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PLZEŇ Studenti fakulty designu a
umění Západočeské univerzity zví-
tězili v evropské soutěži Shake the
future of the footwear sector! v ital-
ském Milánu. V konkurenci týmů z
Portugalska, Španělska a Itálie
uspěli s botami, které jakoby pla-
vou na objemné třídílné podrážce.
„Koncept klade důraz na ekologii,
zapojuje zákazníka do procesu na-
vrhování, umožňuje sdílet návrhy a
recyklovat obnošené zboží,“ řekl
student Adam Frk, který zvítězil v
týmu se spolužačkou Michaelou
Šimůnkovou. Do finále postoupili
jako jediní z ČR.
Pod vedením Heleny Krbcové z

ateliéru fashion design navrhli a vy-
robili boty v rámci projektu 3 FLT,
což znamená float a vyjadřuje to,
že bota jakoby plave. Číslo 3 před-
stavuje tři pilíře, na kterých je ná-
vrh založen, tedy udržitelnost,
design a sociální sítě. „Snažili jsme
se zahrnout mnoho funkčních prv-
ků, abychom zajistili co nejvyšší
komfort a funkčnost,“ uvedli stu-
denti. Boty jsou z biologicky odbou-
ratelných materiálů, tedy kůže a
její imitace v horní části bot, a poly-
uretanu, z něhož je podešev.
Koncept navíc přišel s nabídkou

produktu prostřednictvím volně
dostupné aplikace, ne v kamen-
ných obchodech nebo e-shopech.
Cílem je propojit zákazníky a vytvo-
řit komunitu, která by sdílela a ko-
mentovala své výrobky. „Díky apli-
kaci si lidé budou navrhovat své
boty, vybírat materiály, barvy a sdí-
let návrhy s ostatními,“ uvedl Frk.
Soutěž vyhlašují European Confe-

deration of the Footwear Industry
(CEC) a Assocalzaturifici a Industri-
All Europe. (ČTK)

PLZEŇSKÝ KRAJ Česká republika
trpí suchem. Průvodním jevem je
například kůrovcová kalamita, kdy
je Plzeňský kraj společně s tím Jiho-
českým druhou nejzasaženější ob-
lastí v Česku. Odborníci upozorňu-
jí, že cestou k záchraně je starost o
krajinu v podobě zmenšování lánů,
tvorby remízků a protierozních
pásů. Pomoci může i menší výměra
řepky, která vyžaduje mnoho po-
střiků, což zhoršuje kvalitu půdy a
její schopnost zadržovat vodu. Situ-
ace na polích se ale nejen v Plzeň-
ském kraji spíš zhoršuje.
„Osevní plochy řepky se v Plzeň-

ském kraji zvýšily z 29 tisíc hektarů
v roce 1995 na 32 tisíc v roce 2017.
Vzhledem k tomu, že došlo ke
zmenšování celkové osevní plochy,
podíl řepky se výrazně zvýšil,“ uve-
dl ředitel plzeňské pobočky České-
ho statistického úřadu Miloslav
Chlad. Zatímco v roce 1995 byl po-
díl řepky v kraji zhruba 19 procent,
loni už to bylo kolem 31 procenta. V
roce 1994 byly totiž osevní plochy
všech plodin 148 111 hektarů, do
roku 2017 se ale snížily na 103 775
hektarů.
Na to, že Česko má v péči o kraji-

nu obrovský skluz, upozornil i
mluvčí ekologické organizace hnutí
Duha Jan Piňos. „Je to jedna z pří-
čin, proč je krajina a vodní režim v
ní v tak špatném stavu. Máme totiž
málo zeleně ve volné krajině, napří-
mily se vodní toky. Od války se tu

zkrátily řeky a potoky o desítky ti-
síc kilometrů, v tom jsou započíta-
né třeba zmeliorované drobné po-
tůčky. Jen výjimečně se zrevitalizu-
je nějaký zpět,“ popsal Piňos.
Připomněl, že pro oblasti v CHKO

a národních parcích, což je 13 pro-
cent plochy Česka, máministerstvo
životního prostředí program péče
o krajinu a program revitalizace říč-
ních sítí. „Sázejí se aleje kolem cest,
vytváří se remízy, ale jde to strašně
pomalu, protože peněz není dost,“
popsal Piňos.
Ten považuje za absurdní, že mi-

nisterstvo životního prostředí pod-
poruje s pomocí krajinotvorných
programů zeleň rozptýlenou v kraji-
ně, zatímco ministerstvo zeměděl-
ství naopakmotivuje vlastníky a ná-
jemce zemědělských pozemků do-
tacemi proplácenými za sečení luk
neboli trvalých travních porostů k
ničení remízů.
„Když zemědělci vykážou více po-

