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Nasycení světové populace se
bez výzkumu a inovací neobejde
Ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol.
s.r.o., RNDr. Jan
Nedělník, Ph.D., byl
19. července 2021
jmenován předsedou předsednictva
České akademie
zemědělských věd
(ČAZV). Nově zvoleného předsedu
jsme při této mimořádné příležitosti
poprosili o pár
slov...

Zemědělský výzkum by měl odrážet potřebu uživatelské praxe.

Byl jste zvolen novým
předsedou ČAZV – bylo
náročné se na tuto pozici
dostat? Byla konkurence
početná, nebo se do této
funkce zájemci - lidově řečeno – příliš nehrnou?
Oproti volbě před čtyřmi roky,
kdy bylo více kandidátů, v letošním roce jsem kandidoval
sám. V kandidátské řeči jsem
se pokusil kolegům z předsednictva představit svoji vizi
dalšího rozvoje naší akademie. Chci jim touto cestou ještě jednou poděkovat za důvěru a těším se nejen s nimi, ale
se všemi členy ČAZV na další
čtyřletou spolupráci.

či transferu výsledků do praxe. Další stěžejní činností je
vydávání jedenácti vědeckých
časopisů, z nichž většina má
impakt faktor. Troufám si říci,
že bez nadsázky je naše vydavatelství největším v ČR ve vydávání vědeckých časopisů.

ČAZV má mnoho funkcí
a aktivit. Jaké považujete
za nejdůležitější?
Tou hlavní rolí akademie je
být reprezentantem zemědělského výzkumu, přispívat
ke tvorbě koncepcí a priorit
výzkumu tak, aby re lektovaly potřeby uživatelské sféry.
ČAZV je poradním orgánem
pana ministra zemědělství
a budeme se rádi vyjadřovat
nejen k otázkám výzkumu, ale
i širšímu kontextu českého zemědělství, včetně poradenství

Co je pro Vás, jakožto pro
nového předsedu ČAZV,
momentálně největší prioritou? Jakou máte koncepci
na další rozvoj vědeckých
aktivit této instituce?
Na konci minulého funkčního
období jsme začali z pověření ministerstva zemědělství
zpracovávat novou koncepci
resortního výzkumu od roku
2023. V ní by se měli odrazit
nejmodernější trendy v zemědělském výzkumu. Jedním
z hlavním úkolů v současné
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době je konzultovat tuto koncepci s uživateli z nevládních
organizací i státní správy tak,
aby opravdu odrážela potřebu uživatelské praxe. Dále
budeme pokračovat v našich
kontaktech s politickou reprezentací, poslanci, senátory a budeme je přesvědčovat
o smysluplnosti vynaložení
veřejných prostředků na podporu zemědělského výzkumu.
Z mého pohledu by nejméně
šťastným výsledkem ekonomického tlaku, který nezbytně
po odeznění hlavní covidové
vlny musí nastat, by bylo krácení prostředků na výzkum.
Bez rychlých a efektivních
inovací se restart ekonomiky
jen těžko obejde.
ČAZV
spolupracuje
s mnoha institucemi a organizacemi – a to nejen v rámci ČR. S jakými zeměmi probíhá spolupráce?
ČAZV je organizací, která
sdružuje ne instituce, ale individuální osobnosti zemědělského výzkumu a praxe.
Přesto se snažíme rozvíjet
mezinárodní
spolupráci
mnohdy podloženou bilaterálními smlouvami, to je příklad Číny. Široká spolupráce
existuje v rámci Evropské
unie zemědělských akademií.

Zemědělská činnost ovlivňuje krajinu.

A snažíme se být moderátorem i pro spolupráci českých
subjektů v evropských rámcových programech, dnes
především Horizon Europe.
Současným horkým tématem
v Evropě je bioekonomika.
I na tomto poli se snažíme
implementovat toto moderní
pojetí do českého prostoru.
ČAZV se proto stala i členem
Bioeast HUB CZ, který sdružuje významné výzkumné instituce i stakeholdery.
Co je aktuálně, podle Vás,
největší výzvou pro zemědělství obecně?
Těžká, ale zároveň i jednoduchá otázka. Vyrobit dostatek
kvalitních, hygienicky nezávadných potravin. Mou představou by také bylo zajistit
na národní úrovni dostatečnou míru soběstačnosti v základních komoditách. A samozřejmě zemědělec, jako
jeden z hlavních tvůrců krajiny, musí svou činnost provádět maximálně udržitelně.
Ale nemyslím jen udržitelnost
ekologickou, ale také ekonomickou. Respektuji současné
strategie prosazované evropskou komisí. Netajím se tím,
že u některých cílů a jejich
praktické dosažitelnosti jsem
skeptický. Jsou to ale určitě
zároveň obrovské výzvy pro
výzkum a šlechtění přinášet
zemědělcům nové poznatky
a technologie. Stále více se
do našeho slovníku budou
dostávat slova jako precizní
zemědělství, digitalizace, využití čipů, robotizace, biotechnologie a nanotechnologie.
To vše jsou výzvy, které stojí
nejen před českým zemědělstvím. Nasycení stále rostoucí
světové populace nebude věcí
jednoduchou a bez výzkumu
a inovací se neobejde.
Děkujeme za rozhovor.
Ptala se: Petra Bártlová

