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Místo aby obilí prodali
namouku, zkrmí je.
Seno vozí za draho z ji-
ných krajů a sahají do
zásob na příští rok. Ji-
homoravští chovatelé
jsou kvůli suchu zoufa-
lí. Nemají dost krmení
pro dobytek a snaží se
vyhnout porážkám zví-
řat kvůli trápení hlady.

JIŽNÍ MORAVA Už druhý rok po
sobě se farma Klíč v Božicích na
Znojemsku potýká se suchem a ne-
dostatkem krmení. „Za chvíli nebu-
de kde brát. Na siláž sklízíme i kuku-

řici určenou na zrno. Druhé seče
vojtěšky se nepodařilo sklidit vů-
bec. Musíme kupovat krmiva, která
jsou už tak kvůli suchu dražší,“ po-
pisuje realitu farmář Marek Klíč.
A zdaleka není sám, kdo podobné

problémy na jižní Moravě řeší. Za-
tímco loni šlo spíše o lokální záleži-
tost a zemědělci si dokázali vypo-
moct, letos je až na malé ostrůvky
postiženo 80 až 90 procent chova-
telů. „Někteří z nouze převážejí ba-
líky sena z jižních Čech, aby nemu-
seli ponižovat stavy. Běžně za něj
platí 300 korun, teď se však šplhá
k astronomické částce dva tisíce za
balík. Na naší internetové burze na-
bízí kusy dobytka i plemenáři, kteří
šlechtí. Takže předčasné porážky
zvířat bohužel nastanou,“ předpo-
vídá Kamil Malát, ředitel Českého
svazu chovatelů masného skotu.

V náhražkách chybí živiny
Nejhůř jsou na tom paradoxně ti,
kteří mají jen trvalé travní porosty.

Farmáři s ornou půdou si totiž do-
kážou vypomoct rostlinnou výro-
bou, kukuřicí a obilím pro potravi-
nářské účely, které zkrátka zkrmí.
Třeba v Obruč Agro z Černovic na

Blanensku místo sena volí krmnou
slámu. Jenže nejde o plnohodnot-
nou náhražku. „Dobytek sice dosta-
ne objem, ale dostatek živin je nut-
né dodat obohacením krmných
směsí, což znamená zvýšení nákla-
dů,“ popisuje předsedkyně předsta-
venstva Vladimíra Severinová.
A kromě vyšších výdajů na krme-

ní má teplé počasí dopad i na doji-
vost krav – snížila se asi o deset pro-
cent. „Mírně klesají také složky
v mléce, jako je tuk a bílkoviny,“
upřesňuje šéfka blanenské agrární
komory Marcela Pokorná.
Odborníci z jihomoravské komo-

ry navíc potvrdili, že problémy s ne-
dostatkem krmiva letos zasáhly
celý kraj, ale s různými specifiky.
Dva sousední farmáři tak na tom
mohou být každý úplně jinak – zále-

ží na tom, jaké plodiny pěstují a sa-
mozřejmě jaká zvířata chovají.
Podle sondy MF DNES mezi cho-

vateli jsou dopady sucha v kraji nej-
vážnější na Znojemsku a Brněnsku.
Lépe jsou na tom naopak farmáři
na Hodonínsku a Blanensku.
I podle ředitele krajské agrární ko-

mory Jaromíra Musila tak hrozí po-
rážení dobytka. Jde však vždy až
o poslední řešení. „Na počty zvířat
je vždy nastavena technologie, tech-
nika a další. I pouze částečné sníže-
ní stavů může být likvidační – když
budumítmálo zvířat, zdánlivě ušet-
řím, ale nakonec prodělám. Třeba
když v hale pro sto kusů jich bude
jen půlka, tak v zimě zmrznou, pro-
tože se změnímikroklima, tedy tep-
lota a vlhkost,“ vysvětluje Musil.
Všechny farmy se tak ze všech sil

porážkám brání. Stavy zatím nechce
snižovat ani božická farma. „Vedlo
by to jen k dovozu dražších potravin
ze zahraničí. Paradoxně tam se větši-
na zvířat vyváží,“ říká Klíč.

To chovatelé prasat jsou ve výho-
dě. Většina krmiv se totiž vyrábí
z obilovin, kterých není kritický ne-
dostatek tak jako u siláže a senáže.
I žrádla pro prasata je ale kvůli su-
chu méně, což šponuje ceny. „To
může být ve výsledku podobně kri-
tické. Od počátku roku jsou totiž
ceny prasat extrémně nízko – nejní-
že od roku 2006. Když výrazně
zdraží krmiva, která tvoří až 70 pro-
cent nákladů na chov, znamená to
existenční problémy a zřejmě také
uzavírání chovů,“ obává se Jan Sti-
bal ze Svazu chovatelů prasat.

