pálení čarodějnic uskutečnil pro děti čarodějnou 

stezku, bylo to něco nového a dětem se to moc 

líbilo.  Po uvolnění epidemiologických opatření 

připravili zábavné sportovní odpoledne a stanování 

za veliké účasti dětí z celého okolí, které si to 

náleţitě uţily.  

     Chtěla bych poděkovat Kiosku Na hřišti a 

bratrům Jiřímu a Josefovi Mrnuštíkovým, kteří přes léto 2x uspořádali grilování 
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makrel. Akce měly vţdy velkou návštěvnost. Moc bych si přála, aby se opět obnovila 

tradice „Pivní Zekon“, kterou si společně vţdy uţili děti i dospělí. 

      Bohuţel současná situace je velmi nepříznivá na konání akcí, jiţ nyní víme, 

ţe letos v listopadu se nebude konat „setkání seniorů“, jelikoţ jsou nejohroţenější 

skupinou. Věřím, ţe v jarních měsících bude situace příznivá a setkání pro ně 

připravíme. Na říjen jsme měli naplánované i „vítání občánků“, které prozatím také 

musíme zrušit, věřím, ţe to stihneme dříve, neţ půjdou děti do školky. 

      I v letošním roce dostane kaţdá domácnost stolní kalendář na rok 2021 

s krásnými fotografiemi od manţelů Hořínkových, kteří dokumentují ţivot  v naší obci.  

      Tento rok je velice zvláštní, zaţíváme něco, co je pro nás nové a 

nepochopitelné. Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k šíření onemocnění 

COVID 19. Přichází nová, někdy i velmi nepochopitelná opatření plná zákazů a 

musíme na ně reagovat. Snaţte se prosím opatření dodrţovat, protoţe naše společenská 

ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a občanů, kteří mají 

další závaţná onemocnění. Nenechejte se pohltit médii, která na nás chrlí čísla o 

nakaţených, hádkami politiků - raději se běţte projít do přírody, zavolejte přátelům, 

přečtěte si pěknou kníţku nebo se podívejte na dobrý film.  

 

                                                                                                 Dana Štolfová 

 

Ze života mateřské školy 

  

Začal nový školní rok plný velkých změn a 

opatření díky onemocnění COVID-19, které se 

dotýkají i provozu naší MŠ.  Bohuţel jsme 

museli zrušit veškeré akce jako jsou divadla, 

besedy, čtení babičky Alenky a další. Přístup do 

budovy mají omezen i rodiče, coţ bylo 

komplikací především pro nové děti, které 

neměly moţnost postupnému přivykání s rodiči, 

jako tomu bylo v předchozích letech.  O to víc se 

snaţíme připravit pro děti co nejzajímavější 

program, abychom je nepřipravili o zpestření, 

které v předchozích letech jsme jim mohli 

nabídnout v podobě divadelních představení, interaktivních programů, návštěvy policie, 

besed s rodiči a jiných.  
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Po krátké adaptaci, kterou naši nejmenší zvládli bez rodičů a na jedničku, jsme se 

pustili do práce. Společně jsme vyvozovali pravidla souţití, snaţili se o jejich 

dodrţování a upevňování. Zařazovali jsme více skupinových aktivit pro rozvoj 

kamarádství a podpory prosociálního chování. Snaţili 

jsme se vést starší děti ke schopnosti být pro mladší 

vzorem, nabídnout pomoc a mladší děti zase nebát se o 

pomoc poţádat. Díky krásnému, teplému počasí jsme 

mohli trávit dopolední čas na školní zahradě, vyrazit do 

přírody a pozorovat změny, které s sebou podzim přináší.  

Bohuţel jsme byli nucení na několik dní naši krásnou 

zahradu uzavřít, protoţe 

se nám zde zabydleli 

nezvaní, nebezpeční hosté.  

Vedle pískoviště si udělali 

svoje hnízdo vosy. Na pomoc nám přijeli stateční hasiči, 

kteří tyto vetřelce zneškodnili.  

Na pár dní nás také zaměstnali skřítci, kteří 

potřebovali pomoct se zlým Rumpelíkem. Poslali prosbu 

o pomoc po větříku a ten ji donesl aţ k nám do školky. 

My potom napravovali naschvály, které tento záludný 

skřítek vymyslel. Museli jsme vyrobit seznam povinností 

týkající se podzimu, vyčistit studánku, uklidit les a 

namíchat podzimní barvy. Jelikoţ konečně podzim 

panuje, tak jak má být, zřejmě se nám to povedlo.   

Pro tento školní rok 2020/2021 máme zapsáno 27 

dětí. Kapacita naší školky byla tak zcela naplněna do posledního místa.  Přijato bylo 5 

nových dětí a budeme připravovat 9 předškoláků na vstup do základní školy. 

Přejeme všem krásné slunné podzimní dny a pevné zdraví  

                                                                                                                                kolektiv MŠ 

 

 

Kulturní akce  
 

Hody 

Po celkem striktních opatření během jarní 

vlny pandemie koronaviru jsme byli všichni rádi, 

ţe se opatření dosti zmírnila a mohli jsme s obcí a 

fotbalisty udělat hody, jak se patří. My jsme  

pořádali, jako jiţ tradičně, ochutnávku vín s 
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cimbálovou muzikou, která se uskutečnila za kulturním 

domem, coţ byla součást  celodenního programu.  

 

  

Stanování 

Plánovaný termín stanování jsme museli z důvodů 

počasí, kdy hodně pršelo, 

odloţit o týden. Asi by byla 

velká škoda ho zrušit úplně, 

protoţe na druhý pokus nám 

počasí zase přálo a mohli 

jsme jak rozbít stany, zahrát hry, střílet ze vzduchovky, 

opéct buřta a  zazpívat si s 

kytarou u táboráku, či 

vyzkoušet svou statečnost 

na stezce odvahy. Druhý 

den ráno, na ty, co přespali 

ve stanech, ještě čekala 

snídaně, a pak uţ jen balení.  

 

Jóga 

V září jsme opět začali s cvičením jógy. Tentokrát 

s jogínkou paní Cetkovskou. Uvidíme, jak nám budou 

pokračovat opatření ohledně Covid-19, ale zatím budou lekce kaţdou středu v 18:00 

hodin pokračovat s tím, ţe bude maximální počet účastníku omezen na 9 + jogínka a 

budou se dodrţovat všechna doporučená hygienická opatření s dezinfekcí rukou a 

předepsanými rozestupy. Cena lekce je 50,- Kč.  

 

Asi kaţdý vnímá situaci, která tu na podzim zatím panuje, proto je těţké nastínit, 

co máme v plánu na další měsíce. Jiţ jedno plánované menší setkání pro děti na začátek 

školního roku jsme raději neuskutečnili. Uvidíme, co nám přinese konec října, kdy 

bývá lampionový průvod a uspávání broučků, či začátek prosince s mikulášskou 

nadílkou.  

 

 S přáním hlavně pevného zdraví za kulturní výbor  

 

František Blaţek 
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ZÁŘÍ 2020 / ČÍSLO 60 

BULLETIN 
Z Á K L A D N Í  Š K O L Y  H O Š T I C E - H E R O L T I C E  

Školní rok 2020/2021 

Váţení rodiče, milé děti, přátelé školy...toto číslo školního zpravodaje bude skoupé na 

slovo - není totiţ moc o čem informovat. Nový školní rok jsme letos zahajovali méně 

slavnostně a s oddělenými třídami, přesto s mírným optimismem. Hned první zářijové 

dny nás však vyvedly z omylu, ţe se po jarní výluce - vzhledem k relativně normálním 

prázdninám - vše navrátí do svých kolejí. Nevrátilo, naopak s podzimním ochlazením 

se vrátila různá epidemiologická opatření a omezení. Díky tomu, ţe zajišťujeme 

vzdělání na prvním stupni, nejsme na tom ještě tak špatně: nemusíme mít nasazené 

roušky během vyučování, můţeme mít tělocvik a hlavně, nevypadá to, ţe by nám 

zavřeli školu. 