zemků trvalých travních porostů,
dostanou větší dotace, hodnotí se

to s pomocí leteckých snímků. Ně-
kteří zemědělci tedy ničí rozptýle-
nou zeleň,“ popsal Piňos. Ten prý
sám zažil případ, kdy obec povolila
ničení remízů. „V tomto případě

zmizelo 120 metrů remízů širokých
zhruba tři metry,“ popsal Piňos,
podle kterého je velká nevzděla-
nost i na straně některých obcí, kte-
ré na kácení remízů větších než 50
čtverečních metrů musí vydat sou-
hlas.
Piňos připomněl i to, že v Česku

je největší velikost lánů v Evropě.

Ředitel společnosti Osecká země-
dělská a předseda Krajské Agrární
komory Plzeň Jaroslav Šíma uzná-
vá, že plochy lánů se budou muset
zmenšovat, ale podle něj to nevyře-
ší ten základní problém, tedy že se
vedle pěstování plodin musí chovat
také zvířata, například krávy, aby
do půdy šla organická hmota. „Zví-
řata jsou základ, z těch jde hnůj
nebo kejda, to nutné k tomu, aby
půda byla úrodnější a docházelo k
zasakování vody při větších deš-
tích.Musíme změnit styl dotací, kte-
ré se tu dvacet let praktikují a kdy
se podporují zemědělci, kteří nema-
jí zvířata,“ poznamenal Šíma.
Chovatelé zvířat, kteří se snažili

udržet stavy, na tom podle něj byli
dvacet let ze všech zemědělců fi-
nančně nejhůře a čas od času měli
ztrátu kvůli nízkým cenám masa či
mléka. „Někdo to vydržel, někdo se
zvířat zbavil a řekl si, já to nemám
zapotřebí a budu mít jen pole, na
které dostanu dotace na hektar,“
popsal Šíma.

I starosta Němčovic a předseda
pracovní skupiny pro životní pro-
středí Sdružení místních samo-
správ Karel Ferschmann situaci
vidí skepticky. „Nezlepšilo se sko-

ro vůbec nic,“ shrnul. Ke zlepšení
měly vést takzvané komplexní po-
zemkové úpravy, které měly zajis-
tit, že se v krajině zpřístupní po-
zemky vlastníků. „Mezi poli se vy-
tyčily polní cesty, měly sloužit k
tomu, aby se vlastníci dostali ke
svým pozemkům a měli možnost
je pronajmout tomu, kdo jim lépe

zaplatí nebo kdo se o pozemky
bude lépe starat. Výsledek v okolí
Němčovic je takový, že velká země-
dělská společnost si pozemky od
soukromníků znovu pronajala,
pole zůstala vcelku, cesty, které
tam jsou vedené jako polní, jsou
zaorané a spolu s lány je společ-
nost využívá k zemědělské činnos-
ti,“ popsal Ferschmann. „Mají na
obdělávání polí velké mašiny a
malé pozemky by pro ně byly eko-
nomicky nezajímavé,“ dodal Fer-
schmann.
Problémem podle něj je, že za mi-

nulého režimu došlo k zpřetrhání
vlastnických vazeb. „Pozemky po
roce 1989 zdědili ti, kteří nikdy v
Němčovicích nebyli amožná ani ne-
vědí, kde pozemky mají. Že jim tu
velká zemědělská společnost po-
zemky systematicky ničí, že dochá-
zí k půdní erozi, zhoršuje se bonita
jejich půdy je nezajímá, dostanou
šest tisíc korun za hektar za rok a
jsou relativně spokojení,“ popsal
Ferschmann.
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PLZEŇ Atmosféru pražského jara
roku 1968, invazi vojsk Varšavské
smlouvy do Československa, upálení
Jana Palacha a Jana Zajíce i počátky
normalizace očima výtvarníků před-
stavuje výstava Anatomie skoku do
prázdna – Rok 1968 a umění v Česko-
slovensku. Ve výstavní síni Masné
krámy Západočeské galerie v Plzni ji
lze navštívit do 16. září. „Naše výsta-
va je první v republice, která takto
zpracovává toto důležité téma česko-
slovenských poválečných dějin,“
říká ředitel galerie Roman Musil.
Podle autorů výstavy byl rok 1968

pro výtvarné umění klíčový z mno-
ha důvodů. „V průběhu pražského

jara došlo k obrovskému politické-
mu uvolnění. Byla zrušena cenzura a
tehdy vyhlášený akční program ga-
rantoval svobodu slova a tisku. Poli-
tičtí vězni měli zase možnost vystu-
povat a založili si svůj klub. Začala
vznikat různá uskupení, která měla
politický program a tak dále. To vše
mělo vliv na obrovskou tvůrčí ener-
gii, která se promítla do všech sfér
umění,“ popisuje atmosféru doby.
O to větší šok pro svobodně smýšle-

jící část národa znamenala invaze
vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy v
čele se Sovětským svazem do Česko-
slovenska, která začala v noci z úterý
20. srpna na středu 21. srpna 1968.

