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Až 16 % lidí pracuje v...
(Dokončení ze str. 18)

Podíl zaměstnaných v primárním 
sektoru je nejvyšší v rámci krajů a více 
jak dvojnásobný ve srovnání s Čes-
kem.  

„Celkem v rámci Kraje Vysočina 
máme asi 16 % pracovníků v zeměděl-
ství a navazujících sektorech. To je nejví-
ce v rámci celé ČR, a ani Žďársko není 
výjimkou,“ dodává V. Špaček.

Na otázku, jak zemědělsky je přízni-
vá oblast Žďárska se svým nejchlad-
nějším a nejvlhčím klimatem, a jaký je 
tu podíl orné půdy, odborník vysvět-
luje, že podíl zemědělské půdy na  
bývalém okrese Žďár činí asi 56 % z 
celé výměry okresu. 

„Z této větší poloviny je cca 71 % orná 
půda, 28 % trvalé travní porosty a zby-
tek jsou vodní plochy. Většinu okresu tvo-
ří méně úrodné hnědozemě,“ dodává.

Vývoj a dopady redukcí  
Jiný způsob hospodaření byl v 

našem mikroregionu do roku 1989, 
kdy se osévaly větší plochy i v pod-
nebně méně příznivých místech. Za 
posledních 25 let se situace na Žďár-
sku změnila. 

„Do roku 1989 se pěstovaly na poměr-
ně hodně plochách  škrobárenské bram-
bory, a část konzumu a sadby. K silné-
mu zastoupení živočišné výroby až osmi 
tisíc kusů prasnic a 27 tisíc kusů dojnic 
zde musela být odpovídající krmivo-
vá základna objemné píce (hůře se pře-
váží) a částečné zastoupení obilovin,“ 
říká V. Špaček s tím, že k tomu zde 
byly plochy krmné řepy, lnu, máku i 

další plodiny. „Ekonomický tlak nám 
stavy v živočišné výrobě úměrně snížil 
na asi polovinu u prasnic – cca 4,5 tis. 
kusů, u dojnic  asi o 1/3. Došlo k ná-
růstu počtu masných krav, ovcí a koz,“ 
informuje.  

Růst užitkovosti
Při srovnání s rokem 1989 nastal 

dle tajemníka ZS progres užitkovos-
ti. Dřív dochov selat na prasnici činil 
18,3 selete za rok, a dnes činí u špič-
kových chovatelů 25 – 27 selat, a jsou 
chovy, které se blíží 30 selatům.

U dojnic v roce 1989 chovatelé 
dosahovali užitkovosti 3,5  - 3,7 tis. 
litrů na dojnici za rok; u špičkových 
chovatelů s černostrakatým skotem i 
4 tis. litrů/rok. „Dnes máme průměr za 
okres Žďár 8,3 tis. litrů na dojnici a rok, 
a špičkoví chovatelé dosahují užitkovosti 
i ve velkochovech 11, a přes 12 tis. litrů 
na dojnici za rok,“ přirovnává Špaček.

Čelí aktivistům
Dnešní chovatelé podle jeho slov 

také musí často odrážet útoky eko-
logických aktivistů, že vysoké kon-
centrace dojnic jsou týráním. „Ale 
může nešťastná kráva produkovat tako-
vé množství mléka, anebo stresovaná 
prasnice tolik selat? Samozřejmě, že 
nemůže,“ odpovídá tajemník ZS.

Všichni chovatelé dle jeho ujištění 
dbají na vytvoření dobrých životních 
podmínek chovaných zvířat, aby se 
mohl plně projevit genetický potenci-
ál každého chovu.
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Chcete pracovat pro špičku 

v oboru strojírenství 

a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

►Obsluha obráběcího

centra

►Obsluha 3D měření
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