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Širé, mrtvé a čím dál méně úrodné lány kolem nás: můžeme to nějak změnit my 

sami? 

 Tady v Hluku žijeme v zemědělské krajině. Úrodné černozemní půdy na úpatí 

Bílých Karpat přitahovaly už první zemědělce v mladší době kamenné. Po tisíciletí 

trvající rovnováha mezi člověkem a krajinou tu pomohla mimo jiné uchovat 

přírodovědně cenné louky, jedny z druhově nejbohatších na světě. Pomáhala také 

vytvářet tradiční kulturu, na kterou jsme hrdí, a kterou uchováváme. A za posledních 

několik set let, kdy u Hluku hospodařili naši předkové a naše kvalitní půda je živila, 

vznikl silný vztah nás, Hlučanů, k půdě. Půdu jen tak někomu neprodáme, jen tak ji 

s někým nevyměníme, jen tak na ni někoho nepustíme a nedovolíme, aby z její 

rozlohy byť pár centimetrů ubylo. Chráníme tím odkaz našich předků, který pak 

chceme předat dalším generacím, našim dětem a vnukům. Je to ale opravdu tak? Na 

většině naší půdy nehospodaříme a ani se příliš nezajímáme o to, kdo a jak na ní 

hospodaří. Stačí nám, že je naše, a že se její rozloha zapsaná v katastru nemovitostí 

nezmenšuje. Ale všímáme si, že i přesto nám uniká a zaniká? 

Všude v České republice, a v úrodných nížinných oblastech zvlášť, dochází k 

enormnímu znehodnocování půdy. Máme největší půdní bloky v Evropě a kvůli tomu 

na nich dochází snadněji k větrné a vodní erozi. Když náš pozemek není zrovna 

v údolí, tak každý liják, každá vichřice a každý jarní fén odnáší velký objem naší půdy 

pryč. Rozloha v katastru zůstává stejná, ale ornice se tenčí. Těžká technika půdu 

utužuje, deště se nevsáknou, ale stečou, nebo se pak z kaluží zase vypaří. Půda 

vysychá. Současné agrotechnické postupy mění celou strukturu půdy. Zatímco 

„zdravé půdy“ vytvářejí tzv. půdní agregáty, které si můžeme představit jako hrudky 

půdy složené z minerálních částic, jílu, organické hmoty a organismů, protkanou 

póry, kterými teče voda a proudí vzduch, půda na našich lánech je jednolitá a bez 

humusu. Velkým zemědělcům se daří snižující se kvalitu půdy balancovat 

minerálním hnojením. Látky, které se s průmyslovými hnojivy do půdy dostávají, v ní 

přetrvávají po stovky až tisíce let. A patří k nim i těžké kovy, jejichž koncentrace 

v našich půdách je místy už podobná jako na zaniklých průmyslových výsypkách. 
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Stejně tak jedovaté pesticidy se v půdě kumulují po stovky let a zhoršují kvalitu 

vypěstovaných potravin. A všimněte si, jak i ta naše slavná hlucká černozem 

vybledává, jak se z ní ztrácí humus, jak se z ní stává tuctová půda, jen jakýsi 

substrát pro rostliny, které živí průmyslová hnojiva. 

Když v období kolektivizace vznikly ty naše širé hlucké lány, započalo velké 

ochuzování přírody v našem okolí. Zrychlilo se v posledních asi 15 letech, kdy 

zvýšené zemědělské dotace po vstupu České republiky do Evropské unie vytvořily 

tlak na obhospodařování co největší rozlohy půdy, a hlavně umožnily aplikovat ještě 

víc hnojiv a ještě víc postřiků. Rostliny i živočichové, na které jsme byli ještě 

donedávna zvyklí, zmizeli. Možná jste si povšimli, jak po medializované aplikaci 

rodenticidu Stutox v okolí Hluku ubylo dravých ptáků. A řada dřív běžných druhů, dřív 

typických pro naši zemědělskou krajinu, zmizela úplně. Druhově bohatá 

společenstva, která náš kraj proslavila, jsou u Hluku už minulostí. Těchto změn si 

lehce všimne člověk, který je vnímavý k přírodě. Úbytek bylin v krajině poznávají 

včelaři, protože současná krajina už má problém uživit takové velké množství 

včelstev. Letní hladovění se jako jeden z více faktorů, spolu s chemizací 

v zemědělství a chorobami, podepsalo pod katastrofálními úhyny včelstev u Hluku na 

podzim 2019. Nasbírat léčivé byliny u Hluku už taky není tak snadné jako dřív. 

