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Co na to zdravý rozum?
Technický pokrok a s ním spojená modernizace mají v Zemědělském družstvu Hrotovice na Třebíčsku
trvalou adresu. „Snažíme se na vesnici udržet živočišnou výrobu a postupně ji modernizovat, přestože
s tím máme spoustu problémů,“ říká předseda družstva Ing. Bohumír Hutař. „Abychom zlepšili
užitkovost hospodářských zvířat a jejich pohodu, stejně jako pracovní prostředí ošetřovatelů včetně
produktivity práce, investujeme do živočišné výroby značné finanční prostředky. Navíc naše nové stáje
a technologie přispívají k ochraně ovzduší a vod, neboť chov hospodářských zvířat v těchto
podmínkách minimálně zatěžuje okolí.“
Vladislav Fuka
Nemalým přínosem je také dostatek hnoje a kejdy, které v půdě výrazně zlepšují zadržování
vody.

Skot, prasata i ryby
S výraznými investicemi do živočišné výroby začalo družstvo
už v roce 2010, kdy zrekonstruovalo tři ze šesti hal velkokapacitního kravína. Před šesti lety zahájilo modernizaci stájových kapacit u prasat, šlo o dvě porodny,
předvýkrm a výkrm, přitom poslední stáj pro odchov prasniček
byla kolaudována v roce 2016.
V tom samém roce byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce stájí
pro telata a mladý skot včetně
reprodukčního oddělení a dojírny. Před časem bylo zprovozněno zimoviště pro 40 masných
krav aberdeen angus v Zárubicích a nová stáj pro výkrm 252
býků v moderním areálu v Hrotovicích. V loňském roce zahájilo
družstvo intenzivní chov ryb v re-

Ing. Bohumír Hutař

chemii, která nezapáchá. Což je
docela smutný paradox.“
Jeden případ za všechny. Na
hospodářském středisku v Krhově mělo družstvo starou stáj pro
500 prasat ve výkrmu a 200 prasnic. Vzhledem k postupné mo-

ho prostředí. Několik posledních
let byla stáj prázdná, ale už se
pracovalo na projektu a stavebním povolení. Proběhlo zjišťovací řízení (EIA nebyla potřebná,
neboť se téměř o polovinu snižoval počet dobytčích jednotek)
a všechny dotčené státní orgány
zaujaly kladná stanoviska. Stavební úřad v Hrotovicích proto
vydal stavební povolení, které
nabylo právní moci a družstvo
požádalo o dotaci SZIF na modernizaci stáje.
„K našemu překvapení se asi
po dvou měsících ozvali domnělí
účastníci stavebního řízení, kteří
se cítili při schvalování stavebního povolení opomenuti, přesto
že proběhlo veřejně,“ dodává
Bohumír Hutař. „Ač bydlí na
druhém konci vesnice, domnívají se, že jim nová stáj způsobí nepříjemnosti, přitom argumentovali špatně spočítanou kapacitou
jímky, nesprávným počtem dobytčích jednotek a podobně.
Místní stavební úřad vzal odvolání na vědomí a stížnost postoupil

Koncem června letošního roku byla zkolaudována a uvedena do provozu nová porodna pro 300
prasnic a 100 prasniček včetně koncové jímky na kejdu
Foto archiv

ství, které nebylo původně po
družstvu vyžadováno. Celou věc
vrátil znovu na místně příslušný
stavební úřad do Hrotovic, který
nechal, s ohledem na drobné formální chyby, proběhnout nové
stavební řízení a v závěru opět
vydal nové stavební povolení.“

Trest za pohodu zvířat

Dny nové technologie se v Hrotovicích konají téměř se železnou pravidelností, pokaždé se jich
Foto Vladislav Fuka
zúčastňuje velké množství chovatelů

cirkulačním systému s využitím
odpadního tepla z bioplynové
stanice. A koncem června letošního roku byla zkolaudována
a uvedena do provozu nová porodna pro 300 prasnic a 100
prasniček včetně koncové jímky
na kejdu.
Výrazným obchodním artiklem
družstva jsou prasata, ročně jich
dodá na trh 8 až 9 tisíc, od roku
2022 by to mělo být 14 až 15 tisíc. Jde o perspektivní zemědělský podnik, který 240 družstevníkům, z nichž mnozí v družstvu
pracují, zhodnocuje jejich majetek a vyplácí dividendy.

dernizaci tuto stáj dočasně uzavřelo s tím, že výhledově místo ní
vybuduje moderní odchovnu selat, která bude odpovídat nejnovějším standardům ohledně produktivity práce, welfare a životní-

nadřízenému krajskému úřadu.
Ten si k tomu nechal vypracovat
všechna nezbytná stanoviska
a poté stížnost zamítl jako neoprávněnou, pouze nechal doplnit
stanovisko vodního hospodář-

