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zemědělství

Spočítat dobytek je snazší
než sečíst všechny lidi
Se statistikou se Jiří Zelenka, předseda představenstva zemědělského družstva Krásná Hora, setkal už
při studiích. První výkazy
však začal vyplňovat již jako zaměstnanec. Časy se
od té doby změnily, jeho
pozitivní vztah ke statistice
naštěstí ne.
Poprvé se s povinností vyplňovat statistické výkazy setkal jako
zootechnik. „Dělal jsem to každý měsíc,“ potvrzuje. Ani dnes se
statistice nevyhýbá. Jeho podnik
patří v České republice k těm větším. Není proto divu, že je jedním
z cenných zdrojů informací pro
Český statistický úřad.
„Naše spektrum výroby je široké – od rostlinné přes živočišnou
až po pomocnou výrobu,“ popisuje
aktivity družstva. „Řádově obhospodařujeme kolem 5 tisíc hektarů
zemědělské půdy, z toho tři a půl
tisíce tvoří orná půda. Máme poměrně silnou živočišnou výrobu. Vlastníme 4 200 kusů skotu,
z nichž 1 400 jsou dojené krávy
a řádově 400 masné krávy.“

Informace především
Vedení akciové společnosti využívá ke svému rozhodování také
informace z Českého statistického
úřadu. „Pochopitelně využíváme
i jiné zdroje. Například ze světových burz. Je to pro nás důležité při
rozhodování, kdy prodáme obilí.
Zda dnes, či uděláme termínované
obchody,“ zmiňuje Zelenka. Tvrdí,
že v zemědělství létají ceny jako na

„Ceny v zemědělství létají jak na houpačce,“ říká Jiří Zelenka.

houpačce. „Je neštěstí, že Evropská unie přestává být konkurenceschopnou. Dává dotace i na to,
že nic neděláte. Ceny potravin tak
celosvětově vylítly nahoru. V České republice je v současné době
přebytek obilí, protože poklesla
živočišná výroba. Chov prasat už
není ani na 50 procentech toho, co
býval,“ dodává. Zelenka se v počtech hospodářských zvířat orientuje velmi dobře. Také jeho podnik
dodává údaje o živočišné výrobě
do centrálního registru, který provozují chovatelské svazy. „Každý
týden se v registru aktualizují čísla
podle změnových hlášení. Proto
tvrdím, že dnes je lepší evidence
o zvířatech než o lidech. O tom
jsem přesvědčený,“ říká. Výborná
statistika o počtu chovaných kusů
dobytka s označením stáje je údaj,
který slouží k ochraně zdraví lidí.
„Když si půjdete koupit hovězí ma-

so do supermarketu, tak se můžete
dozvědět přímo číslo zvířete a jméno chovatele. To je jeden z důvodů, proč by to tak mělo fungovat,“
vysvětluje.

Dvě betonové krávy
Kromě klasické zemědělské činnosti se Zelenkův podnik zabývá výrobou bioplynu. „O tom se
tu začalo mluvit před sedmi lety.
Od začátku jsem byl přesvědčen,
že jakmile to bude možné, bioplynovou stanici postavíme,“ vypráví Zelenka, který viděl jasnou
perspektivu v propojení živočišné
produkce s výrobou elektřiny, tepla a hnojiva. Družstvo postavilo
již dvě bioplynové stanice. „Jsou
přímo napojené na stáje v Krásné
Hoře a Petrovicích,“ dodává.
Ze stanic družstvo získává velmi kvalitní hnojivo, které využívá

na svých pozemcích. „Elektrickou
energii dodáváme do sítě. Získaným teplem zásobujeme celý náš
areál v Krásné Hoře i Petrovicích.
V Krásné Hoře budeme vytápět
i sportovní halu, “ doplňuje svůj
výčet.
Jelikož se obec Krásná Hora
přihlásila k programu Zelená úsporám, dosouší družstvo štěpky, kterými se topí v místní škole, školce
a také na úřadu. A jaký je celkový
výkon tepla stanic? „V Krásné Hoře
526 kilowatt za hodinu a v Petrovicích 834 kilowatt. Tepla produkujeme v podstatě stejné množství,“
říká spokojeně muž, který zatím
neuvažuje o výstavbě další bioplynové stanice.
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