
 
 

1 

20   

38. - 39. týden 2018 

 

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 
tel.: 222 871 871, fax: 222 871 765 

e-mail: info@szif.cz 

 

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 

Ročník XXII., čtrnáctideník  27.9.2018 

 

                                                                                                                                                                                               
          
 

 

Vývoj cen: 
Tuzemské CZV 

 Obsah: 

 

 

 

 

 

 

 

Brambory.............................  

Cibule žlutá suchá................. 

Cukety................................. 

Petržel................................. 

 

6,91 Kč/kg 

9,80 Kč/kg 

13,00 Kč/kg 

14,60 Kč/sv. 

 

 
 

Komoditní zpravodajství.......................... 

Ceny zemědělských výrobců.................... 

Velkoobchodní ceny................................ 

Spotřebitelské ceny................................ 

Informace ze zahraničních trhů................ 

Aktuality............................................... 

 

       1 

2     

3 

5 

5 

8    

 

Komoditní zpravodajství 

 

Ceny zemědělských výrobců 

Ve 39. týdnu 2018 se snížila průměrná cena 
zemědělských výrobců (CZV) celeru s natí o 1,10 
Kč/ks (tj. o 9,1 %) na 11,- Kč/ks. Naopak průměrná 
CZV žluté suché cibule stoupla o 1,20 Kč/kg na 9,80 
Kč/kg, tj. o 14,0 %. Zvýšila se také průměrná CZV 
cuket, a to o 2,30 Kč/kg (tj. o 21,5 %) na 13,- 

Kč/kg. Oproti 37. týdnu posílila průměrná CZV 
kudrnky o 4,- Kč/kg (tj. o 11,1 %) na 40,- Kč/kg. 
Dále se propadla průměrná CZV svazkové petržele, 
a to o 6,30 Kč/sv. (tj. o 30,1 %) na 14,60 Kč/sv.  

Podle exkluzivního šetření TISČR se průměrná 
CZV konzumních brambor (balených ve 25 kg 
pytlích, nepraných i volných) ve 39. týdnu 2018 
zvýšila o 0,55 Kč/kg na 6,91 Kč/kg. Průměrné CZV 
se pohybovaly od 4,70 do 10,- Kč/kg. Nejčastějšími 
odrůdami byly Adéla, Dali a Red Anna. 

Velkoobchodní ceny 

Ve 39. týdnu tohoto roku poklesla průměrná 
velkoobchodní cena (VC) importované salátové 
čekanky o 24,60 Kč/kg (tj. o 26,1 %) na 69,80 
Kč/kg. Snížila se také průměrná VC dýně Hokkaido 
z dovozu, a to o 5,- Kč/kg (tj. o 24,0 %) na 15,70 
Kč/kg. V případě hlávkové kapusty z dovozu došlo 
k poklesu průměrné VC o 3,40 Kč/kg na 23,60 

Kč/kg, tj. o 12,6 %. Naproti tomu se zvýšila 
průměrná VC dovozového květáku, a to o 10,50 

Kč/ks (tj. o 41,0 %) na 36,20 Kč/ks. Dále oslabila 
průměrná VC kadeřavé petrželové natě z dovozu      
o 12,60 Kč/kg (tj. o 15,1 %) na 70,90 Kč/kg. Oproti 
37. týdnu vzrostla průměrná VC importovaných 
keříkových rajčat o 15,90 Kč/kg (tj. o 39,4 %) na 
56,20 Kč/kg. Stoupla také průměrná VC cherry 

rajčata (250 g) z dovozu, a to o 2,70 Kč/ks na 21,- 
Kč/ks, tj. o 14,7 %. Dále poklesla průměrná VC 
ledového salátu z domácí produkce o 4,20 Kč/ks     
(tj. o 14,2 %) na 25,30 Kč/ks. Průměrná VC 
ledového salátu z dovozu se snížila o 7,80 Kč/ks   
(tj. o  24,5 %) na 24,- Kč/ks. Naopak průměrná VC 
dovozového červeného zelí posílila o 1,80 Kč/kg na 
12,30 Kč/kg, tj. o 17,0 %. 