Smutný paradox
„Přestože instalujeme moderní
technologie, které výrazně zlepšují okolní životní prostředí, často narážíme na odpor některých
obyvatel,“ pokračuje předseda.
„Připadá mi, že o zdravé životní
prostředí jde jenom nám zemědělcům, ostatní upřednostňují

Výrazným obchodním artiklem Zemědělského družstva Hrotovice
jsou prasata, ročně jich dodá na trh 8 až 9 tisíc Foto Vladislav Fuka

Konec dobrý, všechno dobré,
zdálo by se. Kdeže! „Dotyčný
stěžovatel toto stavební povolení
opět napadl,“ posteskl si předseda. „Jako důvod uvádí to, že je
v projektu účelově uveden menší
počet ustájovacích míst a že je
pro selata vytvořen veliký ustájovací prostor, který by mohl být
v budoucnosti zneužit k chovu
většího počtu zvířat. Spekuluje
o tom, že i když projekt počítá
s počtem 1350 selat, mohlo by se
podle něj vejít do stáje až 2590
selat. Jednak dotyčný počítá
chybně, jednak už vůbec neuvažuje o stále přísnějších požadavcích na welfare ani o ústřední
evidenci prasat, kdy počet ustájených zvířat pravidelně kontrolují patřičné orgány. Je evidentní,
že jde o účelovou obstrukci, ale
tímto způsobem se může odvolávat donekonečna. Stavební povolení musí znovu přezkoumat
nadřízený orgán, i když se k němu všechny dotčené orgány, a že
jich nebylo vůbec málo, vyjádřily
kladně, a to potrvá zhruba další
tři až šest měsíců. To přináší řadu vážných problémů nejen
družstvu.“
„Do budoucna bude tlak na
pohodu chovaných zvířat mnohem tvrdší, a proto chceme, aby
už s předstihem plnily stájové
podmínky budoucí normy, které
se určitě zpřísní,“ zdůrazňuje
Bohumír Hutař. „Velice mě proto překvapilo, že někdo bojuje,
a zatím úspěšně, proti lepším
životním podmínkám hospodářských zvířat i lidí na vesnici.
Přitom mu k tomu stačí špatně
citovat některé zákony a vyhlášky. Proti jeho odvolání jsme postavili všechny argumenty vycházející z projektu a platné legislativy, nikoliv špatné propoč-

ty a pouze domněnky, z nichž
stěžovatel vychází.“

Začíná lidem zemědělství
vadit?
A kde vidí Bohumír Hutař řešení? „Kdyby měl stavební úřad
možnost stanovit u těchto obstrukcí nějakou kauci, která by
notorickým stěžovatelům v případě neúspěchu propadla, mnozí z nich by si to určitě rozmysleli. S neustálým blokováním staveb máme v republice bohaté
zkušenosti, a tak by se tomuto
problému měli věnovat i naši zákonodárci. Chybí mi také kom-

v těsné blízkosti obydlí a nikomu nic nevadilo. Dnes v zemědělství díky modernizaci provozů pracuje jen několik místních
občanů, těm ostatním je zemědělství, v lepším případě, lhostejné. Pokud nechceme být
stoprocentně závislí na dovozech, hospodářská zvířata se
někde chovat musejí.“

Komu nahrává právní
prostředí?
V souvislosti s pandemií se sami přesvědčujeme, že domácí
potraviny a potravinová soběstačnost budou hrát v budoucnu

V Zemědělském družstvu věnují pohodě všech hospodářských
zvířat prvořadou pozornost
Foto Vladislav Fuka

petence místních stavebních
úřadů, aby měly konečné slovo
a rozhodly. Dnes může s nekonečným odvoláváním kdokoliv
blokovat cokoliv.“
„Je zřejmé, že zemědělství začíná lidem na venkově vadit,“
říká v závěru předseda. „Všichni
by chtěli kvalitní, čerstvé a levné
potraviny, nejlépe domácího původu, ale aby je produkovali někde jinde, hlavně ne u nás. Lidé
na venkově už nejsou se zemědělstvím tak spjati jako dříve,
kdy značná část z nich v zemědělství pracovala. V každé vesnici byly stáje pro zvířata, často

zásadní roli. Přitom je zde řada
podniků, které umějí produkovat kvalitní potraviny. Mají vysoký výrobní potenciál, jsou dostatečně zkušené, chtějí zvýšit produkci a využívají celé spektrum
zemědělské prvovýroby včetně
pestré a silné živočišné. A když
chtějí produkční kruh dokončit
dlouhodobě plánovanou jednotkou, která v jejich řetězci sehrává důležitou roli, najde se jedinec, který jim může takovou investici přinejmenším zkomplikovat, ne-li zhatit. A naše právní
prostředí mu takový potenciál

dává. Zatím.