Splachy z polí zanáší rybářům vodní plochy a zhoršují kvalitu vody. Naše ovocné 

stromy a keře nemají své opylovače, a ne všechny umí opylit včely. Rozpad 

přirozených potravních řetězců vede k přemnožování škůdců, které decimují naše 

zahrádky, záhumenky a sady. 

A pak je tu krajina. Pestrá krajina s rozptýlenými stromy, mozaika políček, luk, 

pastvin a sadů, vytvářela náš vztah ke světu, naši estetiku i kulturu, náš patriotismus; 

utvářela nás víc, než si dovedeme připustit. Její ztráta a nahrazení jednotvárnými 

lány nás taky ovlivňuje víc, než si myslíme. Sociologové i psychologové popisují úzký 

vztah mezi okolním prostředím a četností depresí, kriminálních a patologických jevů. 

Jezdívali jsme za pestřejší krajinou k moři nebo do hor. A teď, najednou, kdy nás 

pandemie přikovala do své obce, poznáváme, jak těžko se nám pohybuje 

v neprostupné krajině širých lánů. A jak na každém jejím přerušení, na každém 

zatravněném pásku, vznikají prošlapané cestičky. Zeptejte se maminek s kočárky 

nebo sportujících lidí, jak se jim v polní krajině kolem Hluku pohybuje. Kam se poděla 

ta krásná dolina, kterou opěvujeme? Jak dnes vypadá Žarúžek, a jak Šafranica, která 

jsme si vetkli do názvů folklórních souborů? 

Můžeme tuto situaci sami nějak zlepšit? Nebo jsme jen rukojmími velkých 

zemědělských podniků a české a evropské zemědělské politiky? Nejsme. Stále jsme 



vlastníky naší půdy a její osud je v našich rukou. V současné době končí velká 

část pachtovních smluv na pozemky v katastru Hluku. Všechny smlouvy se 

budou muset znovu uzavírat v souvislosti se změnou uspořádání pozemků po 

komplexních pozemkových úpravách. Nejsme nijak nuceni uzavírat pachtovní 

smlouvy se zemědělci, kteří nehospodaří v souladu s potřebami naší půdy a naší 

krajiny. V Hluku jsou i malí zemědělci, kteří by rádi hospodařili na našich pozemcích 

šetrněji, například je zatravnili a využívali trávu a seno z trvalých travních porostů pro 

dobytek, byť by se jednalo o úzký pás v poli. Travní porost brání erozi, a tedy ztrátě 

naší půdy, líp hospodaří s vodou, a nevyžaduje aplikaci chemikálií, jejichž zbytky pak 

nejde z půdy odstranit. Časem se na takovém travnatém pásu mohou vyskytnout i 

další rostliny a živočichové a život se do naší krajiny může začít vracet. Na našich 

pozemcích by ráda hospodařila i Farma Blatnička, která se snaží o šetrný přístup 

k půdě, přičemž majitelům platí vyšší nájmy než velké podniky. Po té, co farma 

Blatnička převzala některá pole od velkých podniků, výrazně v nich stouplo množství 

humusu a snížila se ztráta půdy. Na naší půdě lze rovněž vysázet stromy a keře, 

které nevyžadují pravidelnou údržbu, ale zpestří naši krajinu a poskytnou útočiště 

rostlinám a živočichům i zdroj nektaru pro včely. 

Pokud byste se rozhodli pro změnu hospodáře na Vašich pozemcích, nemusí 

to být složitý krok. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Hluk vám může být 

v případě zájmu nápomocen, a domluví nového nájemce. Obraťte se s tím na 

Michaelu Beníčkovou chala.b@seznam.cz, 739 088 943. Neděláme si iluze, že 

během pár let vrátíme do okolí Hluku bukolickou krajinu ze starých dob, to už ani 

nejde. Každý zatravněný pásek, každý kousek šetrně obhospodařované půdy se ale 

počítá a může být malým krůčkem pro lepší krajinu v našem okolí. Bližší informace 

k problematice znehodnocování Vaší půdy a možnostem změny najdete například i 

na webových stránkách Nadace Partnerství (www.propudu.cz) a Farmy Blatnička 

(Nabídka pachtu pro vlastníky http://www.farmablatnicka.eu/hluk/ a detailnější 

informace o farmě http://www.farmablatnicka.eu/cs/). 
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