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Lesy ohrožuje sucho i kůrovec. Rekordně roste těžba
Kvůli dlouhodobému suchu je 
na Třebíčsku vyhlášena kůrovco-
vá kalamita. Napadena je cca tře-
tina lesních porostů čítající de-
setitisíce hektarů. Lesníci sčítají 
škody. Půjdou do milionů korun.

Napadené dřevo se proti 
zdravému dřevu mnohem hůře 
uplatňuje na trhu. Je zpeněžitelné 
za výrazně nižší cenu a v současné 
době se stává téměř neprodej-
ným. V současné době kvůli suchu 
a množení kůrovce těží dělníci 
především poškozené stromy. 
Na Třebíčsku, ale i Žďársku jde 
hlavně o borovice, které mají sice 
hlubší kořeny než smrk, ale doplácí 
na pokles hladiny spodních 
vod. Podle slov Jiřího Bartoše 
z krajského oddělení lesního 
hospodářství doplácí majitelé 
lesů i na nevhodnou skladbu 

dřevin. „Borovice není jediná 
dřevina, kterou nyní kůrovec 
napadá, ve velkém ohrožení jsou 
smrky. Usychají ale i jedle a duby. 
V posledních letech monitorujeme 
napadené oblasti i letecky. Lokality 
zasažené kůrovcem se zazname-
návají do map, které pak slouží 
majitelům lesů k lepší orientaci,“ 
popisuje dobře fungující praxi 
Bartoš. Jitka Svatošová

Nová lesní technika za krajské dotace
Více než polovina žadatelů o kraj-
skou dotaci na novou lesní techni-
ku už dostala na své účty peníze 
za realizované nákupy křovino-
řezů, postřikovačů a motorových 
pil. Do poloviny července podle 
zásad požádalo Kraj Vysočina 550 
zájemců o dotaci v celkovém ob-
jemu 11 milionů korun. Jak uvedl 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek, peníze našel kraj ve svém 
rozpočtu.

Krajské dotace na lesní 
techniku pro fyzické i právnické 
osoby, které spravují minimálně 
5 ha a maximálně 50 hektarů 
lesa, v jednotlivých případech 
mohly dosáhnout v maximu až 

23 tisíc korun. Kraj Vysočina 
je nabídl letos poprvé. Admini-
strace žádostí probíhá v nad-
standardně rychlém režimu 
i přes nutná dořešení drobných 
chyb žadatelů. „Kraj Vysočina 
má na proplacení dotace až 60 
dní od podpisu smlouvy, realita 
je taková, že peníze od nás 
odchází bez prodlení. Rychlost 
převodu v tuto chvíli záleží 
také na žadatelích, na rychlosti 
vrácení podepsaných návrhů 
smluv,“ dodává Martin Hyský 
(ČSSD), radní Kraje Vysočina 
pro oblast životního prostředí 
a zemědělství.

Jitka Svatošová

Sedmadvacátý ročník 
Bramborářských dnů 
v Havlíčkově Brodě
Brambory patří neodmyslitelně 
k Vysočině a Havlíčkův Brod je 
tradičně jejich hlavním městem. 
Sedmadvacátý ročník Brambo-
rářských dnů pořádá Ústřední 
bramborářský svaz České republiky 
společně s Výzkumným ústavem 
bramborářským v Havlíčkově Brodě 
od čtvrtka 12. do soboty 14. října 
jako projekt s podporou Minister-
stva zemědělství ČR a mottem: 
Brambory, zdravá zelenina.

Také letos budou středoškolští 
studenti bojovat v soutěži o Bram-
borovou pochoutku Vysočiny, kte-
rou tradičně pořádá Hotelová škola 
a Obchodní akademie Havlíčkův 
Brod a účastní se jí gastronomické 
školy nejen z Vysočiny. Soutěžící 
budou tentokrát připravovat bram-
borový guláš a bramborový salát.

Pátek bude ve znamení semináře 
pro odbornou i laickou zeměděl-
skou veřejnost Brambory 2017 
o pěstování, skladování brambor 
a produktech, který bude hostit 
dopoledne kulturní dům Ostrov.

V sobotu se uskuteční na Havlíč-
kově náměstí od 8.00 bramborář-
ský trh, na kterém mohou zájemci 
koupit zeleninu, květy, samozřejmě 
brambory, ale také pečivo. Akci 
doplní doprovodný program se 
soutěžemi. Milan Pilař

Vysočinu na Zemi 
živitelce zdobila 
vůně i krása
Na 44. ročníku výstavy Země 
živitelka propagovala Vysočina své 
tradiční produkty, ale i přírodní ces-
tu ke zdraví. Hlavním tématem totiž 
byly chutě cibule, česneku a dýní. 
„Jde stabilně o plodiny, které mají 
své nezastupitelné místo v české 
gastronomii i lidovém léčitelství. 
Vhodně navíc doplňuji tradičně na-
bízené brambory, maso, sýry a další 
krajské produkty,“ připomněl 
Martin Hyský (ČSSD), krajský radní 
pro oblast zemědělství.

