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KAMILA BOLEGOVÁ

PRAHA Vysoké teploty a mini-
mum srážek působí problémy kra-
vám na pastvě. Nemají totiž co
žrát. Chovatelé už nyní sahají do
rezerv, které měly zůstat na zimu.

Podle Kamila Maláta, ředitele
Českého svazu chovatelů masné-
ho skotu, reálně hrozí, že řada
z nich bude redukovat stáda, pro-
tože si nebudou moci dovolit kr-
mivo dokupovat. „Normálně se
přikrmuje až někdy od října, ale
už teď jsou oblasti, kde musejí
chovatelé přikrmovat, protože na
pastvinách neroste tráva,“ shrnul
největší problém Malát.

Problém se týká jak masného
dobytka, který je chován volně na
pastvě, tak dojnic ve stájích. „Si-
tuaci nepomůže ani úroda kukuři-
ce, která bude na mnoha místech
republiky v porovnání s loňským
rokem výrazně slabší,“ dodává
Jan Doležal z Agrární komory.

Vyschlá pítka
Další nesnáze chovatelům působí
nedostatek vody. U hospodář-
ských zvířat spotřeba tekutin
za horka enormně stoupá a přírod-
ní pítka jsou často vyschlá. Pro
bližší představu: dospělé prase vy-
pije 25 litrů za den a dojnice do-
konce 100 až 180 litrů.

Státní veterinární správa prová-
dí každoročně během horkého let-
ního počasí kontroly pastevních
chovů. Zaměřují se zejména na
to, jestli mají zvířata zajištěn do-
statečný zdroj vody. „Ve většině
případů je přístup chovatelů zod-
povědný,“ konstatoval Petr Majer
ze Státní veterinární správy.

Zvířata chovaná venku se in-
stinktivně schovávají do stínu. Po-
kud se jim ho nedostává, mohou
stejně jako člověk utrpět přehřátí
organismu.

Ve velkochovech prasat i v kra-
vínech je v případě extrémně vy-
sokých teplot vhodné zvířata chla-

dit sprchováním. U hospodář-
ských budov, jako jsou stáje
a haly, kde může teplota stoupat
velmi vysoko, by měla být zajiště-
na ventilace a pro případ selhání
i náhradní zdroj energie.

V pohotovostním plánu chova-
tele pak musí být uvedena doba,

po kterou je možné pro zvířata
udržet dobré životní podmínky
v případě selhání umělého větrací-
ho systému. Chovatel v případě
výpadku energie v ustájovacích
prostorech musí zajistit činnost
náhradních energetických zdrojů
s odpovídajícím výkonem.

„Řada případů úhynu drůbeže
v chovných halách v předchozích
letech potvrzuje, že připomínání
na první pohled možná samozřej-
mých věcí není bezdůvod-
né,“ uvedl ústřední ředitel Státní
veterinární správy Zbyněk Seme-
rád.

Nižší dojivost i přírůstky
Vysoké teploty mají dopad i na
dojivost. V těchto dnech se obec-
ně snižuje a zvířata chovaná na
maso mají zase menší přírůstky.

Do zlepšení životních podmí-
nek hospodářských zvířat se vloži-
lo i ministerstvo zemědělství. Jen
letos by mělo na tyto účely uvol-
nit 700 milionů korun.

PRAHA Nejpopulárnějším českým
politikem zůstává premiér a před-
seda hnutí ANO Andrej Babiš.
V červnu jeho obliba klesla podle
průzkumu STEM na 47 procent
z únorových 48 procent. Na dru-
hé místo se dostal šéf poslanecké-
ho klubu ANO Jaroslav Faltýnek,
který má oblibu 38 procent lidí.

Podle STEM oblibu politiků
ovlivnil složitý proces sestavová-
ní vlády. Popularita předsedy
ČSSD a vicepremiéra Jana Ha-

máčka klesla na 31 procent, zatím-
co u předsedy KSČM Vojtěcha Fi-
lipa stoupla z 27 na 33 procent.

Popularita premiéra Babiše se
dostala pod 50 procent, což je
jeho nejhorší výsledek od roku
2014, uvedl STEM. „Patrným
zvratem u něho nejspíše byla slo-
žitá cesta sestavování vlády.
Svědčil by o tom fakt, že na druhé
místo se dostal Jaroslav Faltýnek,
který hrál významnou roli při
vládním vyjednávání, i když jej

stále ještě nezná sedmina našich
obyvatel,“ dodává STEM.

