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vou vizi, strategii, osobnost typu 
»Švehla«. 

Nepotřebujeme hry na strategii. 
Je třeba konečně bez ideologického 
nátěru rozlišovat jen dobré a špat-
né hospodáře. Tvrdit, že malý je 
dobrý a velký je špatný, může být 

Publicistika

V této době jde tedy spíše o vytlou-
kání klínu klínem či klínem klín. 
Oboje vyjde nastejno. 

Promarněná příležitost
Rychlý zisk při obhospodařová-
ní krajiny znamená dlouhodobou 
ztrátu, nezmění-li se nic, tak za  
10 let jsme v problémech. Pokud do-
jde k souběhu dalších faktorů, bude 
to dříve. Můžeme sice provádět 
vhodná opatření ke zmírnění nega-
tivních dopadů klimatických změn, 
ale za předpokladu, že situaci dob-
ře známe. Odborná veřejnost již mi-
nimálně 15 let buší na poplach, ale 
politická a laická veřejnost je stále 
v klidu. Proč? 

Díky předkům tu máme ještě ně-
jaké bohatství, větší část je sice již 
rozkradena (např. zahraniční vlast-
ník vodovodů a kanalizací vyvá-
dí z naší země ročně miliardy, ale 
technický stav zařízení je v žalost-
ném stavu − celkově ročně z ČR 
odejde 460 miliard Kč), ale ještě tu 
něco zůstalo, např. přehrady, půda 
v rukách českých sedláků atd. 

Co se týká zásob použitelné vody 
pro obyvatelstvo, tak Česká repub-
lika je třetí od konce v rámci Evro-
py! Již Sv. Augustin ale tvrdíval, že 
základem každého státu musí být 
spravedlnost, k tomu tématu dnes 
politologové dodávají, že stát bez 
spravedlnosti je loupež za bílého 
dne. 

Selekční tlak
V celém prodejním řetězci nese 
největší podnikatelské riziko jed-
noznačně zemědělec. Navíc byznys 
v jídle neurčuje potravinářský prů-
mysl, jak by každý předpokládal, 
ale řetězce vlastněné z 85 % zahra-
ničním kapitálem. Kdo to dopus-
til? Dnes by to možná někdo nazval 
zradou na národě. 

Vedle onoho rizika zemědělců, 
dnes ještě systematicky oslabuje-
me schopnost půdy plodit, musíme 
pak ve větší míře dodávat průmys-
lová hnojiva, ochranné prostředky 
(toxické látky) atd. 

Totiž když nedodáváme orga-
nickou hmotu, protože jí není do-
statek, tak půdní mikroorganismy 
nemají potravu a začnou degra-
dovat humus, tedy to nejcennější 
co půda má. Je to o půdní biologii.  
Z pole odnášíme energii, ale již ji 
dostatečně nevracíme v podobě or-
ganické hmoty. 

Do budoucna se nesmí zhoršovat 
půdní struktura, bez dostatku or-
ganické hmoty se ale zhoršuje, a po-
kud ještě snížíme stav zvířat, bude 
tento trend progresivně pokračo-
vat a nastane devastace. Stane se 
z nás země druhého řádu. 

Jde o neznalost, či jen o byznys 
politiků a stranické pokladny? Kdy 
vystoupíme z bludného kruhu, my 
totiž již nemůžeme potřebovat 
»kašpárky«, potřebujeme opravdo-

České zemědělství − III. (Jak dál)
Je před volbami, politická uskupení proto míří více na emoce voličů, chtějí tedy jen rezonovat s jejich hodnotovým nastavením, ale již méně 
chtějí cokoli řešit. Používají nebezpečné manipulativní triky, např. »iluze většiny« a mechanismus »selektivní expozice«. 

pro tuto zem do budoucna katast-
rofa. 

Znám SHR s vlastní půdou, který 
jede jen RV (kolik jich vlastně je?)  
a k půdě se chová 3x hůře než řádný 
hospodář s propachtovanou půdou. 
Zde narážím na průzkum ČZU, je-
hož závěr byl, že hospodařící vlast-
ník půdy se k půdě chová 3x lépe 
než nájemce (pachtýř).

Čím dál méně lidí dnes dove-
de ocenit zásluhy někoho jiného, 
např. velkých zemědělských pod-
niků v rozvoji českého zeměděl-
ství. Umí to jen velký člověk, břídil 
to nedokáže, protože asi není srov-
nán sám se sebou, je jich čím dál 
více. Čím to je? Zdá se ale, že ko-
nečně se rýsuje posun od mantry 
růstu, ke stabilitě a bezpečí. Uvidí-
me, jestli trvale. 

