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Zasít pšenici, nebo raději
čirok? Jak vytvářet zásoby
vody v krajině? A jak zajistit
pružnější výrobu potravin?
Tím vším se zabývají experti
Akademie věd, kteří mohou
připravit českou společnost
na dopady změn klimatu.

MARTIN RYCHLÍK

PRAHA/BRNO Čirok čili Sorghum
je významná obilovina, s níž se
však Češi moc nesetkávají. Dělá
se z ní mouka, slouží i coby krmi-
vo hospodářských zvířat.
Hlavními světovými pěstiteli

jsou USA, Nigérie, Indie, Mexi-
ko a vyprahlý Súdán. Se změna-
mi klimatu a častějšími suchy ve
střední Evropě je však odolnější
čirok jednou z alternativ pro zdej-
ší zemědělce, kteří se budou potý-
kat s nedostatkem vláhy.
Spolu s žitem a prosem, jež je

rozšířeno v tropech a subtropech,
bývá čirok zmiňován jako doplň-
ková obilnina naší „sušší“ budouc-
nosti k pšenici či ječmenu. „To,
že bychom obecně opustili portfo-
lio obilovin, se mi ale nezdá. Mají
vysokou výživovou hodnotu i po-
tenciál pro šlechtění,“ řekl LNMi-
roslav Trnka z Akademie věd
a profesor Mendelovy univerzity.
Jeho tým, který řeší výzkumný

projekt potravinové bezpečnosti
SustES, úzce spolupracuje se ze-
mědělci i zahraničními vědci.

S kolegy z Vídně i Antverp
Důležité a mediálně atraktivní
téma změny plodin je jen částí pě-
tiletého záměru, na kterém se po-
dílejí čtyři desítky lidí.
„Cílem je vytvořit schéma, jak

se může vyvíjet potravinová bez-
pečnost ve střední Evropě, bu-
dou-li negativní podmínky pokra-
čovat. To není jen otázka klimatic-
kého výzkumu, ale – když to pře-
ženu – otázka, jestli zasít pšenici,
nebo volit proso, jestli vytvářet
erozní opatření, jak chránit půdu,
jak zadržet zásobu vody v kraji-
ně, ovšem i otázka společenského
přístupu ke spotřebě,“ vysvětluje
profesorMichal V. Marek, ředitel
centra CzechGlobe, jež zkoumá
změny klimatu.
K tomu jsou ekologové vybave-

ni osmi stanicemi v Česku, ale
pracují též na základnách v tro-
pech – konkrétně ve Vietnamu,
Ghaně a Panamě. Nový projekt
excelentního výzkumu, na který

šla unijní dotace 340 milionů ko-
run, umožní i nákup přístrojů.
Většinu peněz však spolknou

gáže vědců; polovina z nich po-
chází ze zahraničí. Marek vyzdvi-
huje tři profesory: Johna Graceho
z Edinburské univerzity (věnuje
se dopadu mikroklimatu a sucha
na rostliny), Reinharta Ceuleman-
se z Antverpské univerzity a Jose-
fa Eitzingera z prestižní „zeměděl-
ky“ BOKU ve Vídni.

Vědci chtějí zjistit, co bude
v českém zemědělství udržitelné,
jak se může vyvíjet trh s komodi-
tami a kde leží české šance. První
konkrétní doporučení hodlají zve-
řejnit příští rok, komplexní adap-
tační strategie pak v roce 2021.
Trnkův projekt loni uspěl v sou-

těži excelentních týmů; byl tehdy
druhý v pořadí. „SustES patřil do
skupiny nejlépe hodnocených pro-
jektů. Dle rozhodnutí komise pro-

jekt získal podporu 339,8 milionu
korun. Z celkového maxima
250 bodů jich za obě kola získal
245,“ sdělil LN Václav Velčov-
ský, náměstek ministra školství
pro strukturální fondy.
„Jedná se o multioborový pro-

jekt velmi přínosný vzhledem
k aplikovatelnosti výsledků do ze-
mědělství a dalších oblastí ovliv-
něných klimatickými změnami.
Projekt, jeho zaměření a cíle jsou
ambiciózní. Problematika klima-
tických změn a jejich dopadů na
všechny klíčové ekosystémové
služby v krajině je vysoce aktuál-
ní,“ doplňuje Velčovský.

Méně emisí i lepší voda?
Kromě již zmíněných úkolů se
vědci zaměří i na zlepšení kolobě-
hu živin, snížení emisí skleníko-
vých plynů, potlačení rizik eroze
nebo znečištění povrchových
a podzemních vod, což má vést
k „oživování“ české krajiny.
Díky součinnosti badatelů

z oborů klimatologie, matematic-
kéhomodelování, fyziky atmosfé-
ry, geoinformatiky, systémové
ekologie, agronomie, lesnictví,

potravinářské chemie i ekonomie
má vzniknout platforma pro po-
chopení dalekosáhlých změn.
Jinou otázkou už je, zda se bu-

dou politici studiemi a radami
řídit. Potravinová bezpečnost či
soběstačnost je ve vyspělých ze-
mích zásadním tématem. Vědec-

