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Předmluva 

Motto:  „Rostliny tvoří základ života na této planetě, 
a péče o zdraví rostlin je proto v zájmu 
každého z nás“.

Poté, co jsem vstoupil do klubu osmdesátníků, se moje myšlenky stále častěji vracely 
ve vzpomínkách do minulosti. Je prý údělem pozdního věku, jak přiznávají mnozí 
moji přátelé stejného stáří, že se snadno zapomínají zážitky minulého dne, ale docela 
lehce se naopak člověku podrobně vybavují obrazy dávno prožitých šťastných i méně 
šťastných událostí. A to včetně období raného dětství. Často jsem se také zabýval 
myšlenkami, co po sobě zanechat svým blízkým, žijícím spolužákům a přátelům 
z profesní společnosti a odborné zemědělské veřejnosti. Ale i jakým způsobem se vyznat 
z lásky k přírodě, k zemědělství a venkovu, a zároveň i k svému povolání, věnovanému 
ochraně plodin a péči o zdraví kulturních rostlin. Nakonec jsem podlehl touze podělit 
se o své vzpomínky a sepsat svůj celoživotní příběh. Za dlouhých zimních večerů jsem 
usedal ke klávesnici počítače, dárku k mým kulatinám, který jsem se naučil trochu 
ovládat, jako dosud digitálně negramotný, díky velké trpělivosti vnoučat.

V průběhu uplynulých let mého života, tedy více než osmdesáti, došlo k obrovským 
změnám, které mě udivují. Změnil se zásadně způsob života a vztahy mezi lidmi, 
vztah lidí k přírodě, k práci i zábavě ve srovnání s obdobím mého dětství za druhé 
světové války a studentských let, kdy se začal rychle měnit po staletí utvářený systém 
hospodaření na půdě a obraz našeho venkova. Právě proto si toto období občas 
připomínám a v duchu konfrontuji se současným názorovým proudem generace mých 
vnoučat a někdy i jejich rodičů. 