Ministr zemědělství jmenoval nového předsedu
a místopředsedu předsednictva ČAZV
Ministr zemědělství Miroslav Toman jmenoval 19. července 2021 v souladu se Statutem a Jednacím řádem České akademie zemědělských věd nového předsedu předsednictva ČAZV RNDr. Jana Nedělníka,Ph.D., ředitele Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r.o. Do funkce místopředsedy předsednictva ČAZV byl pak jmenován
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., pedagog Katedry pěstování lesů, Lesnické a dřevařské
fakulty České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole.
V souladu se Statutem a Jednacím řádem ČAZV platným
k 2. 12. 2020 se v rámci zasedání předsednictva dne 17. 6.
2021 uskutečnila v Praze volba předsedy a místopředsedy

předsednictva ČAZV na další
funkční období 2021–2025.
Před samotnou volbou jednotliví kandidáti v rámci své
prezentace představili svou
osobní koncepci rozvoje od-

borných vědeckých aktivit
ČAZV, které chtějí v případě
zvolení ve funkčním období
prosazovat.
Volbu předsedy a místopředsedy
předsednictva

ČAZV provedli řádně zvolení
členové předsednictva ČAZV
na funkční období 2021–
2025.

Editorial
Když má kráva
předžaludek „jako
na vodě“
Dostatek úrodné půdy je
absolutní nezbytností k zajištění zemědělské produkce, potažmo potravin pro
uživení lidské populace.
V posledních letech ovšem
zemědělská půda dostává značně „na frak“ – a to jak po stránce kvality, tak i kvantity. Velkou výzvou se tedy stává otázka,
jak se s tímto nelichotivým faktem vypořádat. Poněkud futuristicky se k problému postavili v Nizozemsku – zemi, která
proslula svou schopností bojovat doslova o každou píď (nejen zemědělské) půdy. Unikátní projekt, který byl v Rotterdamu uveden do provozu již před dvěma lety, však nespočívá
ve vysoušení mořského dna a tvorbě polderů. V přístavu,
který je největší v Evropě a druhý největší na světě, kotví unikátní plavidlo s nezvyklými pasažéry na palubě...
Přímo mezi obchodními loděmi byla vybudována třípatrová
plovoucí mléčná farma. Podle informací agentury Reuters
by měl celý projekt ukázt cestu k ekologičtějšímu farmaření a zároveň přiblížit zemědělskou produkci zákazníkům
ve městě. „Množství orné půdy se snižuje a světová populace roste. Jak dokážeme vyrábět dost jídla v budoucnu?
Když je 70 procent světa pokrytých vodou, proč tento prostor nevyužít?“ nechala se slyšet majitelka farmy Minke van
Wingerdenová.
High-tech ustájení je koncipováno na čtyřicet dojnic a při plném obsazení by mělo vyprodukovat zhruba 800 litrů mléka denně. Farma se snaží o maximálně ekologický provoz
– potřebná elektřina je vyráběna pomocí solárních panelů
na vodě. Kravský hnůj je využíván jako hnojivo na trávníky v parcích a na hřištích přímo ve městě. Z nich posekaná tráva je následně využívána jako krmivo pro chované
krávy. Dojnice tuto „dobrotu“ zapíjejí dešťovou vodou, kterou na farmě zachytávají a čistí. Mléko si mohou zákazníci
koupit v obchodě přímo v přízemí unikátní farmy. Zdrojem
příjmů je rovněž vstupné – jelikož za poplatek se mohou zvídaví návštěvníci podívat i do útrob tohoto nekonvenčního
kravína. Podle inženýra Petera van Wingerdena, který je autorem myšlenky plovoucí stáje, dojnice mořskou nemocí netrpí a kdykoliv chtějí, mohou po lávce přejít na pevninu, kde
na ně čeká šťavnatá pastvina. Majitelé jsou nadšeni a dokonce se plánují podobné projekty také v Singapuru a Číně.
Tak nevím... I když se celá myšlenka i její realizace zatím
jeví poměrně slibně, spásou před úbytkem zemědělské
půdy asi nebude. A doufám, že české rybníky i nadále budou patřit kaprům a ne dojnicím. Už jenom kvůli rybářům,
kterým by při neopatrném náhozu mohl háček uvíznout
v ušním boltci některé ze zvědavých stračen. Pojem „úlovek jako kráva“ by rázem v rybářské hantýrce dostal překvapivě realistickou dimenzi.
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