 Meziročně se zvýšila průměrná VC dovozového 
póru (+ 106,2 %), petržele z dovozu (+ 97,6 %), 
importovaného bílého zelí (+ 85,2 %), mrkve          

a karotky z dovozu (+ 77,8 %) a importované 
hlávkové kapusty (+ 73,5 %). Naproti tomu se 
snížila průměrná VC dovozových cuket (- 67,3 %), 
lilku z dovozu (- 40,1 %) a zázvoru (- 24,2 %). 

Průměrná VC konzumních brambor stoupla oproti 
37. týdnu 2018 o 0,34 Kč/kg na 7,87 Kč/kg. 
Obchodníci prodávali konzumní brambory v cenách 
od 4,70 do 11,90 Kč/kg s nejčastějším zastoupením 
odrůd Impala, Marabel a Dali. 

TISČR SZIF 
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Ceny zemědělských výrobců 
 

Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 39. týden 2018                                                 Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ Ceny zemědělských výrobců 
Změna průměrné CZV 

proti 37. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Celer s natí ks 9,80 12,00 11,00 - 1,10 - 9,1 

Cibule žlutá suchá kg 9,50 10,00 9,80 + 1,20 + 14,0 

Cukety kg 10,00 17,00 13,00 + 2,30 + 21,5 

Červená řepa kg   *   

Česnek kg   *   

Kedlubny ks   *   

Kudrnka kg 30,00 50,00 40,00 + 4,00 + 11,1 

Mrkev a karotka kg 9,50 11,00 10,20 - 1,10 - 9,7 

Mrkev a karotka sv. 7,20 11,00 9,50 - 0,10 - 1,0 

Petržel kg 35,50 45,00 39,00 . . 

Petržel sv. 11,00 16,50 14,60 - 6,30 - 30,1 

Zelí bílé kg   *   

kysané balené kg 16,00 16,50 16,10 0,00 0,0 

kysané volné kg - - 14,50 0,00 0,0 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez DPH a bez dopravy, MJ = měrná jednotka, . = údaj nebyl v předchozím období k dispozici, 
                   * = méně než 3 respondenti. 

Pramen: ZUČM 

 

Ceny zemědělských výrobců konzumních brambor 

Datum zjištění ceny: 39. týden 2018                                                                 Kč/kg 

Odrůda 
Varný 

typ 

Ceny zemědělských výrobců 
Změna průměrné CZV 

proti 37. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Adéla B 4,70 8,00 6,06 + 0,80 + 13,28 

Agáta B 5,90 6,00 5,97 + 0,01 + 0,11 

Agria B 5,30 7,50 6,60 + 0,10 + 1,52 

Antonia A 6,80 8,10 7,47 . . 

Dali BA 5,00 6,50 5,65 - 0,74 - 13,05 

Gala B 4,90 8,00 6,08 + 0,64 + 10,56 

Marabel BA-B 5,20 9,00 7,55 + 1,27 + 16,82 

Milva AB 4,80 9,50 7,27 + 0,17 + 2,29 

Princes AB 6,50 10,00 7,88 . . 

Rafaela A 4,90 6,50 5,53 + 0,20  + 3,61 

Red Anna B-BA 4,90 10,00 6,35 + 1,33 + 20,87 

Ostatní BA 4,70 10,00 6,48 + 0,43 + 6,67 

Loupané - PE/přepravka, vakuované 11,00 17,50 14,01  + 0,67  + 4,82 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez DPH a bez dopravy, . = údaj nebyl v předchozím období k dispozici * = méně než 3 respondenti.   
Balení -  25 kg pytle i poloklece, úprava - neprané pokud není uvedeno jinak, Rané CZ** = mix domácích raných odrůd. 

Pramen: TISČR SZIF  
 

INFORMACE O CENÁCH ZELENINY 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 39. týden 2018                           Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ 
z domácí produkce z dovozu 

min. max. průměr ±39./37. t. min. max. průměr ±39./37. t. 

