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Také ředitel Ústředního kont-
rolního a  zkušebního ústavu ze-
mědělského (ÚKZÚZ) Daniel 
Jurečka potvrdil, že rostlinolékař-
ství je perspektivní a neustále se 
vyvíjející obor. Ředitelka odboru 

bezpečnosti potravin Minister-
stva zemědělství Jitka Götzová 
poukázala na to, že veřejnost stá-
le vnímá ochranu rostlin a pesti-
cidy jako velmi kontroverzní věc. 
Její zajištění je ale důležité k pro-
dukci zdravých a bezpečných po-
travin. „Často se to podává tak, 
že zemědělci jsou ti, kteří se snaží 
otrávit krajinu a ti, co zabíjejí vče-
ly. Někteří lidé si přitom úplně 
neuvědomují skutečnost, že po-
kud bychom se nestarali o  pole 
ani o les, důsledky napadení rost-
lin škůdci jsou z hlediska bezpeč-
nosti potravin mnohem horší, 
než pokud rostliny šetrně ošetří-
me,“ připomněla. „Pro mě je vel-
mi důležité, že se studenti věnují 

této problematice a rostlinolékař-
ství je opravdu obor budoucnosti. 
Trochu se to však opomíjí,“ do-
dala. Předseda Zemědělského 
svazu ČR Martin Pýcha pozna-
menal, že zemědělci se dnes 
a denně zabývají zdravím rostlin 
a  dobře si uvědomují význam 

rostlinolékařství. „V  současnosti 
jsme v  situaci, kdy me diál ně ze-
mědělci a sám obor rostlinolékař-
ství jsou pod obrovským tlakem 
lidí, kteří v tom vidí jen to negativ-
ní. Je to chemie a každá chemie 
na poli je zlo. Tímto prizmatem 
jsou posuzováni i  zemědělci,“ 
konstatoval s tím, že lidé si zvykli 
na to, že v obchodech najdou kva-
litní a zdravé potraviny, ale ona to 
není samozřejmost. 

Náměstek generálního ředite-
le Národního zemědělského 
muzea (NZM) a ředitel poboč-
ky Praha Jiří Houdek připo-
mněl, že v  NZM je již druhým 
rokem výstava o  rostlinolékař-
ství. Podle něj NZM má ambice 

ukázat veřejnosti zemědělství 
jako činnost, kterou člověk po-
třebuje. Houdek uvedl, že rostli-
nolékařství je mu osobně velice 
blízké, protože jako lesní inže-
nýr  po své promoci nastoupil 
na lesní závod Třeboň do pozice 
inspektora ochrany a lesa a pěs-

tování. „V té době po větrné ka-
lamitě se u nás těžila jen dřevní 
hmota napadená kůrovci. Jedi-
ně přístupem všech lesníků 
jsme jeho počty srazili téměř na 
základní stav. Takové názory, že 
si les pomůže sám, rostliny si 
pomohou sami, příroda si po-
může sama, mohou být pravdi-
vé někde v pralese, ale v krajině, 
která je zemědělsky, lesnicky 
a rybářsky obhospodařovaná, to 
není možné,“ míní.  

Předseda České společnosti 
rostlinolékařské Vladimír Řehák 
připomněl, že je tomu již pět let, 
co probíhá soutěž Rostlinolékař-
ství-obor budoucnosti. „Jsem 
rád, že vždy se najdou studenti, 

kteří mají o  obor rostlinolékař-
ství zájem,“ podotkl. „Dnes 
a denně se setkáváme s otázkou 
bezpečnosti potravin. Nejen 
z  hlediska cizorodých látek, ale 
také z hlediska látek, které pro-
dukují škodlivé organismy a kte-
ré jsou pro potraviny a  lidské 
zdraví velmi nebezpečné,“ zdů-
raznil a  poukázal na komplex-
nost rostlinolékařství, které čer-
pá z řady dalších oborů, jako je 
klimatologie, půdoznalství, bio-
logie, ekologie. „To vše musí ten-
to úsek zpracovat, aby nejen ne-
škodil přírodě, ale ochránil i na-
še zdraví,“ řekl. Prezident Spo-
lečnosti mladých agrárníků ČR 
David Brož považuje za pozitiv-
ní, že o  soutěž mají studenti 
středních zemědělských škol 
velký zájem.