Stánek Kraje Vysočina v Českých 
Budějovicích přilákal pozornost 
laické i odborné veřejnosti a ne-
minuli ho bez povšimnutí ani pre-
zident Miloš Zeman, Václav Klaus 
nebo podpředseda partnerského 
Nitranského samosprávného kraje 
Ladislav Marenčák.

Expozice se navíc starala 
i o vzdělání a zábavu. Nabízela 
kompletní edukaci o pěstování 
česneku a cibule, včetně dopo-
ručení, jak je správně po sklizni 
uložit. Sobotní dožínky s dýněmi 
rozmanitých barev, tvarů i chutí 
z Dýňového světa z Nové Vsi 
u Leštiny měly obrovský úspěch. 
Zruční návštěvníci loupali plodiny 
na čas a kreativně z připravených 
dýní tvořili vyřezáváním anděly 
i démony. Petr Palovčík

Chybí pitná voda
Pod záštitou hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka bude 
Kraj Vysočina a Povodí Moravy 
s.p. pořádat 10. října 2017 další ze 
seminářů věnujících se problemati-
ce dlouhodobého sucha a možných 
opatření ke snížení jeho dopadů. 
„Území Vysočiny trápí sucho už 
třetím rokem po sobě a vzhledem 
k velkému defi citu srážek mají 
obce problémy s kapacitou svých 
vodních zdrojů využívaných k zá-
sobování obyvatel pitnou vodou. 
Problém s lokálními zdroji podzem-
ních vod s omezenou kapacitou 
a mnohdy i problémovou kvalitou 
vody vč. návrhů jejich řešení budou 
na konferenci diskutovány,“ zmínil 
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).

Lýkožrout obecný, lidově nazývaný kůrovec, a jeho práce pod kůrou dříve zdravého stromu.
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Lýkožrout smrkový je malý 
hnědočerný lesklý brouček, 
který žije ve všech smrkových 
lesích. Zavrtává se pod kůru 
smrků a – jak jméno napovídá 
– živí se on i jeho larvy lýkem. 
Po výrazném narušení těchto 
vodivých pletiv strom usychá.

Dopady dlouhodobého sucha

10. 10. 2017, 15:00 hod.

Sídlo Kraje Vysočina, Jihlava

Anketa zástupců agrárního sektoru z Vysočiny
• Jak vidíte budoucnost udržitelného zemědělství na Vysočině?
• Co vám letos dělá největší vrásky?
Bohumír Hutař, 
předseda ZD Hrotovice
1. Kraj Vysočina vždy pat-
řil k významným agrárním 
oblastem České republiky. 
Změna klimatu v současné 
době, kdy dochází ke zvy-
šování průměrné teploty 
a spíše snižování srážek, 
které jsou navíc často ne-
rovnoměrně rozdělené, 
dává šanci právě Vysoči-
ně, která dříve byla vlhká 
a chladná. Do budoucna 
bude nutné tyto změny 
respektovat a naučit se 
s nimi žít. Podle mého ná-
zoru bude nutné zachovat 
rozumnou živočišnou vý-
robu, která umožní vhod-
né střídání plodin a vrací 
organické látky do půdy. 
Bude nutné změnit techno-
logické postupy v rostlin-
né výrobě, se zaměřením 
na optimální hospodaření 
vodou v půdě.

2. Vzhledem k tomu, 
že hospodaříme v jižní 
části Třebíčska, která 
byla významně zasažena 
suchem, trápí nás 
v letošním roce propad 
výnosu jednotlivých plodin 
o cca 50 %. Náš podnik má 
silnou živočišnou výrobu 
(vyrábíme ročně 2,3 mil. l 
mléka, 930 tis. t vepřového 
a 125 tis. t hovězího 
masa), a proto značná část 
produkce z rostlinné výroby 
bude použita na krmivo 
pro zvířata. Na prodej 
toho tedy mnoho nezbyde. 
Bude nutné použít rezervy 
z minulých let a doufat, 
že se stejný rok nebude 
opakovat. 

Jiří Uchytil, Zemědělská 
Krucemburk, a. s.
1. Jsem optimista. Vidím 
reálnou šanci PRODUKČ-
NÍHO zemědělství v ná-
sledujících letech lépe než 
v čase, kdy resort řídila sou-
časná vláda.

Po parlamentních 
volbách očekávám, že 
budeme v pozicích s rozho-
dovací pravomocí potkávat 
mnohem více lidí rozumě-
jících resortní problema-
tice (vč. vazeb na životní 
prostředí) a navíc 
naladěných provýrobně 
a rozhodnutých přes 
zachování ŽV (zejména 
mléčný skot s produkcí 
hnoje) udržet zdravou 
a živou zemědělskou půdu 
jako základ pro produkci 
kvalitních potravin a pro 
schopnost krajiny udržet 
vodu. Pro mě je např. 
takovým typem Zdeněk 
Jandejsek, prezident 
Agrární komory

2. Stejně jako v několika 
posledních letech. Je to 
postavení prvovýroby proti 
obchodním řetězcům pro-
dávajícím rozhodující 
část potravin, v některých 
případech i postavení 
prvovýroby proti zpra-
covatelskému průmyslu 
– zejména dumpingové 
dovozy, porušování pravidel 
hospodářské soutěže, neod-
povídající rabaty prodejců. 
Tady je klíč k ekonomice jed-
notlivých výrob, tj. i celých 
podniků, a k menší závislosti 
na dotacích a byrokracii.