Určitým nepříjemným ústupkům a změnám oproti jiným školním rokům se však 

nevyhneme: odloţili jsme veškeré plánované mimoškolní akce typu vlastivědný výlet či 

exkurze a zároveň ani nebudeme organizovat akce ve škole, jako jsou různé besedy a 

projekty externích osob. Nepříliš nadějné vyhlídky nás také nutí zrušit letošní vánoční 

besídku, coţ bude mrzet zvláště ţáky pátého ročníku - pokud to situace dovolí, rádi 

bychom s nimi něco nacvičili a předvedli aspoň v květnu při příleţitosti Svátku matek. 

Ačkoliv pravidla a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou zcela jednoznačná, 

rozhodli jsme se od října začít se školními krouţky, tedy s krouţkem anglického jazyka 

pro první a druhý ročník a se sportovním krouţkem. Z hygienických důvodů ovšem 

nelze smysluplně realizovat krouţek vaření. O dalších změnách vás budeme informovat 

průběţně prostřednictvím školního webu. Přejeme vám i sami sobě dobré zdraví a 

pevné nervy a doufáme v lepší zítřky ! 

9/2020 © Tomáš Havlíček 
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Všem jmenovaným, ale i těm ostatním, 

kteří také oslavili svůj svátek 

 a z jakéhokoliv důvodu nejsou uvedeni, 

přejeme pevné zdraví a co nejvíce spokojenosti. 

„Těţko se s Tebou loučí, těţké je bez Tebe ţít, 

 láska však smrtí nekončí, 

 v srdci Tě stále budeme mít.“ 

 

 

Společenská kronika         
 

Všem, kterým s ohledem na omezení v nouzovém stavu, zástupci obce nemohli 

osobně popřát v době jejich narozenin a také získat jejich souhlas se zveřejněním se 

omlouváme a činíme tak nyní.  Z tohoto důvodu zveřejňujeme jubilanty za delší období 

a všem blahopřejeme.  

 

 Za období od konce 1.čtvrtletí 2020 do vydání tohoto Zpravodaje  

oslavili svá ţivotní výročí tito naši občané: 

 

 60 let Lenka Strašáková  

 60 let Helena Autratová  

 

 65 let Zdeněk Skopal  

 

 70 let Marie Navrátilová  

 70 let Marie Křápková  

 70 let Vlastimila Hanáková  

 

 75 let František Navrátil  

 75 let František Golec   

 

 80 let Ţofie Michllíčková  

 80 let Antonín Toman  

 80 let Josef Pecár  

 80 let František Franc  

 

 85 let Vlasta Přibylíková  

 

 90 let Bartoloměj Kandzer  

 

 95 let Věra Kleislová  

 




  

 

 

 

                Dne 25. června   nás ve věku 78 let opustil 

                  pan  Josef  Navrátil  
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Z farnosti 
 

Stěhování na hřbitov 
 

Svátek všech věrných zemřelých, lidově Dušiček, křesťané patrně převzali ze 

starších „pohanských“ kultů, kterým dnes říkáme uctívání předků. Kdyţ přijde starší 

člověk na hřbitov, jde tam za lidmi, kteří mu byli blízcí, které měl rád a na které rád 

vzpomíná. Pokud se v ţivotě moc nestěhoval, můţe tam také sledovat, jak se jeho dávní 

spoluţáci jeden po druhém stěhují na hřbitov a připomínají mu mladá léta, na která rád 

vzpomíná. To všechno je srozumitelné a přirozené – moţná právě proto jsou Dušičky i 

v naší zemi stále tak populární. 

Na tom se jako křesťané také podílíme, chodíme na hřbitov s květinami a 

svíčkami a zejména my starší vzpomínáme. Biblická čtení o vzkříšení (např. Lk 20, 27-

38) nám ale ukazují, v čem a jak se křesťanský pohled na smrt a křesťanská památka 

zemřelých od téhle prastaré a obecně lidské představy liší. 

Člověk, který jen vzpomíná a vrací se do svého mládí, zůstává sám a uzavřený do 

sebe. I kdyţ měl své zemřelé opravdu rád, vidí jen to, ţe uţ zde nejsou a ţe tu po nich 

zůstal jako osamělý sirotek. Můţe mít pocit, ţe i on sám uţ jen čeká, kdy se k nim 

připojí v holém zániku. 

Proti tomu se biblické čtení ohrazuje, a to hned v několika ohledech. Zemřelí jistě 

nejsou mezi námi a i křesťan má zármutek, kdyţ mu někdo zemře. Ostatně i Jeţíš plakal 

nad zemřelým Lazarem. Zároveň ale také věříme, ţe i zemřelí jsou nějak v Boţím 

náručí, takţe se za ně můţeme modlit. A i kdyţ si nedovedeme představit jak, přece 

máme naději, ţe se tam s nimi jednou setkáme. Kříţe na hrobech neznamenají, ţe jsme 

nad někým „udělali kříţ“, ţe „je s ním amen“ čili konec, jak se často říká. Je naopak 

znamením vzkříšení a naděje, ţe zemřelé Bůh jednou vzkřísí – podobně jako vzkřísil 

ukřiţovaného Krista. Tato naděje jistě není ani trochu přirozená a můţe se zdát 

nemoţná. Neumíme si představit, jak by se vzkříšení mohlo uskutečnit a jak by mohl ten 

jiný a věčný ţivot vypadat. Ţádná lidská představa a úvaha nemůţe tajemství vzkříšení 

nějak prokouknout a rozumově vysvětlit. Pro věčný ţivot se naše představy a slova moc 

nehodí. O vzkříšení se dá mluvit jen v podobenstvích a všechny spekulace o tom, co 

vzkříšené čeká, jsou z povahy věci trochu vedle. 

Vzkříšení a věčný ţivot, který Kristus zvěstuje a sám přináší, není ani ţádná 

reinkarnace, bezútěšné opakování téhoţ koloběhu narození a smrti, nýbrţ něco docela 

jiného: pro „ţivot“, kde se lidé nerodí a neumírají, přirozeně nemáme slova. I slovo 

„ţivot“ je jen podobenství, protoţe ţádné lepší nemáme. 

Smrt je i pro křesťana těţká věc, ať je to smrt našich blízkých nebo naše vlastní. 

Ani pro Krista nebylo lehké zemřít, ale vzal na sebe kříţ a smrt právě proto, aby na 

něm Bůh ukázal, ţe ani smrtí lidský ţivot úplně nekončí. Ţe Bůh, který nás stvořil a do 
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ţivota postavil, se o nás dokáţe dobře postarat, i kdyţ tento ţivot skončí. Jak to udělá, 

nikdo nemůţe vědět, ale ţe to udělá – a to lépe, neţ si dovedeme představit – to je 

součást naší víry. „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, 

připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1 K 2,9) 

A ţe mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojţíš ve (vyprávění o hořícím) keři, 

kdyţ nazývá Pána 'Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'. On 

přece není Bohem mrtvých, ale ţivých, neboť všichni ţijí pro něho.“ (Lk 20, 27-38) 

        převzato: www.vira.cz, zkráceno 

*************************************** 

Váţení občané, milí farníci, 

 

ţijeme v trochu zvláštní době covidové. Vše se rychle mění, do našich ţivotů 

přichází nová nařízení a zákazy. I u nás v kostele se jimi při mších bez výjimky řídíme 

a děláme vše proto, abychom minimalizovali moţnost nákazy obávaným Covidem.  

Takţe samozřejmostí jsou roušky, desinfekce rukou i prostor a další opatření.  

Patří k nim i nově platné omezení  počtu účastníků na bohosluţbách. To 

znemoţňuje účast na mši svaté většině věřících.  Arcibiskup Jan Graubner nás nabádá, 

a já se k jeho výzvě připojuji - Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? 

Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, ţe uţ nám otevřel 

jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Kdyţ se zdá, ţe uţ se nedá 

dělat nic, ještě je tu modlitba. A také víra, ţe i tato pandemie brzy pomine, a všichni se 

budeme moci vrátit ke „svému ţivotu“. Děti a mládeţ do škol, krouţků, všichni ke 

sportu, kultuře a věřící lidé také do svých kostelů na mše svaté, kde zase bude moct znít 

hudba a zpěv. 

V měsíci listopadu budeme pamatovat v našich modlitbách především na 

všechny zemřelé. Je to doba, kdy také více neţ jindy navštěvujeme hřbitovy. Dne 1. 

listopadu budeme proţívat Slavnost Všech svatých. Budeme se radovat společně se 

svatými, kteří uţ jsou v nebi. Následující den, 2. listopadu  v 15.30 hodin se půjdeme 

modlit za všechny zemřelé na místní hřbitov a poté  bude v slouţena v 16 hodin mše  

svatá v kostele.  

V neděli 29. listopadu jiţ začne doba adventní. Advent je začátek liturgického 

roku, období čtyř neděl před vánočními svátky.  Adventní doba je přípravou na 

Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Boţího k lidem. Přitom  bychom 

také měli myšlenkami směřovat k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků. 

Z těchto dvou důvodů je doba adventní dobou oddaného a radostného očekávání 

příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Po 

adventu  se jiţ budeme radovat z Vánoc. 

Konec adventní doby je spojen s příchodem vánočních svátků, jejichţ vrcholem 

je  půlnoční mše sv., která se bude konat v kostele sv. Jana Křtitele v Hošticích  ve 20 

http://www.vira.cz/
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hod. na Štědrý den a  v další sváteční dny, kdy  budou mše sv. slouţeny jako v neděli, 

tedy v 8 hodin. Mým velkým přáním je, abychom mohli všechny svátky, které jsou 

před námi, slavit společně na bohosluţbě a pandemie byla zvládnutou minulostí.  

 

P. Krzysztof  Jonczyk, Váš farář 

 

Vánoční strom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH informuje 
   

V minulém zpravodaji jsem se předčasně radoval z rušení všech opatření. Tento 

článek píšu na počátku nově vyhlášeného nouzového stavu a opětovného zavádění 

opatření proti šíření koronaviru.  

Co se týče mimořádných událostí, tak se naše jednotka zúčastnila jednoho 

zásahu, z nějţ se nakonec vyklubal planý poplach. Ale k tomu se vrátím později. Na 

území naší obce pak došlo k dalším zásahům, k nimţ jiţ naše jednotka nebyla volána z 

důvodů, které jsem popisoval v minulém čísle zpravodaje. Byl to zásah ve školce dne 8. 

září, kdy bylo odstraněno vosí hnízdo v zemi blízko pískoviště. Dne 19. září 4 minuty 

po půlnoci byla ohlášena dopravní nehoda osobního automobilu, který narazil do 

sloupu elektrického vedení. Nehoda se stala v Herolticích hned při vjezdu do obce 

směrem od Vyškova. Jedna zraněná osoba byla převezena do nemocnice. Škoda byla 

odhadnuta na 80 tisíc korun. Další zásah byl o den později na dálnici D1 na km 234 ve 

směru na Ostravu, kde po technické závadě na vozidle byl likvidován uniklý olej.  

Teď se vracím k našemu zásahu. Byl ohlášen jako poţár strniště u pošty v 

Hošticích a kromě naší jednotky k němu byla vyslána i jednotka z Vyškova. Je dobré 

podotknout, ţe jsme na místě byli dříve neţ naši profesionální kolegové a sešlo se nás 

také docela dost. Po příjezdu na místo mimořádné události se zjistilo, ţe jde o 

kontrolované pálení zahradního odpadu. Takţe nakonec se událost překvalifikovala 

jako planý poplach. V souvislosti s touto událostí, bych chtěl upozornit, ţe na stránkách 
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Hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje je k dispozici formulář pro 

ohlašování pálení (do formuláře se lze doklikat přes https://www.hzscr.cz/hzs-

jihomoravskeho-kraje.aspx nebo je přímo zde https://paleni.izscr.cz/ ). Do formuláře se 

vyplní základní údaje - zda jde o pálení nebo ohňostroj, spalovaný materiál, začátek a 

konec pálení, způsob zajištění, zodpovědná osoba a kontakt na ni. Kontaktní osoba je 

operačním důstojníkem kontaktována v případě, ţe je ohlášen ve stejném místě poţár. 

Pokud je oheň pod kontrolou, není nutné vysílat na místo zásahovou jednotku. Taktéţ 

je kontaktována v případě, ţe byl vyhlášen v dané lokalitě v ohlášeném termínu zákaz 

pálení. Ohlášení pálení neznamená jeho automatické povolení. Je potřeba dodrţet 

všechna aktuální omezení, věnovat pozornost povětrnostním podmínkám atd. Není 

nutné zde ohlašovat kaţdý táborák, ale u většího pálení je to určitě na místě.  

V září proběhla také jedna schůze a jedna brigáda na úklid okolí hasičské 

zbrojnice. Na okresním sdruţení hasičů okresu Vyškov, které se konalo 13. září v 

Kozlanech, bylo zvoleno nové vedení okresního sdruţení. Po několika funkčních 

obdobích, kdy náš sbor v okresním výboru zastupovala naše jednatelka Milada 

Tomášková a v radě velitelů velitel zásahové jednotky Petr Mrnuštík, letos jiţ ţádný z 

nich nekandidoval. Oběma děkujeme za reprezentaci našeho sboru v okresních 

orgánech.  

V tomto místě měla být pozvánka na tradiční „Drakparádu“, ale vzhledem k 

omezením, která zřejmě budou platná v době jejího plánovaného konání, se 

neuskuteční. Sice rozestupy bychom dodrţeli, ale přišli bychom o tradiční čaj, 

předávání diplomů a cen a společnou fotografii. A to je škoda. Takţe společné pouštění 

draků necháme na jindy. Ale určitě nezapomeňte svoje draky provětrat.  

Vzhledem k začátku topné sezóny prosím nezapomeňte provést kontrolu komínů 

a spotřebičů. Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem SDH popřál krásný podzim bez 

bacilů a virů.            

        Za SDH   Jan Knápek 

 

Z historie obce 

 

     Dnešní úryvek je z Kroniky obce Hoštice-Heroltic, zaloţené v lednu 1976.  Opis je 

doslovný.   Vybraný úryvek je z úvodních stran, kde se kronikář vrací k původu našich 

obcí.  
======================================================================= 
  „První písemnou zmínku máme o Herolticích z roku 1210. Heroltice během 

staletí nepodrţely svého jednotného (pán) jména, nýbrţ několikrát  se název obce měnil. 

Z počátku Heroltice, potom Herultice, Herotice a aţ po převratu v důsledku 

historického pátrání na Heroltice. P Pravděpodobně ze slova Herold coţ znamená 

hlasatel-funkcionář jehoţ úkolem bylo vyhlašovati důleţité události a popřípadě 

pořádati různé obřady. Majitelé obce byli v roce 1349 Jan a Dětřich z Komorova, po 
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nich bratři Oldřich, Ondřej a Ješek Kyj z Herotic (1381-91). Dále v drţení drobné 

šlechty, navíc v 17. A  18. Století obec rozdělena na dva – Bohdalický a Vyškovský 

(biskupský). Majitelé se často střídali. Do roku 1925 před spojením obcí patřila obec 

Heroltice k farnosti do Topolan.  

Znakové privilegium obce nikdy nedostaly a tak jsme odkázáni jen na stratigrafický 

materiál. Tak jako jiné obce  i obec Hoštice-Heroltice pouţívaly v 18. A 19. Století 

svoje pečeti. V období po I.světové válce byly pečeti nahrazeny oválnými razítky 

s názvem obce a po II. Světové válce státními symboly.  