Změny klimatu 
Poslední dobou jsme svědky roční 
záporné vláhové bilance, ta je vy-
jádřena jako rozdíl mezi úhrnem 
srážek a potenciální evapotranspi-
rací (celkový výpar – fyzikální a fy-
ziologický). Výskyt zemědělského 
sucha je dán průběhem a dynami-
kou vlhkosti půdy. Ta je ovlivněna 
zejména druhem půdy, pěstova-
nou plodinou, zpracováním půdy 
atd. 

Ing. Marie Balabánová, Ph.D. ze Společnosti mladých agrárníků s PhDr. Ing. 
Jaroslavem Šubrtem, firemním sociologem na výstavě Země živitelka 2016.
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ré má postupně uvolňovat (pokud 
je zdravá, plní jakousi funkci hou-
by) atd. 

Dříve stačil selský rozum, co po-
třebujeme dnes k nápravě? Možná 
nějaký kolaps – viz Zemědělské tý-
deníky z roku 2015. 

Dluhová mentalita
Vědomí laické veřejnosti o potře-
bě správného hospodaření na půdě 
je na nule − viz stávající problémy 
zemědělců na venkově. Řada země-
dělců by mohla vyprávět o nepo-
chopení až agresivitě městského 
obyvatelstva obšťastňujícího ven-
kov. Jde o další selhání v osvětovém 
působení organizací! Kdy vystoupí-
me z bludného kruhu? Proč je edu-
kace lidí v tomto nízká, kdo může 
za selhání? Je třeba to jasně pojme-
novat! 

Jediné, z čeho má dnes člověk 
strach jsou epizody sucha a epizo-
dy povodní, které ho bezprostřed-
ně mohou postihnout a změnit tak 
jejich životní komfort. Dnes si dát 
do souvislostí příčiny a následky, 
dovede málokdo. Musíme pojmeno-
vat příčiny a začít s postupným lé-
čením − adaptací. 

Sucho a velká voda se musí brát 
jako jeden celek, jsou to totiž dvě 
strany jedné mince. Proto adaptač-
ní strategie na sucho je i adaptač-
ní strategii na povodně. Vědomí lidí 
je v tomto hodně nízko. Mít v dob-
ré kondici přírodní kapitál – např. 
vodu, půdu, přírodní suroviny atd., 

vedle hrstky odborníků, málokoho 
dnes zajímá. 

Opakujeme to snad po desáté, 
ale přírodní kapitál bude nesporně 
do budoucna konkurenční výhoda 
v rámci Evropy, jestli též u nás, tak 
jedině za předpokladu moudré vlá-
dy. Nějaké náznaky již jsou. 

Opakujeme to stále, ale začne být 
lépe, až budeme mít vládu, která se 
moudrosti hodlá více otevřít. Jde  
o neznalost či o hamižnost či jde  
o betonové lobby, kde vždy něco na-
teče do stranických pokladen (viz 
ministr Drobil a další). 

Nebude asi méně srážek, bude 
větší extremita − přívalové deš-
tě, které v zásadě odtečou s dota-
cí živin do moří a pak dlouhá su-
cha, i to je mj. ta globální změna. 
Musíme začít něco dělat s krajinou  
a s půdou zvlášť. Například hektar 
černozemně, která na jihu Moravy 
před 25 lety převažovala, zadrže-
la až 4000 m2 vody, dnes tam způ-
sobem »nakládání« převažují již 
spraše, což jsou extrémně výsušné 
půdy atd. 

Sice se říká, že život je změna, ale 
zde vstupujeme do éry problémů, 
kdy jsme přírodní kapitál nevníma-
li, a když, tak jen skrze zisky. 

Zádržný systém 
Půdu musíme chápat jako sou-
bor fyzikálně-chemických vlast-
ností, které bylo třeba dříve, v čet-
ných případech, v zásadě jen udržet, 
dnes si již více uvědomujeme (bo-
hužel ne laická veřejnost na ven-
kově – řada šéfů podniků by moh-
la vyprávět), že začíná převažovat 
nutnost vylepšování neutěšeného 
stavu.

O co jde především – zejména  
o strukturu, obsah organické hmo-
ty, tedy vláhový režim, obsah pří-
stupných živin a s tím související 
požadavky na průmyslová hnojiva 
atd. 