Vodu berou také z kohoutku
Další problém chovatelů hospodář-
ských zvířat je voda a její akutní ne-
dostatek. Nejvíc jí vypije dojnice, až
180 litrů denně, dospělý dobytek
okolo 40 litrů, prase 25 litrů a ovce
20. K tomu je ale třeba přičíst další
litry pro mytí a udržování hygieny
v kotcích a výbězích.
Například Obruč Agro řeší chybě-

jící vodu na pastvě navážením cis-
ternou z rybníka. „Pokud bude ale
sucho trvat, nastane problém s do-
statkem a kvalitou i rybniční vody,
která začíná zelenat a může dobyt-
ku uškodit,“ tvrdí Severinová.
Nevyzpytatelnost zemědělství se

ukazuje v podniku Agro Jevišovice,
kde mají krmení dostatek a ve vyni-
kající kvalitě. Jenže dlouhodobě je
trápí právě nedostatek vody. „Loni
jsme vybudovali nový vrt, ze které-
ho se po půl roce voda ztratila. Teď
jsme závislí na obecní přípojce, což
nás stojí nemalé peníze,“ líčí Mi-
chal Kellner, vedoucí úseku živočiš-
né výroby. Doufá, že pomohou dva
nové vrty, které farma v nejbližší
době plánuje.
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BRNO Ode dneška na dva týdny se
kvůli výkopovým pracím v centru
Brna uzavřel průjezd z Koliště do Li-
dické ulice. Ta bude ve svém ústí až
do 2. září slepá. Řidiči tak neproje-
dou ani z Lidické na Koliště a naMo-
ravské náměstí.
Mezi křižovatkami s ulicemi Mila-

dy Horákové a Lidická se doteď jez-
dilo v jednom pruhu po obou stra-
nách vozovky. Ode dneška jsou ale
oba směry převedeny do části blíže
parku. Ve směru od hlavního nádra-
ží je objížďka vedena na Cejl, Vra-
novskou, Jugoslávskou, Drobného,
Lužáneckou a Lidickou. Stejně také
v opačném směru. Při jízdě od Žero-
tínova náměstí doprava vede Kouni-
covou a Kotlářskou ulicí.
Výkopové práce na Kolišti, jež tvo-

ří malý městský okruh, začaly loni
v květnu a zahrnují výměnu parovo-
dů či opravu kanalizace. (zab)

BRNO Zasloužilého otce pěti led-
ních medvíďat dlouhodobě trápily
problémy se zuby. Už jednou kvůli
nim musel podstoupit operaci. Mi-
nulý týden se však jeho stav prudce
zhoršil. Veterináři z brněnské zoo
se jej v pátek pokusili zachránit dal-
ším zákrokem, Umca po něm však
žil už pouze jediný den.
„Akutnost jeho stavu bohužel ne-

umožňovala odklad, nemohli jsme
čekat. Samotné uspání a kompliko-
vaná operace zubů proběhly stan-
dardně. Umca se sice probral, hned
další den však uhynul. Lepší před-
stavu o příčině získáme po pitvě,“
poznamenal mluvčí zoologické za-
hrady Michal Vaňáč.
Devatenáctiletý medvěd Umca se

narodil v Kazachstánu a v brněnské
zoo žil od srpna 1999. Stal se pětiná-
sobným otcem – všechny jeho po-
tomky porodila samice Cora. A na
cestě je nejspíš další. „Na sto pro-
cent to potvrdit nemůžeme, nicmé-
ně je velmi pravděpodobné, že

Cora březí skutečně je. Kolik mlá-
ďat přijde na svět, můžeme jen spe-
kulovat,“ řekl MF DNES Vaňáč.
Zatím poslední medvědice jmé-

nem Noria, která se brněnskému
páru narodila v listopadu 2015, se
momentálně chystá na stěhování
do zoologické zahrady v němec-
kém Rostocku. Společnost jí tam
bude dělat čtyřletý samec Akiak.
Sama už má totiž věk na to, aby
měla vlastní mláďata.
Návštěvníci brněnské zoo se s No-

rinkou mohou symbolicky rozlou-
čit 25. srpna na Dni adoptivních ro-
dičů a oslavách 65 let od otevření
zahrady. Už ji ale neuvidí provádět
oblíbené akrobatické skoky do ba-
zénu. Přesunula se totiž do vedlejší-
ho výběhu. Její odjezd je naplánova-
ný na 30. srpna. „Pokud budou pře-
trvávat stávající vysoké teploty, je
možné, že se Noria vydá na cestu
o několik dní později,“ podotkla ku-
rátorka chovu savců Dorota Gremli-
cová. (zab)

Markéta Dušková
redaktorka MF DNES
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Fakta
Chov na jižní Moravě upadá

Co se chovu hospodářských zvířat
týče, jižní Morava už mezi kraji ne-
hraje prim. „Stavy drůbeže se mezi-
ročně propadly z druhého na třetí
místo. A i když letos jihomoravští
zemědělci navýšili počty prasat,
jsou přesto jejich stavy poloviční
v porovnání s rokem 2010 a téměř
třetinové proti roku 2007. Snížil se
počet skotu zhruba o 1 300 kusů.
V mezikrajském porovnání je jižní
Morava pátá od konce. U ovcí
jsme sice zaznamenali nárůst o čty-
ři procenta, i tak jich má Jihomorav-
ský kraj nejméně z celé republiky,“
vypočítává Jindřiška Svobodová
z Českého statistického úřadu.

Pětinásobný otec Lední medvědUmca se dožil 19 let. Se samicí Corou zplodil pět potomků – nejprve dvojčata Bil-
la a Toma, poté Kometu a Nanuka a před třemi lety Noriu. Foto: Anna Vavríková,MAFRA Video na brno.idnes.cz

Umca zemřel. Přesto asi přidá dalšího potomka

Zvířata nemají co jíst ani
pít. Skončí na porážce?