V Moravském zemském archivu je Sbírka odlitků pečetí, typařů a razítek 

moravských měst, městeček a vesnic, kde jsou uloţeny odlitky pečetí pro obě obce. 

Hoštice poř. č. 612 oválná pečeť, otisk málo zřetelný. Ve vnitřním  oválu na půdě stojí 

postava (muţ) heraldicky  vpravo hledící, drţí v pravé ruce tyč nebo hůl zakončenou 

praporem či korouhví. Po obvodě v oválném kruhu je opis: DIEDINI HOSSCIC 1819 

ROKU. Heroltice – poř. č. 2259 odlitek podle originálu z Josefinského katastru (D6č 

1275) z roku 1787. Jedná se o kruhovou pečeť o průměru 32mm, ve vnějším kruhu je 

opis: SIGILLVM.DEDINI.HEROTITZ, ve vnitřním kruhu pak ve štítě s barokní 

ozdobou zemědělské stroje – pluh vzhůru obrácený – postavený a pod ním zkříţené 

otky.  

Obě obce jsou zemědělského typu, proto si i obec Heroltice zvolila zemědělské 

nástroje. Pro obec je pečeť o něco mladší, a tak aby se  vyvarovali pouţívání stejných 

symbolů jako mnoho jiných obcí zobrazili na pečeť nejspíše patrona kostela a obce. Při 

návrhu znaku vycházel heraldik z pečeti obce, názvu, minulosti nebo polohy obce 

popřípadě atributu světce, kterému bývá zasvěcen kostel v obci.  

  Navrhovaný znak má zelený šít, uprostřed stříbrné břevno. Nahoře stříbrný 

vpravo kráčející, zpět hledící beránek, který pravou nohou přidrţuje zlatou tyč 

zakončenou kříţem, provázen v rozích štítu po jedné zlaté hvězdě, dole stříbrný pluh. 

Návrh praporu zelený s bílým šikmým pruhem o šířce 1 třetiny listu. V horní ţerďovém 

rohu dvě zlaté hvězdy.  

Ještě k dějinám obce. Čerpáno z Vlastivěda Moravská- Vyškovsko (R.Hurl 

Příspěvek k dějinám Staré Moravy II.str. 355 č. 346-PARTEM VILLE GUE DICITUO 

HOCCICZ)  citace: Zatím se jiţ na jiném místě  Vyškovska vytvářelo jiné mnohem větší 

církevní panství řádu Johanitů a to jednak kolem hradu Orlova, jednak kolem Ivanovic. 

I tu  počátky obou panství jsou zahaleny v nejistotách a podpírány padělky. Podle nich 

jiţ v r. 1173 dostali Johanité hrad Orlov s vesnicemi Orlovicemi a  Málkovicemi a o 10 

roků se jim dostali Ivanovice s Hošticemi, Medlovicemi a částí Švábenic.  
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V darovací listině Radislava arcijáhna Olomouckého je po roce 1228 zmínka o 

Hošticích v stejné listině markraběte Přemysla z roku 1235 kláštera Dubrovníku. (str. 

63).“ 
     

 redakce – doslovný opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie největších pandemií 
 

SARS-CoV-2, jinak nazýván COVID-19,   není prvním virem, který naplnil 

pandemický scénář. Lidstvo se střetlo s nemocemi, které dokázaly zabít aţ desítky 

milionů lidí. Měly tak ničivější dopad neţ jakýkoli ozbrojený konflikt. Některá závaţná 

onemocnění se v průběhu staletí neustále vracela. Připomeňme si, ţe mnoho těchto 

chorob je dnes vymýceno díky zcela odlišným hygienickým ţivotním podmínkám, 

lékům a  očkování. Jejich zvládnutí dává naději i nám, ţe se to i nyní podaří.  

K nejobávanějším zabijákům v našich dějinách patří bakterie Yersinia pestis, 

která u lidí způsobuje mor. Ať uţ šlo o mor plicní, kdy nakaţený kašle krev, dýmějový 

s hnisavými boláky nebo septický, při němţ maso černá a odpadá z kostí, výsledkem 

bývala téměř stoprocentní úmrtnost během několika dnů. 

Jako první si můţeme připomenout takzvaný antoninovský mor (165 aţ 185 n. 

l.), pojmenovaný podle známého „filozofa na trůně”, římského císaře jménem Marcus 

Aurelius Antoninus Augustus. Mor trval 20 let, zanechal za sebou pět milionů mrtvých 

a čtvrtinu lidí nakaţených. Vědci se domnívají, ţe šlo o neštovice nebo spalničky, které 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/mor-40069266
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údajně do Říma zavlekli vojáci vracející se z Orientu. Nákaza přicházela ve vlnách a 

postupně se rozšířila do všech římských provincií. 

O čtyři století později propukl tzv. pravý mor. Pandemie způsobená bakterií 

Yersinia pestis propukla v roce 541 v Etiopii, odkud se nejprve dostala do Egypta. 

Podle vládnoucího císaře dostala název justiniánský mor. Prohnala se jako smršť 

celým Středomořím a pronikla aţ do Galie a Irska. Mor se několikrát vrátil, takţe v 

rozmezí let 541 aţ 750 mu podle historiků padlo za oběť dokonce 30 aţ 50 milionů lidí. 

Pandemie na dlouhou dobu zlomila vojenskou moc Byzance, coţ umoţnilo rozšíření 

islámu ve Středomoří. Mor měl silný dopad na ekonomiku, kulturu a společnost 

východořímské říše i dalších oblastí Evropy a Asie. Epidemie se pak opakovaně 

vracely a cyklicky se opakovaly zhruba jednou za čtyři roky. 

Pravé neštovice začaly lidstvo suţovat uţ před 12 tisíci lety, nicméně poprvé 

výrazně zaúřadovaly v letech 735 aţ 737 v Japonsku a zahubily zhruba třetinu tehdejší 

tamní populace – tedy zhruba jeden milion mrtvých. To byl však jen zlomek obětí, 

které si pravé neštovice vyţádaly v následujících stoletích. 

V období pozdního středověku začal zejména v letech 1347 aţ 1357 po šesti 

stoletích opět řádit pravý mor. Mor způsobený bakterií Yersinia pestis postihl hlavně 

Eurasii. Vyţádal si celosvětově aţ 125 milionů obětí a poprvé se nejspíš objevil v 

provincii Chu-pej ve střední Číně. Poté ho mongolští nájezdníci dovezli na Krym, 

odkud ho janovští námořníci zavlekli do Evropy. V říjnu 1347 přistála nakaţená 

obchodní flotila v sicilské Messině. Místní bezostyšně rabovali opuštěné lodi, jejichţ 

posádky vymřely, takţe nemoc brzy roznesli po ostrově a na pobřeţí Itálie. Do konce 

roku zpustošil mor Janov, Benátky a Pisu, dva roky poté uţ pohltil Francii, Španělsko, 

Německo, Anglii (kam se dostal s nákladem červeného vína z Bordeaux) a do tří let 

pronikl aţ do Ruska. 

První celoevropská epidemie pravého moru si v Evropě vyţádala 25 milionů 

mrtvých, obyvatelstvo zdecimovala zhruba o třetinu. Lidé jej nazvali černá smrt, 

protoţe u postiţených docházelo k podkoţním výronům krve, kvůli kterým kůţe 

doslova zčernala. Hlavním obětním beránkem morového šíření se spolu s 

malomocnými stali Ţidé. Protiţidovské pogromy postupně vedly k tomu, ţe se 

hromadně přesídlili na východ (Polsko, Ukrajina, Rusko), kde vytvořili největší 

evropské ţidovské osídlení trvající aţ do 20. století. 