Brokolice (500 g) ks   *  19,10 28,90 25,00 - 2,10 

Celer bez natě kg   *  12,50 23,70 17,90 - 0,20 

řapík ks   *  19,00 33,90 29,90 + 1,50 

Cibule světlá suchá kg 9,90 14,50 12,90 - 0,30 8,90 17,20 12,00 + 0,10 

červená kg   *  12,50 20,90 16,90 + 0,60 

svazková sv. 10,90 12,60 11,70 + 0,20   *  

šalotka kg   *  35,00 59,90 47,20 + 1,20 

Cukety kg   *  12,50 22,20 17,90 + 0,30 

Čekanka salátová kg   *  58,50 83,90 69,80 - 24,60 

Červená řepa kg   *  5,70 11,90 8,50 0,00 

Česnek kg   *  44,50 79,90 58,60 - 0,50 

Dýně Hokkaido kg 10,00 19,90 17,20 . 10,90 20,40 15,70 - 5,00 

Kapusta hlávková kg   *  17,80 29,90 23,60 - 3,40 

Kedlubny ks 8,90 13,90 10,70 . 4,90 13,90 9,30 - 0,70 

Křen kg   *  59,00 95,90 81,30 + 8,60 

Květák ks   *  16,50 64,90 36,20 + 10,50 

Lilek kg   *  20,30 37,90 31,20 + 3,30 

Meloun cukrový kg   *  15,90 65,00 38,70 + 5,70 

vodní kg   *  6,50 29,90 16,20 + 1,40 

Mrkev a karotka kg 10,90 17,90 14,40 + 0,30 9,90 16,90 12,80 + 0,50 

Okurky hadovky kg   *  24,90 39,90 30,00 - 1,70 

salátové kg   *  16,50 37,90 27,00 - 0,60 

Paprika bílá kg   *  18,90 38,60 28,40 + 1,70 

červená kg   *  32,50 54,90 42,70 + 2,70 

oranžová kg   *  42,90 102,30 67,50 . 

světlá kg 28,60 32,90 30,50 + 0,10   *  

zelená kg   *  24,90 39,90 30,70 + 0,90 

žlutá kg   *  29,90 59,90 38,20 - 3,40 

Petržel kg   *  30,20 46,50 40,70 - 2,60 

Petrželová nať kadeřavá kg   *  49,00 107,90 70,90 - 12,60 

Pór kg   *  24,70 49,90 40,00 + 3,40 

Rajčata kg   *  29,50 55,70 41,00 + 2,10 

Rajčata keříková kg   *  33,60 101,40 56,20 + 15,90 

cherry (250 g) ks   *  11,90 40,50 21,00 + 2,70 

Ředkev bílá ks   *  13,90 25,90 20,10 - 1,20 

Ředkvičky sv. 7,90 8,90 8,40 + 0,20 6,90 9,90 8,10 + 0,50 

Poznámka: Nákupní cena je cena bez DPH. MJ = měrná jednotka; * = méně než 3 respondenti; . = Ceny nebyly v předchozím týdnu k dispozici. 
Pramen: TISČR SZIF 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů zeleniny I. jakostní třídy 

Datum zjištění ceny: 39. týden 2018                         Kč/MJ 

Druh zeleniny MJ 
z domácí produkce z dovozu 

min. max. průměr ±39./37. t. min. max. průměr ±39./37. t. 

Salát barevný ks 19,90 24,90 22,00 + 1,00   *  

hlávkový  ks 11,90 18,60 16,20 - 1,90   *  

ledový ks 20,90 33,90 25,30 - 4,20 20,50 25,90 24,00 - 7,80 

Špenát kg   *  74,30 107,90 85,50 - 9,70 

Zázvor kg   *  44,50 83,90 60,40 + 0,90 

Zelí bílé kg 7,80 11,90 10,20 - 0,50 7,80 14,90 11,30 0,00 

červené kg 7,50 13,90 11,50 - 1,00 7,80 14,90 12,30 + 1,80 

kysané balené ks 8,50 19,90 14,30 0,00   *  

kysané volné kg 15,90 28,60 21,10 0,00   *  

pekingské kg   *  17,90 29,90 22,40 - 1,10 

Žampiony kg 39,00 86,50 55,50 - 6,40 46,00 59,90 52,60 - 1,00 

Poznámka: Nákupní cena je cena bez DPH. MJ = měrná jednotka; * = méně než 3 respondenti; . = Ceny nebyly v předchozím týdnu k dispozici. 

