Diskuze k řešení problému
Pracujte ve dvojicích nebo ve skupinkách o 3 – 4 lidech. Podívejte se ještě jednou na video z
tohoto submodulu a diskutujte o problematické budoucnosti tradičních solinářů.
Zvažte výhody a nevýhody práce na solných pláních i budoucí příležitosti obecně. Berte v
potaz všechny informace, které jste získali z předchozích textů i úloh. Bude-li to nutné,
udělejte si SWOT analýzu, jež by vám pomohla nalézt řešení problematiky budoucnosti
solných plání. Základní informace ke SWOT analýze najdete třeba zde:
https://managementmania.com/cs/swot-analyza
Taktéž si přečtěte níže uvedenou zprávu, které přinesla slovinská národní televize RTV SLO.
Následně si připravte krátkou prezentaci, v níž seznámíte ostatní účastníky se svými nápady a
řešeními.

Trvalý déšť skrápí solné pláně; zachrání slunce letošní sklizeň?
V Sečovlje se letos očekává sklizeň až 3.500 tun soli. Objem sklizně nicméně závisí na počtu
slunečných dnů v letošním létě. Solináři mohou letošní sklizeň zachránit jen tehdy, pokud jim
příroda dopřeje dostatek slunce.
19. června 2016 v 17:30
Sečovlje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Foto: BoBo
Kvůli neustávajícímu dešti vzhlížejí solináři v Sečovlje s obavami k obloze. Připomíná jim to rok
2014, kdy nevyprodukovali ani gram soli, Maja Kirar přináší reportáž pro Radio Slovenija. Jsou
jejich obavy předčasné? Výrobní ředitel pan Dario Sau říká: "Jsme teprve na začátku. Máme
podmínky typické pro konec dubna; takže vše je takříkajíc otevřené. Podařilo se nám včas
zabezpečit nějaké zásoby. Máme v zásobárně asi 13 – 14 % solného roztoku, čerstvého,
letošního. Poslední dobou ale pořád prší, takže jsme prakticky zpátky na nule."

Dobrá zpráv a je, že nás hlavní část léta teprve čeká. Předpověď počasí slibuje brzké zlepšení.
"Pokud předpověď nelže, je ještě šance, že splníme letošní plán a to je 3.500 tun, vezmeme-li
v úvahu kapacitu našich solných plání," dodává pan Sau.
Výrobní ředitel je optimistou a doufá v 23 – 25 slunečných dní, což je přesně tolik, kolik je
potřeba pro dobrou sklizeň. Trvalý déšť trápí i ovocnáře, sedláky a včelaře.
Přeloženo z následujícího zdroje: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/dez-neutrudno-zamaka-

soline-bo-sonce-resilo-letino/396130

Přes počáteční nepřízeň počasí mají solináři letos dobrý rok.
Momentálně pracují na 250 hektarech solných plání.
V Národním parku Sečovlje Salina začala každoroční sklizeň běloskvoucí piranské soli. Sůl se
vyváží do více než 25 zemí světa od Japonska až po Spojené státy.
22. července 2016 ve 20:36
Sečovlje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Foto: BoBo
Hned jak slunce ráno vykoukne, solináři se pustí do práce na solných pláních, kde sbírají z vodní
hladiny solný květ, neboli fleur de sel. Potom zkušeně natlačí krystalky soli ke dnu bazénu a s
neuvěřitelnou precizností je sbírají.
Momentálně se pracuje na 250 hektarech polí z 650 možných. Mořská voda je sváděna na tato
pole, kde je zahušťována tak, aby z ní sběrači sůl mohli ručně sbírat. Poslední dělníci opouštějí
pole dávno po tom, co slunce zajde, neboť je nutné sebrat sladkou piranskou sůl obohacenou
řadou minerálů každý den.
"Letošní sklizeň bude velmi dobrá, protože se počasí umoudřilo, solná pole jsou dobře
připravena a my jsme si jistí, že nás čekají další slunečné a větrné dny a týdny; mořská voda už

je pořádně hustá a naši solináři vše opravdu dobře nachystali, takže očekáváme vynikající
sklizeň," říká pan Andrej Sovinec, ředitel Národního parku Sečovlje Salina.
Přeloženo podle: https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/video-solinarji-ze-zanjejo-letosnjo-

kljub-vsemu-dobro-letino/398711