Je třeba vědět, že organická hmo-
ta, jak bylo podrobně popsáno 
v příspěvku v Zemědělském týde-
níku č. 3/2016 »České zemědělství 

– (Úpadek, stagnace či rozvoj)«, je 
pro udržení bioenergetického po-
tenciálu půdy, zásadní. 

Tam, kde je několik zhutnělých 
vrstev v půdním profilu nad sebou, 
je vhodné aplikovat vertikální způ-
sob zpracování půdy. Ten mj. pod-
poruje vzdušný a vodní režim, tedy 
maximální rozvoj kořenů, práci mi-
kroorganismů atd. 

Je pochopitelné, že komplexněj-
ší změna agronomického systému 
musí být reakcí na změnu klima-
tu, do tohoto systému promlouvá  
i předpokládaný profit z této změ-

Na našem území je patrný vý-
znamný trend ke snižování hod-
noty vláhové bilance. Dnes je již 
jednoznačně prokázáno, že na 
méně kvalitních (erodovaných) 
půdách mají extrémy počasí ne-
gativnější dopady pro zeměděl-
ství. Pokud má půda k dispozici 
organickou hmotu a humus, tam 
jsou ty živiny k dispozici takřka 
neustále, proto průduchy rostlin 
nejsou stále otevřeny, proto lépe 
odolávají suchu. 

Ale musíme-li masivně dotovat 
půdu průmyslovými hnojivy, tak to 
sice v daný okamžik pomůže, rost-
lina si vezme to, co potřebuje, ale 
to co momentálně nevyužije, bohu-
žel, odteče atd. Dnes se stále nebe-
rou příliš vážně ekologické funkce 
půdy, které představují veřejný sta-
tek. I to se musí do budoucna změ-
nit. 

Podle posledních studií lze mezi 
dopady změn klimatu zařadit:
•	značnou meziroční proměnlivost 

průměrných ročních srážkových 
úhrnů;

•	prodloužení vegetačního období 
vlivem vyšších teplot, to na stra-
ně jedné, na straně druhé dříve 
nastupují fenologické fáze růstu 
rostlin;

•	zvýšenou evapotranspiraci, proto-
že se zvyšuje počet teplotně nad-
průměrných dnů a celkově roků;

•	s tím souvisí zvýšení míry letních 
a tropických dnů, současně se 
v zimě snižuje počet dnů ledových 
a mrazivých;

•	s nárůstem průměrné teploty po-
čet dnů se sněhovou pokrývkou 
nad 1 cm bude neustále klesat;

•	 růst počtu období s výskytem su-
cha v posledních dvou desetiletích 
(souvisí to s rostoucí variabilitou 
srážek a s tím, že bezsrážková ob-
dobí jsou a budou delší). 
Srážkový deficit je zpravidla té-

měř vždy doprovázen (ve vege-
tačním období) nadprůměrnými 
teplotami vzduchu, zmenšenou 
oblačností, nižší relativní vlhkostí 
vzduchu, větším počtem hodin slu-
nečního svitu atd. Z toho pak ply-
ne zvýšená míra evapotranspirace 
z pozemků. Co je mimořádně důle-
žité, je to, že výskyty sucha budou 
stále častější. 

Mezi hlavní výstupy scénářů pro 
ČR (dr. Pavel Punčochář) patří:
•	celkový úhrn srážek se příliš ne-

mění,
•	dramaticky se změní jejich distri-

buce v průběhu roku (asi i mezi-
ročně),

•	zapomeňte na průměry, rozhod-
nou extrémy, tedy povodně a su-
cha.

Teorie postupnosti
Každou sekundu na světě zmizí 
0,5 ha úrodné půdy a současně při-
bydou 2 lidé. Cesta z tohoto zača-
rovaného kruhu vede přes zdra-
vou půdu (půdní strukturu) − viz 
dále, kdy vznikne potenciál využít 
i z menší plochy více než dosud. Ne-
smí se zhoršovat půdní struktura, 
ta se bez organické hmoty jedno-
značně zhoršuje.

Ne všude jsou ale zemědělské 
podniky, velké i malé, kde je tomu 
naopak. Ale organickou hmo-
tou řešíme protierozní ochranu, 
úsporu vláhy, zvýšíme zadržová-
ní vody v zemědělské krajině (re-
tenci) atd. 

Vždy je třeba promýšlet vhod-
ný způsob zpracování půdy, jeho 
posloupnost volíme s ohledem na 
osevní postupy, obsah živin v půdě, 
pH, další aktuální podmínky pro-
středí, obsah a rozmístění organic-
ké hmoty atd. Dnes, kdo si to uvě-
domuje a dělá to dobře, to dělá dráž. 
Musíme ale začít něco dělat s kraji-
nou a půdou, a to hned a systema-
ticky. Návrat k půdě jako k přírod-
nímu kapitálu je totiž návratem do 
světa přirozeného času. 