Pátého ročníku soutěže „Rost-
linolékařství – obor budoucnos-
ti“  se letos zúčastnilo 29 stu-
dentů z  12 zemědělských škol 
a gymnázií. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích a o zvláštní cenu za 
prezentaci práce na sociálních 
sítích. Ve dvou kategoriích šlo 
o úvahy, a to v kategorii A o úva-
hu na téma – Je rostlinolékařství 
důležité? A v kategorii B na té-
ma: Je zemědělství hrozbou pro 
životní prostředí? Třetí kategorií 
byla pak praktická práce na té-
ma – Škodlivý organismus rost-
lin a navržená ochranná opatře-
ní. V kategorii A zvítězila Klára 
Kupková z  Albrechtovy střední 
školy z Českého Těšína, v kate-
gorii B si prvenství odnesl Lu-
káš Kupec ze Střední školy ze-
mědělské Přerov a v kategorii C 
Zdeněk Paták z  Vyšší odborné 
školy a Střední zemědělské ško-
ly Tábor. Osm studentů bylo 
pak oceněno v kategorii sociál-
ní sítě.  

V roce 2020 se projektu se zú-
častnilo 25 studentů z 12 země-
dělských škol a  gymnázií. Rov-
něž se soutěžilo ve třech katego-
riích a o zvláštní cenu za prezen-
taci práce na sociálních sítích. 
Šlo o úvahy na témata: A. Proč je 
důležité rostlinolékařství, B. Po-

zice rostlinolékařství v  zeměděl-
ství třetího tisíciletí a  Praktická 
práce na téma Škodlivý organis-
mus rostlin a navržená ochranná 
opatření. Vzhledem k  nouzové-
mu stavu v  ČR kvůli pandemii 
koronaviru byly výsledky čtvrté-
ho ročníku soutěže vyhlášeny 
prostřednictvím webových strá-
nek. V kategorii A zvítězila Eliška 
Hrachová z Gymnázia U Libeň-
ského zámku, Praha 8., v  kate-
gorii B Tereza Vlasáková z České 
zahradnické akademie Mělník 
a v kategorii C první místo obsa-
dila Eliška Haláková ze Střední 
školy zahradnické a  technické 
Litomyšl. Cenu v  kategorii so-
ciální sítě získalo šest studentů. 

Všichni zúčastnění studenti ob-
drželi knižní dar a účast na webi-
náři věnovaném sociálním sítím. 
Výherci, kteří se umístili na prv-
ních třech místech, dostali i  fi-
nanční odměnu a společně s vý-
herci „Sociální sítě“ vyhráli ještě 
dvoudenní studijní cestu.      

Práce byly hodnoceny komisí 
složenou ze zástupců školství, 
vědy a  výzkumu, Akademie věd 
ČR a zemědělské praxe. Hodno-
titelská komise pracovala ve slo-
žení: Ing. Miluše Dvoržáková, 
RNDr. Aleš. Kuthan, doc. Ing. 
Evženie Prokinová, CSc., Ing. 
Pavel Talich, Ing. Prokop Šmi-
rous, CSc. a  Ing. Vladimír Ře-
hák, CSc.  

Na organizaci soutěže se podí-
lela Česká společnost rostlinolé-
kařská ve spolupráci s  Českou  
asociací ochrany rostlin, Českou 
akademií zemědělských věd 
a farmou Jiří Michalisko. Projekt 
podpořilo i  Ministerstvo země-
dělství. 