ká kancelář britského parlamentu
(POST) například loni vydala pro
zákonodárce dvě odborné svodky
s tématy jak dodávek potravin do
země po brexitu, tak ekologicky
udržitelného zemědělství.
Evropa nyní řeší i problemati-

ku genetickymodifikovaných plo-

din (GMO), přičemž Evropský
soudní dvůr se postavil proti. Po-
dle Trnky jsme zatím s potravina-
mi v komfortní situaci, leč výhle-
dově budeme i my řešit, zda roz-
voj GMO umožnit. „Jinak má
ovšem zemědělství značnou setr-
vačnost,“ připomíná profesor.
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Bude hůř
Mapky zobrazují
zasažení území suchem,
jak se patrně promění
během jednoho
staletí

Naděje za 340 milionů
■ Hledáním způsobů, jak se popasovat
s častějšími extrémy a suchy v produkci
potravin, se zabývá výzkumný projekt.
Nese název Adaptační strategie pro
udržitelnost ekosystémových služeb
a potravinové bezpečnosti v nepříznivých
přírodních podmínkách (SustES). Vědci
získali 340 milionů korun z fondů EU.

■ Hlavním řešitelem je Miroslav Trnka
z Ústavu výzkumu globální změny
Akademie věd (CzechGlobe), jenž je
i profesorem Mendelovy univerzity.
V týmu jsou asi čtyři desítky vědců
(z poloviny zahraničních) včetně
seniorních badatelů z Edinburghské
univerzity, Antverpské univerzity
nebo elitní školy BOKU Vídeň.

■ Cílem pětiletého záměru je vy-
tvořit pro Česko variantní strategie
adaptací na změny klimatu s využi-
tím poznatků z ekologie, klimato-
logie, agronomie, ekonomie, ale
také zemědělské praxe.

■ K odolnějším obilovinám patří
čirok či proso, lidé už zkoušejí
pěstovat i melouny či kiwi.

Bílý Kříž
Jedno z experimentálních

ekologických pracovišť Akademie věd
se nachází v Beskydech

Počet dní
s kritickým nedostatkem

vláhy pro rostliny
(v období mezi dubnem a zářím)
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ŠÁRKA KABÁTOVÁ

PRAHA PrezidentMiloš Zeman ne-
hodlá pronést projev k padesáté-
mu výročí invaze v roce 1968.
„Žádný projev se nechystá. Pan
prezident byl odvážný v době,
kdy odvaha nebyla levná,“ uvedl
na sociální síti hradní mluvčí Jiří
Ovčáček s tím, že „to je mnohem
cennější než tisíc projevů po pade-
sáti letech“.

Okupace byla zločin
Současný prezident Zeman ko-
mentář poskytl pouze prostřednic-
tvím vyjádření, které citoval jeho
mluvčí na svém osobním twittero-
vém účtu.
„Okupace byla zločin. Názor

pana prezidenta je od roku 1968
stejný. Buďme šťastni, že dnes
tuto pravdu můžeme svobodně
říkat a nejsme za to postihováni
profesní likvidací, jako se to stalo
Miloši Zemanovi v úvodu norma-
lizace právě pro jeho odpor k oku-
paci Československa,“ uvedl
mluvčí v krátkém příspěvku. Ser-
veru Lidovky.cz pak na doplňují-

cí dotazy napsal, že „odvážným
projevem“ má na mysli kritiku
okupace v době počínající norma-
lizace. „A za tento postoj byl (Mi-
loš Zeman) vyhozen z práce,
z Vysoké školy ekonomické. Ta-
kový projev vydá za tisíce čistě
formálních proslovů, které
21. srpna 2018 jistě zazní.“
Zeman se nevyjádřil ani k výro-

ku šéfa českých komunistů Vojtě-

cha Filipa o potlačení pražského
jara v roce 1968, který vyvolal
značnou pozornost ukrajinských
médií. Předseda KSČM v rozho-
voru pro britský list The Guardi-
an nepřímo obvinil Ukrajince
z ozbrojeného vpádu vojsk Var-
šavské smlouvy do Českosloven-
ska. „Názor pana prezidenta je
jednoznačný. Okupace byla zlo-
čin,“ napsal v krátkosti Ovčáček.

Klaus: Vinu nese komunismus
Viníkem okupace Českosloven-
ska v srpnu 1968 nebyl podle Ze-
manova předchůdce Václava
Klause ruský národ, ale expan-
zivní komunismus v Sovětském
svazu. Tato slova zazněla z úst
tehdejšího prezidenta před deseti
lety na Pražském hradě během
vzpomínkového setkání při příle-
žitosti 40. výročí okupace Česko-
slovenska vojsky Varšavské
smlouvy.
„Naši státnost zásadně pošla-

pal expanzivní komunismus,“
uvedl Klaus. Podotkl také, že
hlavní odpovědnost za invazi
měla sovětská totalitní moc.

Excelentní
vědavědavěda

Vědci poradí, jak přežít zlá sucha

Zeman k invazi? „Odvážný
byl, když to nebylo levné“


