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Sucho a dlouhotrvající vedra v letošním roce na Mostecku a Teplicku způsobily výpadek 
sklizně obilovin a píce, což bude našim zemědělcům chybět v tržbách za rok 2018 a promítne 
se i do roku 2019. V okrese Most bylo dosaženo hektarového výnosu 5,09 tun na hektar, 
v okrese Teplice to bylo ještě méně – 4,20 t/ha. Za celou OAK Most bylo dosaženo výnosu 
4,72 t/ha. To je výsledek horší o 25 % oproti loňskému roku a o 27 % oproti dlouhodobému 
průměru. U řepky je situace obdobná, snížení hektarového výnosu je o 20 % oproti 
dlouhodobému průměru.

Nejhorší, více než kritická je situace v živočišné výrobě. V těchto neúnosných vedrech více jak 
30 °C a dlouhodobému suchu, musí zemědělci svá stáda na pastvě denně přikrmovat, neboť 
na pastvě není nic než holá zem.  Zkrmují tak zásoby z 1. seče, která už tak byla 50 % oproti 
předchozím letům, 2. seč ani vojtěšky nerostou. Zemědělci tak balíkují ječnou slámu a budou 
ji přikrmovat a kukuřici určenou na zrno silážují pro krmení.

Někteří zemědělci již avizují, že v důsledku nedostatku krmení budou muset omezit nebo 
úplně snížit svá stáda, což by bylo pro další stav českého zemědělství velmi špatné. První 
výsledky ukazují, že v jednom případě chtěl zemědělec již porazit dobytek na jatkách, ale 
zatím je nechtějí brát.

K nejpostiženějším krajům v loňském roce patří právě Ústecký kraj – tj. oblast 
„krušnohorského dešťového stínu.“ Za období od začátku roku spadlo v okrese Most 182 mm 
srážek (z toho v měsících lednu a únoru 75 mm), což je nejhorší stav od r. 1985.

Co OAK Most v tomto směru udělalo:

 Napsali jsme dopis ministru Tomanovi a pozvali ho k nám do Ústeckého kraje (mj. 
bude na Zemi živitelce v Českých Budějovicích a na Zahradě Čech v Litoměřicích).

 Napsali jsme ohledně sucha Ing. Jaroslavu Faltýnkovi, předsedovi zemědělského 
výboru PSP a informovali ho o naší situaci a požádali o podporu.

 Jednali jsme s prezidentem AK ČR Ing. Zdeňkem Jandejskem, se kterým jsme celou 
záležitost projednali a požádali ho o podporu opatření – kompenzace sucha pro 
živočišnou výrobu tak, jak to budou řešit v sousedním Německu a okolních zemích.

 V poskytování kompenzací jsme jednali s našimi saskými kolegy, kteří nás budou 
o jejich rozdělování, jakmile to u nich nastane, informovat.

 Uskutečnili jsme 2-denní exkurzi zemědělských odborníků – 9 osob – po některých 
zemědělských subjektech, počínaje Moldavou na Teplicku a konče údolními oblastmi 
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na Mostecku (viz Informace č. 63/2018). Již předtím jsme navštívili výpasová střediska 
na Mostecku a zjistili stav porostů na pastvinách (viz Informace č. 62/2018).

 Kromě toho jsme zmapovali stav na pastevních střediskách na Mostecku dne 
7. 8. 2018, viz. fotografie níže.

 9. 8. 2018 jsme zmapovali některá střediska na Teplicku – firma Štefana Sedlára, viz.
fotografie níže.

 Zkonstatovali jsme, že bez podpory státu za tohoto stavu nelze v některých případech 
udržet zemědělskou výrobu a je nutno kompenzovat škody snížení výnosů obilovin i 
píce. Na pastvu skotu se nelze spoléhat a bez zajištění krmivové základny se nedá 
udržet živočišná výroba na Mostecku a Teplicku, která se dobře vyvíjela.

 Všechna opatření EU a SZIFu (AEO, DZES, greening) pastvy skotu jsou nerealizovatelná 
a neúčinná, když přijde takovýto rok a nic nejde podle stanovených pravidel dodržet. 
Příroda si to řeší sama.

 Vzhledem k tomuto stavu jsme objednali seminář pro zemědělce „INTERSUCHO“ 
s přednášejícím Prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph.D. z Mendelovy univerzity Brno. 
Seminář se uskuteční v Mostě dne 18. 10. 2018

 Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích od 23. 8. – 28. 8. 2018 jsme pozvali 
různé odborníky, představitele vlády, AK ČR a další a budeme s nimi tuto situaci 
projednávat.

 Výsledky opatření ze strany MZe a AK ČR a dalších organizací Vám neprodleně 
sdělíme.

Autor: Ludmila Holadová

V Mostě, dne 9. 8. 2018
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Srovnání srážek od ledna do července v okrese Most – Havraň
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v mm

1979 237,20 1992 366,30 2005 290,20 2018 182,20
1980 277,90 1993 251,20 2006 240,30

1981 360,00 1994 290,10 2007 319,60

1982 191,00 1995 330,10 2008 225,10

1983 248,20 1996 283,20 2009 355,10

1984 261,30 1997 262,50 2010 331,00

1985 172,70 1998 222,30 2011 357,30

1986 296,40 1999 253,90 2012 278,50

1987 348,40 2000 335,30 2013 362,30

1988 286,30 2001 332,70 2014 280,30

1989 284,80 2002 336,90 2015 260,60

1990 212,10 2003 207,00 2016 313,80

1991 207,20 2004 309,90 2017 265,30



Fotodokumentace – výpasová střediska Most a Teplice:

   

   

   

   