Pravé neštovice řádily do 16. století v Evropě a Asii, v roce 1520 je španělští 

dobyvatelé zavlekli do Střední Ameriky. Právě devastující epidemie neštovic byla 

jedním z faktorů pádu říše Inků a Aztéků. Neštovice pronásledovaly lidstvo aţ do 20. 

století. Ještě v roce 1967 se jimi nakazilo 15 milionů lidí a dva miliony zemřely. Díky 

rozsáhlému programu očkování prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) 

nemoc za vymýcenou aţ roku 1980. Pravým neštovicím jinak v historii podlehli 

například anglická královna Marie II. Stuartovna, francouzský král Ludvík XV. nebo 

ruský car Petr II., ale také starověký egyptský faraon Ramses V. Nebezpečná choroba, 

latinsky zvaná Variola vera, zahubila jen během 20. století podle odhadů aţ 500 

milionů lidí. 

Sedmnácté století je známé také velkým londýnským morem, který v letech 

1665 a 1666 zahubil zhruba 100 tisíc lidí. Ačkoli si londýnská epidemie vyţádala méně 

obětí neţ ty předchozí, je označována za velkou, protoţe jde o jednu z posledních 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/prave-nestovice-40095590
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epidemií pravého moru v Evropě. Mor paradoxně zastavilo aţ jiné neštěstí, velký poţár 

Londýna v září 1666. 

Devatenácté století přineslo i první pandemie cholery. Nebezpečné průjmové 

onemocnění způsobené výkaly kontaminovanou vodou si vyţádalo přes milion 

mrtvých. V historii proběhlo šest hlavních vln pandemií. V letech 1816 aţ 1826 zuřila 

cholera v Asii, v letech 1829 aţ 1851 v Evropě a v Severní Americe, další vlny zaţila 

Evropa v letech 1863 aţ 1875 a 1881 aţ 1896. Mezi roky 1899 aţ 1923 řádila cholera 

v Rusku a Osmanské říši. 

Následovala třetí obří morová pandemie. Naposledy Yersinia pestis drasticky 

udeřila v roce 1885. Z Asie se rozšířila na všechny kontinenty a vyţádala si 12 milionů 

obětí převáţně v Indii (aţ 10 milionů obětí). WHO povaţovala pandemii za aktivní aţ 

do roku 1960. 

V letech 1889 a 1890 proběhla tzv. ruská chřipka. Nakazil se jí průměrně kaţdý 

třetí v oblasti, kde řádila. Díky rozvíjející se ţelezniční síti zemřelo na její příznaky 

zhruba jeden milion obyvatel na severní polokouli. Celosvětová pandemie označená 

jako španělská chřipka probíhala dva roky v letech 1918 aţ 1920. Vyţádala si zhruba 

50 milionů ţivotů, přičemţ ty nejvyšší odhady hovoří aţ o 100 milionech obětí. 

Nakazila se jí čtvrtina světové populace. Pochází z Číny a šířila se hlavně přes vojáky 

vracející se z 1. světové války. Je první velkou pandemií způsobenou virem H1N1. 

Způsobila více obětí neţ samotná 1. světová válka. Nejčastěji umírali nemocní mezi 20 

a 40 lety. V létě roku 1918 dorazila choroba i do českých zemí. Zatím v podobě první, 

zdánlivě neškodné vlny, navíc zahalené mlčením kvůli válečné cenzuře. 

V červenci 1918 v Praze lékaři zaznamenali jen ojedinělé případy chřipky, které 

povaţovali za důsledek mizerného počasí, násobený „podvýţivou širokých kruhů 

národa“. Noviny Prager Tagblatt uvedly 3. července, ţe „záhadnou nemoc mnoha jmen 

mají v ústech všichni, nebo lépe řečeno – v nosech, neboť se patrně jedná jenom o 

chřipku a rýmu. Autor článku věděl, ţe nemoc se šíří ve Vídni, v Německu i v dalších 

zemích, ale prozatím ji povaţoval za neškodnou. Neměl pravdu. Ve stejném dni se 

objevily nové případy v Plzni ve Škodových závodech, v kasárnách a podle záznamů 

nemocenské pokladny „jde to do stovek“. A následoval Liberec, Moravská Ostrava a 

Brno.  

Nejvíc zatím postihla ty, kteří se pohybovali mezi lidmi – dělníky, řidiče 

tramvají, zaměstnance telefonního úřadu a pošt. To se brzy mělo změnit. Praţané 

vnímali v hladovém roce 1918 novou nemoc jako jednu nepříjemnou starost navíc, 

nejvíc se děsili epidemií, které roznášeli vojáci. Tedy skvrnitého a břišního tyfu a 

úplavice. Ty se skutečně také objevily. Chřipka zatím vyčkávala. Propukla ale v 

Klatovech, Ervěnicích, Brně a nadále řádila v Plzni. Do Prahy vtrhla s plnou silou v 

říjnu 1918, ale nikdo přesně nevěděl, kolik obětí za sebou nechala, protoţe lékaři 

neměli ţádnou ohlašovací povinnost. 

V novinách ovšem obyvatelé teď uţ dennodenně četli o hrozivé nákaze: 

„Chřipka, která teď klepe na všechny dveře, uţ není, jak známo, neškodná podzimní 

rýma, člověk na ni můţe i zemřít a navzdory cenzuře na ni umírá opravdu dost lidí.“  

Na základě současného vyhodnocení demografických statistik a sond z úmrtných 

matrik v letech 1918–1920 zemřelo na španělskou chřipku 44 000 aţ 75 000 civilistů. 
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K tomu je třeba ještě přidat 2000 aţ 5000 vojenských osob. To ovšem tehdy nikdo 

netušil. Kaţdý se snaţil vyrovnat se španělkou, jak uměl.  

Ostatně, právě údobí, které vešlo do dějin jako čas zformování nového státu, 

provázelo vrcholné řádění pandemie. Uţ na začátku října začala úmrtnost v Praze 

úděsně stoupat na několik desítek zemřelých denně. Desátého října proto zemská školní 

rada přerušila výuku na všech školách. A hrůza obyvatel se prohlubovala. 

 „Zatímco na počátku nepřekračovala všeobecná mortalita počet 225, stoupla ve 

třetím týdnu říjnovém na 829,“ referovali o vývoji v Praze profesoři německé fakulty 

Gottfrie Pick a Anton Ghon. 

Příznaky této nemoci platily všeobecně – po počátečním běţném průběhu se mu 

začalo těţko dýchat, nad lícními kostmi se vytvořily rudé skvrny, které brzy pokryly 

celý obličej. Později byly modré přecházející do tmava.  Oběti chřipky provázely plicní 

komplikace, ústící často v zápal plic. Trpěly bolestmi hlavy a kloubů, vysokými 

horečkami, kašlem a depresí. Slábli a omdlévali vyčerpáním. Boj s chorobou lékaře 

vyčerpával a východisko neexistovalo. Neměli k dispozici ani antivirotika, ani 

antibiotika. Zůstával pouze aspirin, pouštění ţilou, doporučování tabáku, alkoholu a 

rtuť. Lidoví léčitelé zase vychvalovali zábaly se studenou i horkou vodou, pocení, 

masáţe, čaje. Muţi medicíny také nabádali k dodrţování hygieny, větrání a 

konzumování hlavně mléčné stravy – poţadavek úplně nemoţný v době, kdy se 

poměry, co se jídla týče, , ale např. i mýdla nebo uhlí, staly katastrofálními. 

I po vzniku Republiky československé epidemie pokračovala. V českých zemích 

v roce 1920 si vyţádala víc obětí na ţivotech neţ v roce předchozím. Ke konci roku 

pomalu slábla. Nejhorší nápor nemoci měly české země za sebou. 

Jednadvacáté století charakterizuje mj. téţ nástup koronavirů, nejprve šlo o 

nemoc SARS (těţký akutní respirační syndrom). Vyznačuje se vysokou smrtností 

kolem 10 procent. Během několika měsíců se rozšířil ve více neţ 30 zemích, nakazil 

zhruba 8000 lidí a způsobil smrt 774 z nich. 

Prasečí chřipka, také nazývaná mexická chřipka se objevila v Mexiku v roce 

2009. Nový kmen viru H1N1 si dle odhadů vyţádal aţ 284 tisíc obětí, přičemţ se podle 

některých studií nakazilo  aţ 1,4 miliardy lidí. 