Rostlinolékařství – obor budoucnosti 

Zuzana Fialová

Rostlinolékařství je komplexní obor, je to obor budoucnosti. Bez rostlinolékařské péče se neobejde produkce bezpečných a zdravých potravin. 
Uvedl to předseda předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV) Jan Nedělník při nedávném vyhlášení výsledků pátého ročníku soutěže 
pro střední školy „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“ s tím, že na českém pracovním trhu není rostlinolékařů dostatek. Podle Nedělníka tento 
obor má velkou perspektivu, rostlinolékaři určitě najdou uplatnění jak v soukromé, tak státní sféře.

Předseda České společnosti rostlinolékařské Vladimír Řehák (zleva), předseda předsednictva ČAZV 
Jan Nedělník, náměstek generálního ředitele NZM Jiří Houdek, ředitelka odboru bezpečnosti potravin 
Ministerstva zemědělství Jitka Götzová, předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a ústřední 
ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka při slavnostním vyhlašování soutěže Rostlinolékařství – obor 
budoucnosti  Foto Zuzana Fialová

V jedné z kategorií zvítězila Klára Kupková z Českého Těšína. Cenu 
jí předali Miluše Dvoržáková, Vladimír Řehák a Daniel Jurečka
 Foto Zuzana Fialová

Vyšetřovací komise zkritizo-
vala postup při odběru i rozbo-
ru vzorků vody a  ryb bezpro-
středně po havárii. Podle po-
slanců mimo jiné nedostatečně 
koordinovaly kroky vodopráv-
ní úřad ve Valašském Meziříčí 
a  Česká inspekce životního 
prostředí (ČIŽP). Ministr ži-
votního prostředí Richard Bra-
bec považuje zprávu sněmovní 
vyšetřovací komise za zmani-
pulovanou, částečně vylhanou 
a  ohnutou s  cílem hodit vinu 
na ČIŽP. „Je tam (ve zprávě) 
spousta důkazů amatérismu,“ 
řekl Brabec. Kritiky obvinil ze 
snahy ovlivnit práci policie 
a  ze snížení důvěry v  policii 
i  v  inspekci. Ministr také mí-
ní, že jde o  snahu zasáhnout 
do sněmovních voleb. „Prostě 

opět ‚antibabiš‘ jako vyšitý,“ 
prohlásil.

Gazdík řekl, že společnost stále 
nezná viníka havárie mimo jiné 
vinou toho, že nebyl odebrán 
vzorek ve výusti z areálu společ-
nosti Deza, která patří do svěřen-
ského fondu založeného premié-
rem Andrejem Babišem. V  ně-
kterých případech podle něj po-
chybila ČIŽP a další úřady. „Ten 
šlendrián může být i snahou za-
krýt viníka,“ řekl.

Podle Adamové šlo v  případě 
otravy Bečvy o uchvácení zájmů 
státu ve prospěch jednoho hol-
dingu. Továrna, která patří do 
bývalého holdingu premiéra 
Andreje Babiše (ANO), byla 
jednou z těch, která mohla způ-
sobit havárii, vyšetřování se na 
ni nevztahovalo, vysvětlila. „Ta 
liknavost nemohla být náho-
dou,“ uvedla.

V  rozporu jsou podle Gazdíka 
i verze vzniku havárie, se kterými 
pracují inspekce a policisté. „Po 
stovkách hodin nad rozhovory 
a  analýzami se mi nechce věřit 
nešťastným náhodám, obzvlášť 
když kolem premiéra a jeho byz-
nysu je jich víc než dost,“ uvedl 
Gazdík. Některá pochybení po-
dle něj mohou být výsledkem 
nátlaku na úřady.

