Zpráva z akce „Pro půdu – Pro život/For soil – For life“
12. – 13. 10. 2017
Piaristický klášter v Příboru

Ve spolupráci s MAS Lašsko a společností Bioinstitut, o.p.s., Olomouc, která se stala odborným
garantem akce, připravila a zrealizovala Celostátní síť pro venkov v Moravskoslezském kraji
(MSK) dvoudenní konferenci s názvem: „Pro půdu – Pro život/ For soil – For life“. Akce byla
tematicky orientovaná na význam půdy pro společnost a život na Zemi. Hlavní motto pozvánky
proto znělo: „Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe“ (Winston Churchill).

Důstojným místem pro konání konference byl Piaristický klášter v Příboru, v jehož prostorech se
k četným jednáním a diskuzím sešli zástupci odborné i laické zemědělské veřejnosti. V rolích
přednášejících se představili zástupci akademického sektoru, odborníci z řad výzkumných,
zkušebních, statistických a kontrolních ústavů, pedologové a poradci pro půdu z tuzemska
i zahraničí, zemědělští podnikatelé a také pracovníci Ministerstva zemědělství. Záměrem
pořadatelů bylo představit účastníkům konference půdu jako nesmírně složitý živoucí ekosystém,
který je v současné době ve velkém ohrožení a na němž závisí přežití člověka na této planetě.
Jednotliví přednášející dohromady poskládali mozaiku vědomostí i praktických zkušeností včetně
vlastního zápalu pro téma jako základ k cestě, jak o půdu - tento neobnovitelný zdroj - pečovat.
Účastníci konference byli informováni z pohledu nejrůznějších odborníků o souvislostech mezi
péčí o půdu a zadržením vody v krajině, neboť v zemědělské a lesní půdě je zadrženo 90% vody.
Srozumitelnou formou byly předneseny teoretické důkazy a praktické příklady jak v rámci
zemědělského hospodaření zadržení vody podporovat, bránit proti erozi, podílet se tak na
zmírnění klimatických změn. Podpora šetrného hospodaření s půdou jednak z pohledu
potravinové soběstačnosti a jednak z hlediska ekosystémových služeb půdy zadržovat vodu
v krajině, byla předmětem mnohých diskuzí. Zajímavé byly pohledy na hospodaření s půdou
v přímé konfrontaci názorů odborníka a zemědělce.

Přítomnost zahraničních přednášejících výrazně zhodnotila odbornou úroveň konference. První
ze zahraničních přednášejících, Dr. Charles Raphaël, se zaměřil na význam krycích plodin
v osevních postupech v ekologickém zemědělství. Velice silným zážitkem pro všechny
zúčastněné bylo zhlédnutí filmu Martina Otta, švýcarského zemědělce, pedagoga a odborníka,
o roli zemědělce v místě, kde hospodaří. Velice poutavou formou zde zemědělství bylo ztvárněno
jako pevný a nenahraditelný svazek čtyř základních elementů: půdy, rostlin, živočichů a lidského
faktoru. Posledním zahraničním lektorem byl rakouský pedolog Dr. Wilfried Hartl, který hovořil
o své poradenské práci především jako o výměně zkušeností a poznatků se zemědělci.
Zajímavé byly také poskytnuté informace o agroenvironmentálně-klimatických opatřeních
a o opatření Ekologické zemědělství jako významných dotačních nástrojích Programu rozvoje
venkova, které slouží k podpoře trvale udržitelných systémů hospodaření a ke zlepšení životního
prostředí zemědělské krajiny, v podání Ing. Josefa Makovského, zástupce Ministerstva
zemědělství.
Součástí konference byl zajímavý doprovodný program, kdy účastníci nejenže poznali hostující
město Příbor díky osobitému přístupu fundované průvodkyně paní Ireny Nedomové, ale mohli
shlédnout tematické filmy o půdě a pěvecké vystoupení místního pěveckého souboru Valentin.
Cenným výstupem z této konference je nepochybně zmíněný film Martina Otta „Hospodářem
v krajině“, který je možné spolu s reportáží regionální televize MSK TV Polar, pořízenou
z průběhu konference, sdílet na stránkách aplikace Facebook Státního zemědělského
intervenčního fondu.
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