
Slušná porce (nebio) demagogie 
 
Již delší dobu nás bloger Jaroslav Petr (JaroslavPetr.bigbloger.lidovky.cz) zásobuje svými 
protiekologickými článečky, nad kterými by šlo jen mávnout rukou, kdyby je tu a tam 
nepřebírala nějaká média, jak například LN nebo MF Dnes. Navíc se nám stále plní mailová 
schránka, jak nám jeho texty s úsměškem nebo nevolí přeposílají naši známí a čekají, jak 
budeme reagovat.  Ono se ale není čemu divit. Autor není jen nějaký podivín, který si krátí 
bezesné noci útoky proti všemu, je to vědecký pracovník, a světe div se, výzkumník 
z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi, tedy z pracoviště, kde by se 
očekávala alespoň elementární znalost problematiky zemědělství, např. ve vazbě na ochranu 
životního prostředí či bezpečnost potravin. Proto je potřeba na jeho názory upozornit a 
diskutovat s nimi.  

Pan profesor Jaroslav Petr (prosím neplést s profesorem Jiřím Petrem z ČZU, který u nás 
propagoval ekologické zemědělství) je velkým odpůrcem ekologického zemědělství a pouští 
se do tohoto oboru skutečně ostrými náboji, střílí často a hlavně bez přípravy. Nezná přitom 
ani normální zemědělství, to by ve svém článku „Vražedné bio“ nemohl tvrdit, že statková 
hnojiva jsou z hygienického hlediska nebezpečná. Jindy tvrdí, že bez postřiků pesticidy jsou 
plodiny bezvýhradně napadeny plísněmi, které produkují nebezpečné mykotoxiny. V jiném 
článku přirovnává slavnou knihu od Rachel Carlsonové Silent Spring, která zahájila diskusi o 
zákazu nebezpečného DDT k Hitlerově Mein Kampfu. 

V posledním svém blogu na toto téma (Král „Bio“ je nahý!) glorifikuje prof. Petr nekriticky 
syntetické pesticidy ve vztahu k „nezávadnosti“ jejich obsahů v potravinách. Absurdně je 
označuje za zcela neškodné a odvolává se na hygienické limity. Vůbec nebere v úvahu jejich 
neprozkoumané kumulativní a synergické účinky navzájem a ve vztahu k jiným cizorodým 
látkám.  Podle něj je jistě zcela nekompetentní i celá Evropská komise, která vydala závaznou 
strategii (ve formě nařízení a směrnic) pro udržitelné používání pesticidů v EU, ve které se 
jasně hovoří o rizicích pesticidů pro lidské zdraví i životní prostředí a vyžaduje v celé EU jejich 
redukci. 

Je opravdu zarážející, jakou demagogii tento bloger, který se bohužel podepisuje jako 
výzkumný pracovník VÚŽP, používá.  Jednostranný, za vlasy přitažený názor je pak přebírán 
jako názor odborníka – profesora. Možná je pan profesor Jaroslav Petr dobrý molekulární a 
evoluční genetik a zastánce nových technologií, včetně GMO. Neměl by se ale pouštět do 
hodnocení zemědělství, jehož podstatě evidentně nerozumí a zná ho podle všeho maximálně 
z internetu. Kdyby tomu tak nebylo, resp., kdyby nebyl zahořklý anti ekolog, tak by musel 
uznat prokázané benefity, které přináší ekozemědělství ve vztahu k životnímu prostředí, což 
on šmahem popírá.  

Asi je zbytečné polemizovat s každým demagogickým závěrem pana profesora, kterých už 
poslal do virtuálního světa internetu několik desítek. Možná by ho ekozemědělci měli vzít od 
jeho počítače a pozvat ho někam na svůj statek, aby viděl, že hnůj není nebezpečný a že 
jejich výpěstky voní a jsou k jídlu a ne plné mykotoxinů. Také by mohl jít jednou na brigádu 
do konvenčního podniku, když se provádějí intenzivní postřiky na ochranu rostlin, nebo jet 
alespoň autem kolem. Opravdu nás mrzí, že musíme odpovídat stejným kalibrem, jako píše 
on. Většina aktérů ekologického zemědělství s ním ale již odborně polemizovala na svých 



webových stránkách (www.biospotrebitel.cz, www.pro-bio.cz, www.bioinstitut.cz, 
www.ctpez.cz, www.mze.cz, www.ukzuz.cz ...) . Vznikla publikace Ekologické zemědělství bez 
mýtů (http://www.ctpez.cz/cz/publikace/ekologicke-zemedelstvi-bez-mytu). Ale to 
nestačilo, on tyto názory neuznává, nečte je, nepublikuje je. Nechová se jako odborník 
veřejné výzkumné instituce, který by měl vždy vyhodnotit problém nezaujatě a publikovat i 
výsledky výzkumů (literární rešerše), které nejsou v souladu s jeho názorem. 

Myslíme si, že by si tématika ekologického zemědělství a biopotravin zasloužila i z pohledu 
mateřské organizace profesora Petra (VÚŽV, v.v.i) vyváženější mediální prezentaci. 
Reagujeme jako jedni ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice, protože 
jednostranné články pana profesora Jaroslava Petra trvale poškozují naši dlouholetou práci. 

Ing. Martin Hutař a Ing. Jiří Urban 

říjen 2012 

 
 
 
  
 

Ing. Hutař Martin    
nar. 1.10. 1959 

Ředitel Pro-Bio spol. s r.o., Staré Město pod Sněžníkem, společnosti, která 
se více jak 20 let zabývá ekologickým zemědělstvím, zpracováním 
bioproduktů, alternativních plodin a obchodem s nimi. V současné době ve 
firmě pracuje okolo 90 zaměstnanců. Martin Hutař se zabývá také 
ekologickým zemědělstvím v praxi. Zaměřuje se na produkci bioosiv, 
ekologické pěstování minoritních plodin a chov ovcí. 

 
 

 

Ing. Jiří Urban   
nar. 21.2. 1960 

V současné době pracuje jako expert v mezinárodních projektech 
výzkumného ústavu ekologického zemědělství FiBL se sídlem ve Fricku 
(Švýcarsko). Je také spolupracovníkem ÚKZÚZ Brno a Bioinstitutu Olomouc. 
Ekologickému zemědělství se věnuje již více než dvacet let. Zastával post 
předsedy svazu PRO-BIO, ředitele Bioinstitutu a náměstka ministra 
zemědělství. Je autorem mnoha odborných publikací. 

  
 


