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Poslední tři roky byly podle odborníků nejtep-lejší za desítky let. V letošním roce byly opět 
extrémní teploty, vše se projevilo v zemědělské činnosti a projevuje se to také ve vlivu na 
chovy včel. I z tohoto důvodu se náš spolek přihlásil na seminář pořádaný OAK Most. 

Václav Cílek nezklamal, nelze v krátkém článku představit celou přednášku, proto jen několik 
postřehů. Více můžete lehce najít v publikovaných dílech od Václava Cílka. 

Nyní k věci: Ubývá voda v přírodě? Sucho se dá počítat různě. Většinou se vyjadřuje pomě-
rem, který známe, víme, kolik spadne vody v průměru na daném území, kolik čerpají lidé a 
kolik čerpá příroda. Samozřejmě, kde je průmysl, tak musíme počítat i s jeho čerpáním. 
V případě, že je výsledek nula (vyčerpáme vše co spadne), je problém. Již nyní se lidé začínají 
probouzet a hledají cestu, jak to zastavit. To je sice dobře, ale může to mít i jiné následky. 
Například promítání do cen mouky a spekulacemi to může ovlivňovat ekonomiku. Voda a 
potraviny budou vždy v souvislosti. Nebo například rozhodnutí Německa o likvidaci 
atomových elektráren bez alternativy. Současný blahobyt může rychle skončit, jsme zavedeni 
převážně na produkci automobilů a můžeme skončit jako Detroit. 

Jak to vypadá se změnami v Evropě a u nás? Jsou rozdílné. Česká republika leží v pásmu 
plusminus. Průměry srážek spíše rostou, ale zádržnost v přírodě je nižší – betony, velké 
zemědělské plochy. Lesy postižené kůrovcovou kalamitou. Bohužel jsou nyní častější 
přívalové deště. Naši předkové nechávali na pokoji mokřady, meandry toků. Tvorbou 
betonových koryt zrychlujeme odtoky. Další změny v počasí zaznamenáváme sílením větrů. 
Ve Středohoří se vlivem sucha posouvají zemské šupiny a tím dochází k sesuvům půd. Zcela 
nepochybně to ovlivnilo i sesuvy na D8 a takových je více. 

Intenzívní zemědělská výroba s použitím pesticidů a umělých hnojiv ničí život v půdě a i to 
snižuje zádržnost vody. Zde by se mělo přemýšlet o jiném rozdělování dotací, vázat je na 
zmenšování polí, vytváření mokřadů, prodloužení toků vod a podobně. Vliv má program na 
zadržovaní dešťové vody. Má to dvě hlavní výhody. První je, že zmenšujeme přívalovou vlnu, 
tím, že vodu zachycujeme. Další pozitivní věcí je, že šetříme pitnou vodu. 
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Nejhorší ale jsou ohromné sklady na kvalitní orné půdě, to se nám zcela jistě v budoucnu 
vymstí. 

Velkou část přednášky potom Václav Cílek zaměřil na drobné aspekty, vedoucí k zadržování 
vody v přírodě, které je schopen provádět každý. Vše doprovázely konkrétní ukázky na 
plátně. 

Po skončení následovala bohatá diskuse. Za náš spolek jsme vznesli dotaz, zda úbytek vody v 
přírodě má vliv na okolnost, kterou pozorujeme již několik let a tím je úbytek pastvy pro 
včely. Václav Cílek uvedl, že to je nejen u včel, ale spousta ostatních živočichů má asi stejné 
problémy. Jako příklad uved to, co lze pozorovat u ptactva, kdy stále více hledají obživu u 
člověka a přecházejí na plody vypěstované lidmi. Ještě se Václav Cílek zmínil o dokončené 
knize „Krajina a voda“, která vyjde asi v listopadu a zabývá se naší krajinou.
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