Virus ebola byl poprvé objeven v roce 1976 a dostal jméno podle řeky Ebola 

v Demokratické republice Kongo. Jde o jednu z nejnebezpečnějších nemocí vůbec. 

Smrtnost u tří kmenů eboly, které napadají člověka, se pohybuje mezi 70 aţ 100 

procenty. Mezi lety 2013 aţ 2016, kdy došlo k její největší epidemii v historii, 

si ebola vyţádala přes 28 tisíc ţivotů nejen v Africe, ale i v USA. Na konci roku 2013 

propukla v západní Africe, zcela zastavena byla sice aţ v roce 2016, ale kdyţ v menší 

míře zejména v Kongu propukla o dva roky později, měli pro pacienty nachystané 

léčivo. 

Aktuálním tématem je nový typ koronaviru SARS s označením SARS-CoV-2, 

který se na sklonku roku 2019 začal šířit celou Čínou. Poměrně rychle pak pronikl do 

celého světa. Onemocnění COVID-19 je nebezpečné zejména rychlým šířením ještě 

během inkubační doby (pacient můţe být bez příznaků), které pak můţe vést  ke 

kolapsu zdravotnických systémů. Naštěstí lékařská věda pokročila, a v dnešní době ke 

zvládnutí pandemie mohou lékaři pouţít léky a léčebné postupy, o kterých se našim 

https://www.novinky.cz/tema/clanek/ebola-40096497
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předkům ani nesnilo. Navíc dnes, stejně jako tehdy, platí, ţe nejúčinnější zbraní je 

prevence a dnes uţ víme, ţe barierní ochrana v podobě roušek má své opodstatnění.  

 

redakce – převzato 

Zdroj:  https://www.novinky.cz/zena/clanek/spanelska-chripka-skolila-vic-lidi-nez-velka-valka-40319160, 
https://www.novinky.cz/historie/clanek/historie-nejvetsich-pandemii-mor-a-nestovice-se-vracely-po-
staletich-40319922 
 

Brambory do Čech až z konce světa 
 

Aţ budete kupovat brambory, třeba na  štědrovečerní salát, dejte pozor, ať 

nesáhnete po odrůdě s písmenem C, rozvaří se. Staří Inkové, od kterých brambory 

přivezli Španělé a Angličané, tohle neřešili - brambory na zimu usušili.  

Někteří badatelé připisovali dovezení brambor do Evropy zpočátku Kolumbovi. 

Jak se ale později ukázalo, Kolumbus kromě kukuřice, fazolí a dalších dosud v Evropě 

neznámých plodin dovezl nikoli brambory, ale batáty (tzv. sladké brambory), které z 

botanického hlediska nemají s klasickou bramborou nic společného. Jsou to plody 

tropické rostliny povíjnice batátové, která je příbuzná našemu svlačci. Pochází ze 

středoamerické oblasti, ale dnes se bezpočet odrůd nejrůznějších tvarů a barev pěstuje v 

tropech celého světa. Kromě škrobu obsahují také cukr, který jim propůjčuje sladkou 

chuť. Podobně jako brambory se jedí vařené, pečené, ale jejich nasládlá příchuť 

nezmizí ani po těchto tepelných úpravách. Naproti tomu brambory (přesněji řečeno 

hlízy lilku hlíznatého - Solanum tuberosum) patří do čeledi rostlin lilkovitých společně 

s rajčaty, paprikami, tabákem, ale i blínem černým a rulíkem zlomocným. 

Pravlastí brambor je Jiţní Amerika. Inkové je zde pěstovali ve dvou klimaticky 

rozdílných oblastech. Tou první jsou vysoko poloţené horské pláně And v Peru a 

Bolívii, v okolí jezera Titicaca a přilehlých územích okolo 15. rovnoběţky jiţní šířky v 

nadmořské výšce 1500-4300 m. Klima se zde vyznačuje velkými teplotními rozdíly 

mezi dnem a nocí, pravidelnými sráţkami a vysokou vzdušnou vlhkostí. Sem kladou 

vědci původ druhu Solanum andigenum s hlízami rohlíčkovitého tvaru a červenou 

slupkou. Se stěhováním Indiánů se brambory dostaly na pobřeţí Chile a ostrov Chiloé, 

leţící kolem 40. rovnoběţky jiţní šířky, které se vyznačují přímořským klimatem spolu 

s mírnými zimami a chladnými léty. Druh Solanum andigenum tu v rozdílných 

klimatických podmínkách vytvořil varietu, kterou vědci pojmenovali Solanum 

tuberosum. Měla kulaté hlízy a světlou slupku. 

Inkové uchovávali brambory přes zimu nikoli způsobem, jaký známe dnes, ale 

jejich sušením. Z hlíz se potom stává v podstatě koncentrovaný škrob a těmto sušeným 

bramborám se říkalo a dodnes říká chunos. Jak vysoce byly starobylými obyvateli Jiţní 

Ameriky brambory ceněny, ukazují nálezy v pohřebištích na pobřeţí Peru a severního 

Chile. Společně s mumiemi inckých králů tu byly nalezeny i kultovní nádoby v podobě 

brambor a jejich vyschlé hlízy. 

Brambory dovezli do Evropy Španělé asi v polovině 16. století. Jako první je 

objevil a dovezl španělský dobyvatel a kronikář Pedro Cieza de Leon, který někdy 

kolem roku 1553 vydává tištěnou zprávu o Peru, kde se mimo jiné zmiňuje o červených 

hlízách rohlíčkovitého tvaru, kterým Indiáni říkají papas. 

https://www.novinky.cz/zena/clanek/spanelska-chripka-skolila-vic-lidi-nez-velka-valka-40319160
https://www.novinky.cz/historie/clanek/historie-nejvetsich-pandemii-mor-a-nestovice-se-vracely-po-staletich-40319922
https://www.novinky.cz/historie/clanek/historie-nejvetsich-pandemii-mor-a-nestovice-se-vracely-po-staletich-40319922
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Druhou přestupní stanicí brambor na cestě do Evropy se stala Anglie, kam se 

brambory dostaly nezávisle na Španělsku z Chile. Dovezl je anglický pirát Francis 

Drake ze své cesty kolem světa a roku 1586 poslal několik hlíz svému příteli a 

doporučil mu, aby je vysázel a uspořádal hostinu. Skončila naprostým debaklem, 

protoţe kuchaři místo podzemních hlíz upravili zelené bobule plné semen, které 

povaţovali za jedlé plody nové rostliny. Servírovány byly na másle, posypané skořicí a 

cukrem. Jejich chuť byla odporná (navíc obsahují glykoalkaloid solaninu, který je ve 

větším mnoţství jedovatý) a konzumenti usoudili, ţe v Evropě asi plody této rostliny 

nemohou vyzrát. 

Koncem 16. a počátkem 17. století se hlavně ze Španělska šířily brambory po 

Evropě jako léčivá plodina nebo vzácná rostlina pěstovaná pro okrasu zahrad. 

Dobyvatelé, kteří s Inky přišli do styku, to asi věděli, ovšem zbytek Evropy několik 

desítek let netušil, ţe podzemní hlízy jsou jedlou plodinou. A tak na podzim roku 1565 

posílá španělský král Filip II. nemocnému římskému papeţovi Piovi IV. bramborové 

hlízy jako lék. Podle dochovaného zápisu z roku 1573 špitál de la Sangré v Seville 

nakupoval od krále čas od času 10 aţ 12 liber brambor pro své nemocné, ale zápis 

neobsahuje, jak s nimi nemocné léčili. Římský papeţ je pěstoval jako léčivou rostlinu a 

roku 1587 daroval hlízy nizozemskému kardinálovi, který je dal belgickému 

gubernátoru města Mons Filipu de Sevry jako vzácný lék. Tento prefekt ještě téhoţ 

roku poslal po dvou hlízách botaniku Carolu Clusiovi do Vídně a lékaři Lorenzu 

Scholzovi do Německa. Oba se jednoznačně shodli, ţe brambory nejsou léčivou 

rostlinou. Oba dva pak brambory šířili po evropských botanických zahradách, 

cizokrajné rostliny se staly okrasou i soukromých zahrad. Podobnou cestou jako ze 

Španělska putovaly Evropou i brambory z Anglie. 