Pramen: TISČR SZIF 

 

 
Velkoobchodní ceny - konzumní brambory 

Datum zjištění ceny: 39. týden 2018                                                                 Kč/kg 

Odrůda 
Varný 

typ 

Velkoobchodní ceny 
Změna průměrné VC 

proti 37. týdnu 

min. max. průměr v Kč v % 

Adéla B 7,50 9,00 8,17 + 0,79 + 9,69 

Antonia A 5,00 10,00 7,02 . . 

Anuschka AB 5,20 11,90 7,50 - 1,17 - 15,56 

Belana AB-B 5,20 7,90 6,67 . . 

Carrera B 7,00 9,09 7,96 + 1,19 + 17,58 

Dali BA 6,50 9,90 7,63 + 0,46 + 6,05 

Ditta AB 6,70 8,90 7,80 + 0,20 + 2,56 

Finka BA-B 5,30 9,20 7,17 - 0,20 - 2,79 

Gala B 5,00 8,90 7,42 + 1,39 + 18,69 

Impala B 5,20 9,90 7,77 + 0,66 + 8,55 

Laura B-BC 7,00 10,90 9,25 - 0,05 - 0,54 

Marabel BA-B 4,70 10,90 7,47 + 0,26 + 3,44 

Princes AB 6,50 9,60 7,54 + 0,40  + 5,31 

Red Anna BA-B 8,90 9,20 9,03 . . 

Ostatní B 4,70 11,90 7,71 + 0,41 + 5,27 

Loupané - PE/přepravka, vakuované 14,00 22,90 17,64 + 0,55 + 3,12 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez DPH a bez dopravy, . = údaj nebyl v předchozím období k dispozici * = méně než 3 respondenti.   
Balení -  25 kg pytle i poloklece, u nových brambor je velikost balení 15 - 25 kg, úprava - neprané pokud není uvedeno jinak.  

Pramen: TISČR SZIF 

 

INFORMACE O CENÁCH ZELENINY 
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Porovnání průměrných cen konzumních brambor v ČR        Kč/kg  

Období/ 
Marketingový rok 

Ceny zemědělských výrobců (CZV) Velkoobchodní ceny (VC) 

2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018  2011/2012 

29. týden 2018 6,16 6,91 7,16 8,01 

33. týden 2018 6,08 6,81 7,15 7,95 

35. týden 2018 6,19 6,68 6,85 7,75 

37. týden 2018 6,36 6,09 7,53 6,92 

39. týden 2018 6,91 5,92 7,87 6,60 

Poznámka: Ceny konzumních brambor bez rozdílu odrůdy, balení a tržní úpravy. CZV a VC jsou uváděny bez DPH a nákladů na dopravu. Marketingový rok 
brambor začíná od 1. 7. daného roku a konči 30. 6. následujícího roku. 

Pramen: TISČR SZIF 

 

Spotřebitelské ceny 

Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů zeleniny v roce 2017 a 2018     Kč/kg 

Druh/měsíc X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Brambory konz. 13,57 12,97 14,37 13,43 13,65 13,89 14,32 14,09 18,25 14,28 14,62 12,95 

Papriky 52,25 48,85 54,73 63,87 71,98 68,64 57,43 72,30 73,37 55,25 40,38 55,65 

Rajská jablka 52,65 48,74 54,09 59,67 45,74 49,01 44,74 45,04 35,26 32,36 26,30 43,87 

Mrkev 13,27 14,44 14,58 15,46 16,06 18,22 23,03 30,01 34,44 26,62 21,79 20,83 

Poznámka: Spotřebitelské ceny jsou zjišťovány u malého souboru prodejen.  Uváděné ceny mají orientační charakter, - = údaj nebyl k dispozici. 