Za další menší než 
potřebná, často opožděná 

„ochrana“ prvovýrobců 
proti různým kampaním 
a výmyslům ve sdělova-
cích prostředcích – např. 
dotace, pozice „malých 
a velkých“ podniků, kvalita 
a propagace českých 
potravin, význam aplikace 
statkových hnojiv, cena 
másla aj.

Kamil Zajíček, 
předseda KAK Vysočina
1. Produkční zemědělství 
má na Vysočině své ne-
zastupitelné místo. Růz-
nými připravovanými 
změnami může být však 
značně omezeno. To by 
mělo za následek men-
ší zaměstnanost, sníže-
ní intenzity hospodaře-
ní a v další fázi i omezení 
schopnosti půdy zadržet 
vodu. Naši činnost může 
negativně ovlivnit i systém 
přidělování dotací, který 
spíše podporuje minimali-
zaci produkce.

2. V letošním roce je 
z hlediska srážek značná 
nevyrovnanost v našem 
kraji a srážkový defi cit 
v období vegetace se 
negativně projevil jak 
na výnosech obilovin, 
tak i pícnin, zvláště 
na Třebíčsku a v jižní části 
Žďárska. To má za následek 
u zemědělců chovají-
cích dojný skot problémy 
s objemnými krmivy. Pře-
kvapením pro chovatele 
krav jsou i neúměrné ceny 
mléčných výrobků, zvláště 
pak ceny másla, oproti 
ceně, kterou dostávají 
zemědělci.

Josef Blažek, 
VOD Jetřichovec
1. Zemědělství na Vysočinu 
rozhodně patří a bylo by vel-
mi smutné, pokud bychom 
ho tady neudrželi alespoň 
ve stejném rozměru, jako je 
aktuální stav. Nicméně sta-
vy zvířat (prasat) jsou už 
nyní velmi nízké a ve srov-
nání se západní Evropou 
silně ztrácíme. Budoucnost 
zemědělství (i na Vysočině) 
je ovlivněna i rozhodnutími 
úředníků, která často jdou 
proti zdravému selskému 
rozumu.

2. Vrásky na čele jsou 
právě z rozšiřujících se 
požadavků na plnění gree-
ningových, agroenviron-
metálních opatření, vodo-
hospodářských a půdo-
ochranářských opatření, 
omezení postřiků, hnojiv. 
Problémem mohou být 
nová dotační pravidla 
od roku 2020 (tj. zastro-
pování dotací na farmu, 
další upřednostňování 

malých před středními 
apod.) Do budoucna lze 
tedy počítat se zvyšují-
cími se nároky a náklady 
na samotnou provozní 
činnost a zároveň 
se musíme připravit 
na výpadky příjmů, které se 
budou složitě nahrazovat.

Jindřich Pospíchal, 
předseda ZD Sedlejov
1. Zemědělství na Vysoči-
nu vždy patřilo a patří. Ať 
v dobách dávno minulých, 
či v době současné. Ale 
vždy se podílelo na utvá-
ření krajiny a přírody ko-
lem nás. A díky zatvrzelos-
ti a vztahu k půdě zdejších 
lidí zde zemědělství neu-
stoupilo od živočišné výro-
by, a proto zde také země-
dělství funguje a může být 
zdrojem obživy pro mnoho 
lidí. Samozřejmě, že země-
dělství na Vysočině, které je 
provázané s živočišnou vý-
robou, má velice kladný vliv 
na soudržnost a nasákavost 

půdy a tím i lepší zadržo-
vání vody v krajině, což je 
v současnosti priorita celé-
ho hospodářství.

2. Největší vrásky 
v letošním roce mi 
vinou sucha dělá starost 
o dostatek objemných 
krmiv, která jsou předpo-
kladem pro kvalitní chov 
hospodářských zvířat. 
Vím, že jsou oblasti suchem 
mnohem více postižené, 
ale pro společnosti, které 
chovají dobytek, je problém 
krmiv stěžejní. Stejně tak 
nás trápí i stále se snižující 
množství lidí ochotných 
pracovat v živočišné výrobě. 
Stále se zvyšující admi-
nistrativa se zřejmě stala 
koníčkem pro většinu mini-
sterstev, ale v provozu je 
velice zatěžující. Dlouhodo-
bým problémem jsou stále 
se zvyšující ceny vstupů pro 
naše podnikání na straně 
jedné a dlouhodobě 
stagnující ceny za naše 
výrobky na straně druhé.

Živočišná výroba jde na Vysočině ruku v ruce s tou rostlinnou.
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