V té době uţ se vědělo, ţe brambory jsou jedlé, ale nikdo je patrně neuměl 

správně tepelně upravit. Jako zvláštní pochoutka se servírovaly aţ roku 1616 na 

hostině, kterou pořádal francouzský král Ludvík XIII. Vzhledem k tomu, ţe se zde 

nikdo nepřiotrávil a všichni vychvalovali jejich vynikající chuť, byly brambory zřejmě 

upraveny tak, jak mají být. Tím se z nich po celé Evropě stal draze placený pamlsek, 

který byl pouze výsadou boháčů. Asi v polovině 17. století se ale v Irsku neurodilo 

obilí a v zemi propuká hladomor. Neúroda se vyhnula pouze bramborám, které v 

malém mnoţství pěstují mniši na svých zahradách. Ti je dávají lidem, aby je zasadili. 

Irsko se tak stalo první zemí v Evropě, kde se brambory začínají pěstovat ve velkém. 

V ostatních evropských zemích se pěstování brambor jako polní plodiny daří 

prosadit aţ v průběhu 18. století. Venkované neměli k bramborám zpočátku důvěru. 

Pocházely ze světa, který byl zahalen rouškou tajemství. Panstvo se při svých hostinách 

nejprve přiotrávilo, a pak tvrdí, jaká je to pochoutka. Mezi lidmi nebylo také mnoho 

zkušeností s jejich kuchyňskou úpravou. A tak k rozšíření brambor přispěla aţ 

neúrodná léta a války, kdy k nim lid začal sahat jako k poslední záchraně. Ještě v 17. 

století jsou brambory masově rozšířenou plodinou pouze v Itálii, kam se dostaly 

prostřednictvím karmelitánských mnichů ze Španělska. Italové jim říkají tartuffel 

(italsky znamená lanýţ), ale krmí jimi pouze prasata. První zemí po Irsku, kde se 

brambory začaly pěstovat pro lidskou spotřebu, bylo během první poloviny 18. století 

Německo. Poddaní se tu ale proti nařízení panstva pěstovat brambory ještě dlouho 

bouřili, podobně jako ve Francii, kde se ve velkém začaly pěstovat aţ koncem 18. 
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století. Zásluhu na tom měli dva činitelé. Hlad a Antoine Parmentier, chemik a zkušený 

agronom. 

Historie, která u jiných dovezených kulturních plodin nemá obdoby, se 

opakovala i v Čechách. Ještě roku 1596 nemá český přírodovědec a osobní lékař 

Rudolfa II. Tadeáš Hájek z Hájku o bramborách ani potuchy. Do Čech je prý z 

Německa přivezl v roce 1628 lékárník Jiří Agricola z Jáchymova a předkládal je na 

hostině pořádané hejtmanem Jindřichem z Könneritz na oslavu opevnění města 

Jáchymova. Proslavená pěstováním brambor byla i zahrada irských františkánů, tzv. 

hiberňáků (Irsko se latinsky nazývá Hibernia), kteří v letech 1652-59 zaloţili klášter na 

praţském Novém Městě v nynější Hybernské ulici. Z tohoto období pochází také 

nejstarší české pojmenování brambor „zemské jablko“. Tedy spíše „zemní“, coţ je 

doslovný překlad francouzského pomme de terre. Původní francouzský název dodnes 

ţije v lidových pojmenováních jako jsou zemáky, zemčata, ale také jabka, jablouška, 

jak se bramborám říká v některých oblastech Moravy, kde pak místo bramboračky vaří 

dodnes „jabkovou“ polévku. Na Českomoravské vrchovině se jim často říkalo koroptve 

motykou střílené nebo krumple. 

Marie Terezie a Josef II. se podobně jako v Německu snaţili přesvědčit poddané 

v Čechách o vhodnosti pěstování brambor, ale s malým úspěchem. Aţ nouze donutila 

Čechy jíst brambory. Nejlépe to dokumentuje zápis z kroniky obce Čakovice  kde se 

mimo jiné píše: „Velká bída byla v Čechách v roce 1770. Mrazy trvaly aţ do 

Velikonoc. Ptactvo zmořené zimou a hladem létalo do stavení. Ozimy vymrzly. Na jaře 

se nedalo síti, pole byla podmáčena, někde vyráţely prameny. Dobytek padal hlady, 

lidé jedli otruby, lebedu i maso chcíplého dobytka. Řádily nemoci, mnoho lidí ve vsi 

zemřelo. Od té doby se začaly pěstovat brambory. Dříve se zde mimo obilí pěstoval 

hrách, proso i čočka. Naši otcové odmítali brambory sázet, protoţe jim to vrchnost 

nařizovala.“ 

Tehdy, v letech 1770 aţ 1773, dala Marie Terezie dovézt značné mnoţství 

brambor z Pruska. Podle jména této země a jejích obyvatel - Braniborů - jim lidé začali 

říkat „brambury“ a odtud vznikl dnešní název brambory. Marie Terezie zvolila 

vhodnější metodu přesvědčování, aby je lid začal pěstovat (navíc jí k tomu dopomohla i 

velká neúroda a hlad v zemi). Rozeslala po zemi kněţí, kteří měli za úkol přesvědčit lid 

o uţitečnosti brambor. Tím se v Čechách od 70. let 18. století začínají pěstovat 

brambory ve velkém a v místních kronikách se o nich píše pochvalně. Dvě zprávy za 

všechny. Milčický rychtář Vavák z roku 1771: „Ten pokrm, dar boţí, jenţ zemská 

jabka slove, ačkoliv dobrý, chutný a zdravý, prve ve veliké ošklivosti mnozí jej zde 

měli a smích sobě z něho činili, ba v ústa svá jej vzíti nechtěli, pravíce, ţe jest svinská 

strava.“ Vltavotýnský měšťan Jan Braum v Pojednání o bramborách pro c. k. 

vlastenecko-hospodářskou společnost v Království českém, 1770 píše: „Jestliţe člověk 

má brambory, nepotřebuje chleba, je bezpečný před jakýmkoliv hladem. Z této plodiny 

se můţou připravovat i nejchutnější polévky, nemluvě uţ ani o dobré pálence, pěkném 

škrobu a jemném pudru na vlasy.“ 

V polovině 19. století, kdy se brambory staly běţnou součástí jídelníčku téměř 

všech evropských národů, byl svět postiţen chorobou brambor, kterou dosud nikdo 

neznal - plísní bramborovou. Úroda byla zničena a hlady zemřelo téměř milion lidí, coţ 

mělo za následek první masové stěhování lidí do Ameriky. Kromě jiného vzali s sebou 
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na dalekou cestu i brambory. Do té doby se v Severní Americe nepěstovaly, a tak se 

jako novinka „evropské brambory“ vracejí do své původní domoviny. Z Jiţní Ameriky 

musely nejprve „dobýt“ Evropu, aby se téměř po 300 letech dostaly na severní část 

amerického kontinentu. Tady se poprvé objevily smaţené bramborové lupínky - 24. 

srpna 1853 ve městě Saratoga ve státě New York na recepci pořádané milionářem 

Corneliem Vanderbiltem. Milionář prý nebyl spokojen s kvalitou bramborové přílohy, a 

tak devatenáctiletý indiánský kuchař George Crum nakrájel brambory na tenké plátky a 

usmaţil je na oleji. A první chipsy byly na světě. 