Podá kvůli tomu trestní ozná-
mení Okresnímu státnímu za-
stupitelství ve Vsetíně, doplnil 
Gazdík. „Orgány činné v  trest-
ním řízení by měly posoudit, 
jestli se v té kauze někdo nepo-
kusil věci zamést pod koberec,“ 
míní. Sněmovní komise by po-
dle jeho názoru měla ve své práci 
pokračovat i v příštím volebním 
období. „Minimálně prací na té 
verzi zločinného spolčení, šlen-
driánu, který mohl mít prvky 

organizovaného trestného či-
nu,“ dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš 
prohlásil, že skutečnou odpověd-
nost za vyšetřování havárie nese 
Babiš a jeho lidé. Inspekce život-
ního prostředí byla podle Barto-
še jedním z prvních orgánů, kte-
ré si začal Babiš po svém nástu-
pu do politiky podmaňovat, a to 
kvůli tomu, že v té době vlastnil 
skupinu Agrofert, která podniká 
také v chemii.

Předseda lidovců Marian Ju-
rečka se vůči Brabcovým výtkám 
ohradil, podle něho jsou nutné 
takové změny, aby se riziko havá-
rií snížilo. Podobně se vyjádřil 
také poslanec ODS Stanislav 
Blaha, který kabinet obvinil 
z „mlčení, lhaní a mlžení“.

Hnutí SPD podle předsedy To-
mia Okamury znepokojuje délka 
vyšetřování. „Někdo by měl vy-

vodit osobní odpovědnost za se-
lhání při odběru vzorků a za prů-
tahy,“ řekl.

Policie letos koncem června ob-
vinila z otravy Bečvy společnost 
Energoaqua z  Rožnova pod 
Radhoštěm na Vsetínsku a jejího 
jednatele Oldřicha Havelku, vinu 
popírají. Vyšetřování začalo pře-
zkoumávat Krajské státní zastu-
pitelství v Ostravě. 

Senát možná navrhne změnit 
oprávnění k  varování obyvatel-
stva o  haváriích na vodách na 
povinnost. Příslušnou novelu 
zákona o  integrovaném zá-
chranném systému chystá sku-
pina senátorů kolem místopřed-
sedkyně horní komory Jitky 
Seitlové. Senátorka to minulý 
týden oznámila novinářům po 
jednání senátní komise, která se 
věnuje prevenci před záplavami 
a suchem. Podle Seitlové je pod 

novelou podepsána desítka se-
nátorů.

Důvodem pro vypracování no-
vely byl podle Seitlové postup 
státních úřadů v  případě loňské 
ekologické havárie na řece Beč-
vě, kterou podle policie způsobil 
únik kyanidu z  areálu jedné 
z blízkých firem. Senátorka uved-
la, že žádné varování obyvatel-
stva nebylo vydáno a některé při-
lehlé obce se o havárii dozvěděly 
s až čtyřdenním zpožděním.

Seitlová uvedla, že závěry jejího 
expertního týmu i senátní šetření 
byly ve shodě se zprávou sně-
movní vyšetřovací komise a  od-
mítla tvrzení zástupců vládního 
hnutí ANO, že by závěry byly 
zpolitizované. „Není pravdou, že 
zpráva vyšetřovací komise byla 
zpolitizována. Pro všechno jsou 
písemné podklady, které lze do-
ložit,“ uvedla. 

Trestní oznámení kvůli vyšetřování

Oldřich Přibík

Některá pochybení při vyšetřování loňské ekologické havárie na Bečvě mohla být výsledkem nátlaku na úřady, řekl minulý týden ve Sněmovně člen 
poslanecké vyšetřovací komise Petr Gazdík. Podá kvůli tomu trestní oznámení, na základě kterého by policie měla prošetřit možné zneužití pravomoci 
úřední osoby a spáchání dalších trestných činů, doplnil. Zjištění komise vydají na trestní oznámení i podle další její členky Markéty Adamové Pekarové. 
Sněmovna se závěrečnou zprávou komise zabývala na mimořádné schůzi. Ministr životního prostředí Richard Brabec označil zprávu komise za 
zpolitizovanou.