Na třetím místě je předseda Pi-
rátů Ivan Bartoš, jehož hodnocení
je stejné jako v posledním výzku-
mu. Pozitivní názor na něj má
36 procent lidí. Na čtvrtém místě
zůstává lídr SPD Tomio Okamu-
ra s neměnnou podporou 35 pro-
cent lidí. Pátou příčku obsadil ko-
munistický předseda Filip
a šestou předseda sociálních de-
mokratů Hamáček. čtk

Seschlé louky. Na pastvinách přestala růst tráva a chovatelé musejí zvířata přikr-
movat. Řada z nich si to ale nemůže dovolit. ILUSTRAČNÍ FOTO MAFRA – P. LEMBERK

Popularita politiků 6. Jan Hamáček (ČSSD)
■ 33% ■ 31%

7. Petr Fiala (ODS)
■ 25% ■ 30%

8. Jiří Zimola (ČSSD)
■ – ■ 28%

9. Jiří Pospíšil (TOP 09)
■ 24% ■ 28%

10. Pavel Bělobrádek
(KDU-ČSL)
■ 27% ■ 28%
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Průtahy s vládou ubraly Babišovi na oblibě

Normálně se
přikrmuje až od října,
ale už teď jsou
oblasti, kde musejí
chovatelé přikrmovat,
protože na pastvinách
neroste tráva

Hořící strniště. Vlna veder s sebou přináší zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Včera odpoledne hořelo asi 25 hektarů pole u Chebu v části města Dolní Dvory. Oheň se kvůli větru rychle rozšířil, hasičům se jej ale před 16. hodinou podařilo zlikvidovat. FOTO ČTK

Skot strádá. Hrozí jatka
Vlekoucí se horko připravilo hospodářská zvířata o pastvu. Chovatelé zvažují redukci stád Dokončení ze strany 1

Třeba do Brněnské přehrady přite-
če ročně přes třicet tun fosforu,
dvě třetiny pocházejí z posled-
ních 13 kilometrů přítokové Svrat-
ky. Správci z Povodí Moravy do
nádrže vpravují nezávadnou slou-
čeninu železa, která umí fosfor vy-
srážet. Do vody se pak nažene víc
kyslíku, který na sinice působí
jako antikoncepce.

Příval fosfátů a v návaznosti na
ně sinic se řešit dá, ale stojí to úsi-
lí a peníze na vylepšené technolo-
gie. Jinak by sinice úpravnu, kde
se ze surové vody stává pitná, pa-
ralyzovaly. Ucpou filtry a ote-
vřou dveře pesticidům. Přesto
všechna zařízení fungují a vodo-
hospodáři ujišťují, že selhání ne-
hrozí. Čísla z dosavadních kon-
trol jim dávají za pravdu – i v mi-
nulých parných letech byl výskyt
překročených limitů minimální.

Škodí hlavně hnojiva
Pomáhá i to, že zhruba polovina
vody na úpravu do pitné podoby
se odebírá z podzemních zdrojů,
kde sinice nejsou. Zbytek je z po-
vrchu, tam jde ale často o vysoko
položené nádrže, kde je chladněji
a pleveli se tolik nedaří.

„Surovou vodu, kterou používá-
me pro výrobu pitné, odebíráme
z hloubky 33 metrů. To už je
voda stabilizovaná a i při tomto
horku má teplotu asi šest stupňů.
V této hloubce jsou navíc sinice
v minimálním množství,“ sdělil
LN Josef Parkán, ředitel Úpravny
vody Želivka, která zásobuje Pra-
hu a část středních Čech a Vysoči-
ny z nádrže Švihov.

Přehnojená pole jsou hlavním
zdrojem jedovatých fosfátů, které

v určitých koncentracích působí
karcinogenně. Dříve se do ekosys-
tému mohutně dostávaly také
z pracích prášků a dalších čisti-
cích prostředků, protože umějí
změkčovat. Z myček a praček
pak všechno odteklo do řek.
V roce 2006 Česko zakázalo toto
používání fosfátů, ale v hnoji-
vech je jich pořád požehnaně.

Tlak na přísnější limity
S přísnějším režimem se počítá.
Vládní zpráva o stavu vodního
hospodářství v roce 2016 varova-
la, že změna klimatických podmí-
nek směrem k subtropům a přísun
chemických hnojiv vedou k nad-
měrnému a nežádoucímu vzniku
živin a minerálů ve vodních eko-
systémech. „Těmto dopadům lze
bránit jedinou cestou – soustav-
ným omezováním přísunu fosforu
z povodí. Jedná se primárně o mi-
nimalizaci emisí fosforu,“ uvádí
zpráva s tím, že se musí lépe hos-
podařit s krajinou. Vyschlá pole
bez přirozených překážek, jež ne-
dokážou zadržet vodu, snáze ode-
vzdají svoje prohnojené povrchy
do říčních koryt.

Ministerstvo zemědělství proto
už spustilo dotační motivaci ze-
mědělcům, aby nesázeli jen rych-
loobrátkovou kukuřici s řepkou,
které půdu plundrují, a hnojili or-
ganicky. Do tří let se také zpřísní
limity na koncentraci fosforu ve
vypouštěných vodách.

„Fosfor jako takový je nový fe-
nomén. Začíná se tlačit na to, aby
jeho limity byly na ještě nižších
číslech. Technologie se teprve při-
pravují. Je to problém, který musí-
me do tří let vyřešit,“ říká Vlasák
s tím, že investice na jednu čistír-
nu půjdou do desítek milionů.

Sinice dávají zabrat
přípravě pitné vody