Zdálo se, ţe Amerika bude pro brambory zemí zaslíbenou, ale bramborový boom 

trval jen do doby, neţ se začaly pěstovat ve státě Colorado. Zde v horách na rostlinách 

planého lilku ţil pruhovaný brouk, kterému Indiáni říkali „poţírač listů“. Vědci mu dali 

jméno mandelinka a nepřikládali mu ţádnou důleţitost. Jakmile se zde ale začaly 

pěstovat brambory, mandelinka se přeorientovala z lilku na brambory a začala 

likvidovat všechny bramborové natě, které jí přišly do cesty. O chemické ochraně proti 

škůdcům tenkrát nikdo ještě mnoho nevěděl a jediným způsobem boje proti ní byl sběr. 

Díky čilému obchodnímu styku mezi „Starým“ a „Novým“ světem se mandelinka 

dostala na lodích spolu se zboţím ve 20. století přes oceán a podobně jako ve své 

domovině zde způsobila pohromu. Do bývalého Československa se dostala v době 

budování socialismu a tehdejší vládní představitelé o ní mluvili jako o třídním nepříteli, 

tzv. „americkém“ brouku. Dnes se díky chemické ochraně dá bojovat jak proti 

mandelince, tak proti plísni s velmi dobrými výsledky. 

Kromě přímé spotřeby se dají brambory zpracovat na hranolky, lupínky, sušené 

kaše, směsi pro přípravu vdolků, knedlíků, bramboráků, polévkové koncentráty atd. Na 

bázi brambor je zaloţen i sortiment výrobků jako např. solamyl (potravinářský škrob) 

nebo kolekce pudinků, přestoţe mají v názvu banánový, kakaový atd. Výroba lihu z 

brambor je dnes na ústupu vzhledem k problému odpadů (za více ekologickou a 

ekonomickou je povaţována výroba lihu z obilovin a kukuřice). Jeden z produktů 

bramborových hlíz - škrob - je hlavním komponentem kosmetických mastí a zásypů. 

Bramborové hlízy jako většina potravin rostlinného původu neobsahují téměř 

ţádný tuk a svým vysokým obsahem draslíku neutralizují ţaludeční kyseliny a tím 

sniţují pocit „pálení ţáhy“. Ze zdravotního hlediska jsou ideálním doplňkem ve spojení 

s méně stravitelnými potravinami, jako jsou tuky a tučná masa. Váš organismus stráví 

klasicky uvařené brambory nebo kaši např. úplně stejně, jako byste snědli jeden 

pomeranč nebo půl grepu. Hůře jsou na tom pečené brambory, škubánky, bramboráky. 

Bramborová hlíza kromě škrobu a minerálních látek obsahuje také bílkoviny, 

aminokyseliny, cukry a je zdrojem vitaminu C, i kdyţ v porovnání s ovocem ne 

nejbohatším. Jeho nejvyšší obsah se uchovává při vaření brambor ve slupce. 

Praktickými pokusy bylo prokázáno, ţe člověk se můţe ţivit výlučně bramborami i 

delší dobu, aniţ by to mělo negativní následky na zdraví. Ve Švýcarsku stojí místní 

kuchyně kromě sýru i na bramborách.  

Angela, Komtesa, Karin, Vera, Laura, Lady Rosetta je pouze pár jmen z 1700 

odrůd brambor, které se na ploše asi 18,5 milionů hektarů pěstují na polích celého 

světa. V Čechách to bylo např. v roce 2003 kolem 50 tisíc hektarů ve 116 odrůdách, z 

toho 32 bylo tuzemských, zbývající jsou převáţně německé a holandské. Průměrná 

roční spotřeba na jednoho obyvatele se u nás pohybuje kolem 80 kg brambor, coţ je 
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srovnatelné s okolními státy v Evropě. Největším producentem brambor v Evropě je  

Polsko, které je pěstuje na ploše 1,3 milionu hektarů s produkcí přes 20 milionů tun, 

která je srovnatelná pouze se Spojenými státy. 

„Brambory jako brambory“, tak tohle můţe vyslovit jen někdo, kdo například 

nikdy neochutnal vánoční salát z bramborových rohlíčků. Jde zkrátka o to, ţe kaţdá 

brambora patří do jednoho ze tří varných typů a na visačce nebo obalu by to mělo být 

ze zákona označeno. Typ A má hlízy pevné, vhodné pro bramborový salát, pro vaření 

ve slupce, na loupačku, typ B hlízy polopevné, tzv. přílohové, dále do gulášů, polévek, 

restované, hodně univerzální, a typ C polomoučné aţ moučné, jinými slovy brambory, 

které se po uvaření na talíři rozsypou, vhodné na bramboráky, knedlíky, kaše. 

Samozřejmě ne kaţdá brambora patří stoprocentně do určitého typu. Takţe aţ budete 

vybírat brambory na štědrovečerní salát, dejte si pozor, ať nesáhnete po odrůdě s 

písmenem C.  

Poetická jména bramborových příloh na jídelních lístcích v zahraničí nejsou 

tajemstvím šéfkuchaře, ale tradičním označením postupu při jejich úpravě a aranţování. 

Allemande - vařené brambory nakrájené na silné plátky, polité hnědou omáčkou 

připravenou z citronové šťávy, bílého vína, ţloutku a másla. 

Alsaské - nové brambory s máslem, slaninou nakrájenou na kostičky a cibulkou. 

Gastronom - brambory vykrájené na malé válečky a osmaţené na másle se nechají 

vychladnout v masitém rosolu a přidají se k tomu dušené houby. 

Indické - smaţené nebo dušené brambory, kořeněné karí. 

Lyonské - dušené brambory promíchané s cibulí. 

Mélangées - směs brambor a jablek zapečených s máslem, v anglosaských zemích je to 

oblíbená příloha k vepřovému masu nebo teplé šunce. 

Polonaise - „brambory po polsku“, nové uvařené brambory sypané osmaţenou 

strouhankou a petrţelovou natí. 

Pont-neuf - známý most v Paříţi dal název této úpravě, brambory se krájí na větší 

hranolky takovým způsobem, aby jedna strana zůstala klenutá (odtud název), a prudce 

se osmaţí. Brambory se aranţují na talíři přes maso jako most. 

Royale - brambory připravené jako krokety, avšak do těsta se přidává jemně nakrájená 

šunka. 

Bramborové saláty v zahraničních kuchyních: 

Belle-fermiere neboli Krásná selka - brambory, zelená paprika, vařená červená řepa, 

celer, kysaná smetana s hořčicí. 

Cendrillon neboli Popelka - brambory, celer, jablka, artyčoky, chřest, octová zálivka, 

lanýţe nebo jiné houby. 

Černobílý - v Anglii se tento salát nazývá Halfmour-ning, ve Francii Demi-deuil, coţ 

znamená „napůl smuteční“. K přípravě se pouţívají bělomasé hlízy, které se zalévají 

hustou smetanovou zálivkou. Černobílý efekt se docílí černými olivami, které se do 

salátu hustě nakladou. 

Devon - anglická specialita pocházející z Devonského hrabství z brambor, jablek, 

citronové šťávy, majonézy. 

Japonský - bramborový salát s odděleně aranţovanými plátky uzeného filé ze sleďů a 

ústřic. Zdobí se houbami. 

Mikado - japonský salát z brambor, artyčoků a celeru. 
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Monte Christo - na listy hlávkového salátu aranţované brambory nakrájené na plátky, 

krabí maso, natvrdo vařená vejce, majonéza s hořčicí, zdobí se lanýţi. 

Ruský - vařené brambory nakrájené na kostky s hovězím masem, ředkvičkou, zeleným 

hráškem a vejci natvrdo. 

Sv. Silvestr - bramborový salát s majonézou a nasekanými vlašskými ořechy, 

rozkrájenými vařenými vaječnými bílky, řapíkatým celerem, artyčoky a ozdobený 

ţampiony. 

 
redakce – převzato, kráceno  

zdroj: http://www.czechpress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1518:brambory-

do-ech-a-z-konce-svta-sp-381784154&catid=1637&Itemid=148 
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