„Při přípravě výstavy jsem si uvědo-
mil, že výtvarné umění je na rozdíl
od jiných uměleckých disciplín
schopno pohotové a bezprostřední
reflexe důležitých společenských
událostí. Ať už jde o nálady, atmosfé-
ru, pocity nebo přímé osobité výpo-
vědi k historickým událostem, které
se vázaly k okupaci či upálení Pala-
cha a Zajíce. V tomto směru je výtvar-
né umění podle mého názoru velmi
blízké poezii,“ vysvětluje Musil.
Výstava představuje více než 140

děl. Jako téměř okamžitá reakce na
okupaci vzniklo například několik vý-
tvarných děl, jako jsou práce Jiřího
Koláře, Zbyška Siona, Vladimíra Jar-

covjáka, Juliuse Kollera a dalších.
Mezi nejznámější díla, reagující na
smrt Jana Palacha, pak patří práce Ol-
brama Zoubka a Václava Boštíka. Vý-
stava zároveň představuje klíčové
práce slovenských autorů, vedle už
zmíněného Juliuse Kollera jsou to ze-
jména díla Jozefa Jankoviče.
„Jedná se o první výstavu, kterou

jsme připravili v rámci takzvaných
osmičkových výročí. Další dvě bu-
dou následovat v druhé polovině
roku a budou věnovány umění a kul-
tuře první Československé republiky
s důrazem na tvorbu v západočes-
kém regionu,“ uzavírá Musil.
— Jan Vitinger

„Hnůj nebo kejda
jsou nutné, aby půda
byla úrodnější
a docházelo
k zasakování vody
při větších deštích.“

„Máme málo zeleně
ve volné krajině,
napřímily se vodní
toky. Od války
se zkrátily řeky
o tisíce kilometrů.“
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Rok 1968 aneb Anatomie skoku do prázdna

Ochránci přírody a zemědělci se shodnou: Je třeba zmenšit lány. Podle odborníků jen to nestačí

Recept proti suchu?
Malá pole, víc remízků

Plzeň

U Křimic ležel
mrtvý muž,
předchozí noc
strávil na záchytce
U Křimic byl v sobotu odpoledne na-
lezen mrtvý muž. „Podle dokladu,
který měl u sebe, strávil noc v proti-
alkoholní záchytné stanici s naměře-
nými 5,4 promile alkoholu,“ infor-
movala krajská policejní mluvčí Dag-
mar Brožová. Třiačtyřicetiletý muž
ležel u polní cesty z Křimic do Vo-
chova. Okolnosti jeho úmrtí prově-
řují kriminalisté a koroner. (ČTK)

Plzeňský kraj

Řidič nepřežil
nehodu, při druhé
se zranili čtyři lidé
Ke dvěma vážným dopravním ne-
hodám vyjížděli v neděli západo-
čeští policisté. První se stala na sil-
nici číslo 230 mezi Planou a Černo-
šínem nedaleko odbočky na Tý-
nec. „V 7.44 hodin bylo na linku
158 oznámeno havarované vozidlo,
které se nachází na střeše v příko-
pu. Sedmašedesátiletý řidič vozi-
dla Seat jel z Plané na Černošín. S
autem vyjel mimo komunikaci, na-
razil do mostku a havaroval. Při ne-
hodě utrpěl zranění neslučitelná se
životem,“ řekla policejní mluvčí
Dagmar Brožová. Škoda na vozidle
byla předběžně vyčíslena na 36 ti-
síc korun. Případ si převzali krimi-
nalisté, kteří nařídili soudní pitvu.
„Ta objasní přesnou příčinu úmrtí
i to, zda řidič nebyl pod vlivem al-
koholu,“ doplnila policejní mluvčí.
Ke druhé vážné dopravní nehodě
došlo před devátou hodinou ranní
nedaleko Úněšova. „Přijali jsme
hlášení o havárii vozidla, které se
převrátilo přes střechu. Uvnitř
byly zraněny čtyři osoby,“ uzavírá
Dagmar Brožová. (ČTK)


