
Reportáž ze zničených polí na Mostecku

Žně, to je po staletí velká událost v životě rolníka, sedláka, farmáře stejně tak 
obchodní společnosti hospodařící na půdě, která znamená vyvrcholení celoročního 
úsilí. Vždy jsme se na toto období těšil, vždy jsme organizovali národní dožínky 
v rámci agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, které navštěvovali 
prezidenti republiky, premiéři, ministři a významní zahraniční hosté. 

Doby se ale mění a letošní úroda na rozsáhlých plochách je už sklizena ještě než na 
pole vjel kombajn. Postarali se o to přemnožení hraboši a začali vloni v květnu na 
Moravě, pokračují v Čechách a je otázka, co mají dělat zemědělci dál. Absolvoval 
jsem desítky ročníků žní, ale musím se přiznat, že to, co jsem viděl spolu s novým 
prezidentem Agrární komory ČR Ing. Janem Doležalem, se kterým jsme projeli část 
postižené oblasti, na které hospodaří členové OAK Most, tak to překročilo všechny 
meze. Nelze hodnotit jinak než zničená pole a oči pro pláč hospodářům, kteří sčítají 
těžké finanční ztráty na straně jedné a doslova neví jak na polích dál, co zasít a kdy 
zasít na straně druhé. 

Těžko si lze představit, že vyhubíte hraboše na poli, kde je na hektaru 5.500 děr a 
technicky vzato na přemnožení tohoto škůdce zemědělci na Moravě upozorňovali už 
na začátku května 2019. Hraboš se rozmnožuje geometrickou řadou, samice 
pohlavně dospívá už ve třináctém dni života, rodí v jednom vrhu 3 až 10 mláďat a za 
svůj život (2 roky) vyvede na svět (na pole) až 25 mláďat.
Vraťme se ale na loňský začátek na Moravu. Po velkých tahanicích, za čtvrt roku 
byla 1. srpna 2019 byla povolena výjimka na plošnou aplikaci granulemi Stutox II. 
Proti zemědělcům se zvedla ihned mediální vlna, zelení aktivisté a žel i představitelé 
Asociace soukromého zemědělství. Ti, kteří chránili svá pole a úrodu byli v médiích 
prezentováni jako traviči a škůdci přírody a další jediná účinná metoda – plošná 
aplikace, byla zakázána.

Ačkoliv podle šetření Agrární komory a její členské organizace Zemědělského svazu 
byly škody způsobené přemnoženým hrabošem odhadnuty jenom na Moravě před 
sklizní na 1 miliardu korun, tak postižení hrabošem žádnou kompenzaci doposud 
nedostali. 

Hraboš postupuje dál a z Moravy anektoval střední, jižní a severní Čechy, kde 
překračuje až desetkrát hranici kalamity, která začíná na čísle 500 děr na 1 hektar 
půdy. Při stavu přes 5.000 děr na hektar zlikviduje veškerou úrodu a čeká na další, 
která by se měla za pár dní zakládat. Přitom agrotechnický termín ozimé řepky ve 
zdejší oblasti je 15. srpen!

Nechť každý posoudí sám, zde je malá reportáž z polí několika členů Agrární komory 
na Mostecku, kde jsme 29.7. přivítali prezidenta AK ČR Ing. Jana Doležala a jeho 
kolegy.



Zastavení první, Martin Rajter, Moravěves 8, obhospodařuje 1.370 ha:

Poškozené porosty na základě protokolu UKZUS, oddělení terénní inspekce ze dne 
27.7.2020 uvádí na konkrétním pozemku pšenice ozimé 5.870 nor na hektar!



Zastavení druhé, INTEGRAZ, spol. s r.o, Záhorčí, závod Havraň



Zastavení třetí, Malkusová Františka, Počerady, obhospodařuje 283,15 ha



ZÁVĚR

Přemnožení hraboše polního dospělo do stavu, který dle názoru odborníků a 
praktiků hospodářů na půdě bez rozdílu formy podnikání nelze racionálně řešit.

Lze a je třeba vyvinout maximální úsilí a důraz na okamžitou dokumentaci 
současného katastrofického stavu:

 Odborné posouzení UKZUS na základě místního odborného šetření –
protokol obsahující počet nor na hektar

 Na základě tohoto odborného posouzení požádat UKZUS o povolení 
plošné aplikace Stutox II

 Ohlásit stav – zásah vyšší moci SZIF a požádat o povolení nezakládat 
meziplodiny, které by znamenaly další „zelený pás krmení“ pro hraboše, 
viz informace „Hraboši Informace připomínka“ Ivo Bednára 

Pokud bude plošná aplikace zakázána, vzniká nárok na kompenzaci a 
v případě, že tato bude odmítnuta, je třeba se připravit na hromadnou žalobu. 
Připomínáme, že obdobná situace byla na polích v některých regionech Moravy 
před rokem a čtvrt a mimo ostouzení zemědělců v médiích (ničí přírodu, jsou 
traviči atd.) se doposud nestalo nic – jinými slovy stát nečinně přihlíží. 