Pramen: ČSÚ 

 

Informace ze zahraničních trhů 

Obchodní ceny zeleniny ve vybraných trzích SRN 

Datum zjištění ceny: 38. týden                                   EUR/100 kg 

Druh zeleniny 
Země 

původu 
Frankfurt Hamburk Kolín Mnichov Berlín 

Brambory Německo 32 - 56 32 - 42 42 - 54  32 - 50 36 - 68 

Cibule Německo 54 56 58 50 50 

Cukety Německo 111 106 134 115 130 

Kapusta růžičková Nizozemsko 190 150 - 204 155 

Květák (100 ks) Německo 162 172 143 162 180 

Lilek Nizozemsko 267 284 293 266 - 

Mrkev Německo 80 68 87 76 85 

Okurky salátové (500-600 g) Německo 142 124 - 159 - 

Paprika červená Turecko 225 188 206 240 215 

Pór Belgie 149 110 148 125 - 

Rajčata Belgie 161 159 173 160 - 

Salát ledový (100 ks) Německo 96 86 94 92 89 

Pramen: fruchtportal.de 
 

INFORMACE O CENÁCH ZELENINY, INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 

INFORMACE O CENÁCH ZELEINY 
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Velkoobchodní ceny zeleniny ve vybraných trzích v Polsku 

Datum zjištění ceny: 18.9. - 20.9.2018                                         PLN/MJ 

Druh zeleniny MJ 

Bronisze Lublin Lódź Poznań Rzeszów 

20.9.2018 18.9.2018 20.9.2018 19.9.2018 19.9.2018 

min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

Domácí produkce: 

Brambory kg 0,60 0,85 0,80 1,00 0,53 0,87 0,67 0,93 0,60 0,80 

Celer kg 2,00 2,50 2,00 2,40 2,00 3,00 3,00 3,40 2,50 3,00 

Cibule kg 0,90 1,30 1,20 1,40 1,00 1,53 1,00 1,40 1,00 1,40 

Červená řepa kg 0,80 1,00 0,80 1,00 0,70 1,50 1,00 1,40 0,80 1,20 

Květák ks 3,50 4,50 3,50 4,50 2,50 4,00 3,00 4,50 3,50 4,00 

Mrkev kg 1,20 1,50 1,20 1,70 1,20 2,00 1,50 1,80 1,30 1,60 

Okurky salátové kg 2,50 3,50 2,50 4,00 2,50 3,50 - - 2,50 3,00 

Paprika červená kg 3,00 4,50 3,20 3,40 2,20 3,60 3,00 4,60 2,80 4,00 

Petržel kg 3,50 4,50 5,40 6,00 - - 5,00 6,00 6,00 7,00 

Rajčata kg 3,50 4,30 3,00 4,00 3,67 5,00 2,50 4,00 4,50 5,00 

Ředkvičky sv. 0,70 1,20 1,20 1,20 1,00 1,60 0,90 1,20 - - 

Salát ks 1,20 2,00 1,50 1,80 1,50 2,40 1,50 2,00 1,50 2,00 

Zelí bílé ks 2,85 3,85 2,50 2,50 3,00 4,00 2,50 3,50 - - 

Poznámka: - = údaj není k dispozici  
Pramen: Rynek owoców i warzyw świeżych 

 

Ceny vybraných druhů zeleniny v Itálii  
               EUR/kg 

Druh 37. týden 38. týden 
38. t./37. t. 2018 

(%) 

38.t. 2018/ 

38.t. 2017 (%) 

Brambory  0,32 0,33 + 3,3 + 14,7 

Celer 0,71 0,76 + 7,0 + 5,9 

Cibule 0,34 0,34 - 0,7 + 56,8 

Cukety  0,57 0,49 - 13,8 - 52,2 

Čekanka červená 0,86 0,56 - 36,6 - 28,5 

Česnek 1,67 1,57 - 6,0 - 25,0 

Fazolky zelené 1,65 1,11 - 32,6 29,2 

Květák 2,30 1,70 - 26,1 + 13,3 

Lilek 0,53 0,42 - 20,7 + 24,7 

Meloun cukrový 0,39 0,45 + 14,1 + 7,5 

Mrkev 0,22 0,22 0,0 + 54,4 

Okurky salátové  0,49 0,33 - 33,3 - 10,3 

Papriky 0,68 0,75 + 9,8 - 0,2 

Rajčata  0,72 0,73 + 1,6 + 40,6 

Salát hlávkový 0,65 0,63 - 3,8 - 1,2 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: ISMEA, Servizi per il Mercato Agricolo Alimentace 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Obchodní ceny vybraných druhů zeleniny ve Francii 
                EUR/kg 

Druh zeleniny Země původu 37. týden 38. týden 
38.t./37.t. 
2018 (%) 