Nelze hodnotit jen zisk z vypěs-
tovaných plodin, tak jak se dnes 
prioritně děje, protože vedle toho 
půda plní funkce veřejného stat-
ku, např. dotuje podzemní vody 
(plní podzemní vodní kolektory), 
působí jako filtr (vodu čistí), zadr-
žuje ohromné množství vody, kte-

Doc. Ing.  Jan Mikulka, Ph.D., dlouholetý vědecký pracovník, VŠ učitel, lektor, od-
borný publicista, poradce pro zemědělskou praxi s PhDr. Ing. Jaroslavem Šubr-
tem, dlouholetým hodnotitelem špičkových manažerů z resortu zemědělství, 
firemním sociologem (v 70. letech agronom družstva) na Mezinárodní výstavě  
Techagro 2016 na BVV Brno. 
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mé volby. Tedy realizujeme důležité 
cíle s významnými dopady, uplat-
ňujeme tvůrčí myšlení, jednáme  
a pracujeme proaktivně, plánujeme 
prevenci, utváříme vztahy, obnovu-
jeme síly atd. 

Při hlubším pohledu tam najde-
te sedmero, které opakovaně do-
poručujeme tesat do kamene. Vy-
naložené úsilí se vám nesporně 
mnohonásobně vrátí. Ukazuje se, 
že dnes je lepší pomáhat lidem de-
finovat kvadrant 2, než jakákoli 
strategie. 

Třetí typ jsou činnosti nalé-
havé, ale nejsou důležité. Jde  
o tzv. vyrušení, jež nejsou nezbyt-
ná. Můžeme být zaneprázdněni, 
ale nakonec budeme nespokojeni  
a budeme postrádat pocit vnitřní-
ho naplnění. Protože zaneprázd-
něnost sama o sobě nepotvrzuje 
smysluplnost našeho konání. Do-
stáváme zpět méně, než jsme vy-
naložili, návratnost je tudíž zá-
porná. 

Poslední typ tzv. zbytečnos-
ti nejsou ani naléhavé ani důleži-
té. Zde bychom neměli být vůbec, 
jenže bitvy, které svádíme, jsou 
někdy tak vyčerpávající, že se sem 
uchylujeme, kde si můžeme od-
dechnout, náš mozek si zde totiž 
odpočine. 

Návratnost
Pokud výše uvedené činnosti převe-
deme jako metaforu na návratnost, 
kterou dosáhneme, tak u 1. typu se 
výnosy rovnají vstupům, u 2. typu 
jde potenciálně o exponencionál-
ní výnosy. Ve 3. typu jde o nulovou 
návratnost. U činností 4. typu jde  
o zápornou návratnost. Jde tedy 
jen o vaše rozhodnutí, kde chcete 
alokovat čas, pozornost a energii. 
Bude-li zájem, můžeme se někdy 
zaměřit na to, co nás přivádí do čin-
ností 1. a 3. typu.

Zda je něco špatného na tom, být 
zaneprázdněn, jak se zbavit závis-
losti na naléhavém, protože v dneš-
ním pracovním prostředí znalost-
ního světa se hraje o to, kdo dokáže 
přijímat rozhodnutí, která přináše-
jí vysokou hodnotu. Toto vám lépe 
než pochybná strategie pomůže se 
vyhrabat z nikdy nekončícího pří-
valu záležitostí. 

Každopádně budete produktiv-
nější. Řešit dominantně naléhavé 
věci, to dnes není nejlepší místo, 
kde by se šéfové zemědělských pod-
niků měli nacházet. 

Pokračování tématu s některý-
mi návrhy opatření ke zlepšení sta-
vu si přečtete v tomto týdeníku  
v říjnu.

Jaroslav ŠUBRT

tického a plně využitelného pro 
management zemědělských pod-
niků. Jde o řízení času a činnosti 
s tím spojené. Přibývá lidí postiže-
ných »nemocí«, která spočívá v po-
citu, že dny jsou kratší, než bývaly. 
Hledáme proto nové nápady, které 
nám umožní být produktivnější? Či 
denně zakoušíte, že je toho na vás 
příliš a hledáte něco, co to pomů-
že řešit? 

Naše zemědělství bude nespor-
ně potřebovat nějaká konstruktiv-
ní východiska. Může to být matice 
času. Ta je založena na vzájemných 
interakcích toho, co je naléhavé  
a co je důležité. Definovat naléhavé 
lze zhruba tak, že to vyvolává pocit, 
že je to třeba udělat hned. 

Důležité je pak to, co by mělo 
vážné důsledky pro výsledek, po-
kud bychom to neudělali. Kombi-
nací těchto veličin získáme 4 mož-
nosti. 

Čtyři kvadranty
Pokud je rozdělíme do kvadrantů, 
tak první jsou důležité a naléha-
vé, jde o tzv. nezbytné záležitosti, 
např. nepředvídané události, bez-
prostřední termíny, neodkladné 
problémy až krize atd. Je třeba je 
vyřídit hned, a pokud se tak nesta-
ne, mohlo by to mít vážné důsledky. 
Proto tento typ nazýváme nezbyt-
né záležitosti. 

Činnosti v kvadrantu 2 jsou důle-
žité, ale nejsou naléhavé – je to to-
tiž kvadrant, tzv. mimořádné pro-
duktivity. Bereme život do svých 
rukou a děláme věci, které skuteč-
ně něco změní. Je to jen věc vědo-

přirozené krajiny, má přirozené 
ochranné mechanismy p o t l a č e 
n é (např. v Řecku se rozšiřuje ze-
mědělství, protože návrat k venko-
vu, k zemědělství je návratem k jis-
totě!). 

Půda trpí, protože řada zeměděl-
ců dělá věci, které dělat nechtějí, 
ale boj o dotace je, bohužel, silnější. 
Půda jako přírodní zdroj je vlastně 
»stroj«, který nás tisíce let živí, ale 
síly, zdá se, ji docházejí. 

Nedojde-li ke změně, za 10 let bu-
deme mít již velký problém. Totiž 
např. generel vodního hospodář-
ství jako funkční opatření pro kra-
jinu za účelem minimalizace počtu 
výjimečných událostí, pohlíží na ze-
mědělce primárně jako na hospodá-
ře v krajině, nikoli jako na produ-
centa. 

Dnes je největší hrozbou pod-
cenění adaptačních opatření. Ty 
potřebujeme zapojit teď hned, je 
úplně jedno může-li za tento stav 
člověk, jeho hamižnost či klimatic-
ká změna. Srážky s krátkodobými 
přívalovými dešti vláhovou bilanci 
příliš nezlepšují. 

Nelze proto jen hodnotit množ-
ství vody, které naprší, ale regi-
onální výpar (evapotranspiraci), 
vlhkost v půdě, hladiny řek a nádr-
ží, stav a kolísání podzemní vody 
atd. Někdy příště si do detailu vy-
světlíme co je autarktní systém, 
protože se k němu budeme muset 
vracet. 

Matice času 
Dnes probereme zase něco obec-
ného, ale v kontextu článku prak-

ny pro zemědělce atd. To nelze po-
minout – viz pozemkové úpravy. 
Proč tomu nejdou některé velké 
podniky naproti, ví to ministerstvo 
zemědělství? 

Dnes se neuvěřitelně rychle stří-
dají extrémy. Pokud bychom hleda-
li podobné střídání extrémního po-
časí ve 20. století, hledali bychom 
asi marně. Otázka dnes stojí tak, 
zda je za 5 minut dvanáct či 5 mi-
nut po dvanácté. 

Jde o účinná opatření, otázka 
je dnes položena ve smyslu, zda je 
dnešní hospodáři ještě dokážou re-
alizovat ( jsme přesvědčeni, že ano) 
a zda je budou chtít realizovat (zá-
leží mimo jiné na stimulech, tedy 
na ministerstvu). 

Vyčerpaná země
Dnes žijeme v době, kdy zejména 
ti mladší chtějí mít všechno rych-
le, protože svět kolem nás se též 
zrychluje. Půda se stala nástrojem 
potenciálního a rychlého zbohat-
nutí. Vznikají ohromné dluhy vůči 
půdě, vodě atd., protože zemědělci 
i lesníci jsou ve vleku zisků a do-
tací. 

S půdou dnes hospodaříme jako 
s předmětem, ne jako s živou pří-
rodou, a tedy partnerem – viz ZT  
č. 1-2/2015. Je třeba vědět, že péče  
o vodu se každé společnosti dlou-
hodobě vyplatí. Proto prioritou 
musí být příprava (ne až reakce 
na ní) na epizodu povodní a su-
cha, protože extrémnost bude na-
růstat. 

Problém máme zejména v kul-
turní krajině, která, na rozdíl od 