38.t. 2018/ 
38.t. 2017 

(%) 

Brambory Francie 0,50 0,50 0,0 + 56,3 

Cukety Francie 1,26 1,02 - 19,0 - 35,4 

Česnek Španělsko 2,42 2,40 - 0,8 - 

Fazolky zelené Francie 1,60 1,78 + 11,2 + 50,8 

Květák (ks) Francie 1,87 1,85 - 0,9 + 58,1 

Lilek Španělsko 2,23 1,84 - 17,5 - 44,7 

Meloun cukrový Francie 1,00 1,34 + 34,0 + 59,5 

Mrkev Francie 0,76 0,75 - 1,3 + 97,4 

Okurky 500-600 g Francie 0,86 0,84 - 2,3 + 33,3 

Pór Francie 1,28 1,20 - 6,3 + 23,7 

Rajčata  Belgie 1,50 1,35 - 10,0 + 21,6 

Salát hlávkový (ks) Francie 0,63 0,63 0,0 + 16,7 

Pramen: RNM/FranceAgriMer 

 

Ceny zeleniny na Slovensku 

Datum zjištění ceny: 36. týden                                                         EUR/MJ 

Druh zeleniny MJ 
Nákupní ceny od producentů Odbytové ceny z velkoobchodu 

cenové rozpětí průměrná cena cenové rozpětí průměrná cena 

 Brambory kg 0,17 - 0,23 0,21 0,32 - 0,45 0,37 

 Cibule kg 0,21 - 0,40 0,31 0,40 - 0,53 0,48 

 Celer  kg 0,45 - 0,50 0,48 - - 

 Cukety  kg - - 0,90 - 1,19 0,98 

 Červená řepa  kg - - 0,45 - 0,57 0,50 

 Česnek D kg - - 1,59 - 3,00 2,20 

 Kapusta hlávková  kg - - 0,85 - 1,09 0,95 

 Kedlubny  ks 0,20 - 0,25 0,23 - - 

 Květák D ks - - 0,69 - 1,65 1,10 

 Lilek D kg - - 1,00 - 1,65 1,19 

 Mrkev  kg 0,25 - 0,50 0,34 0,49 - 0,60 0,55 

 Okurky salátové kg 0,40 - 0,45 0,42 1,10 - 1,45 1,26 

 Paprika rychlená kg 0,60 - 0,70 0,65 0,83 - 1,10 0,97 

 Petržel  kg 1,00 - 1,50 1,30 1,59 - 2,15 1,86 

 Pór  kg - - 0,85 - 1,10 1,02 

 Rajčata rychlená kg 0,60 - 1,00 0,79 1,02 - 1,80 1,29 

 Salát hlávkový D ks - - 0,49 - 0,72 0,57 

 Zelí bílé  kg 0,20 - 0,25 0,23 0,37 - 0,59 0,49 

       červené  kg - - 0,45 - 0,59 0,51 

Poznámka: Odbytové ceny od producentů a z velkoobchodu jsou uváděny bez DPH. D = dovoz,  - = údaje nejsou k dispozici. 
Pramen: ATIS – Správa o trhu s ovocím a zeleninou 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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„Takhle skvělou a originální propagaci české zeleniny jsme ještě nikdy nezažili,“ 

zaznělo u stánku Zelinářské unie Čech a Moravy, která se účastnila Slavností cibule     

v Račeticích 

ZUČM odstartovala na začátku měsíce září 
projekt s názvem „Osvětová kampaň na podporu 
konzumace lokální produkce v ovoci a zelenině.“ 
Název projektu plně vystihuje jeho základní cíl, 
kterým je dostat se do povědomí laické i odborné 
veřejnosti, resp. spotřebitelské veřejnosti v oblasti 
podpory konzumace lokální produkce potravin 
vypěstovaných v regionálních podmínkách ČR. Po 
úspěšně zahájené kontaktní tour na Rajském dni       

v Hlavenci 1. září 2018 se vydala zelinářská hlídka 
tentokrát na Chomutovsko. V obci Račetice se 
konaly v sobotu 15. září 2018 tradiční Slavnosti 
cibule. Letošní návštěvnost akce předčila všechna 
očekávání pořadatelů. V pořadí 8. ročník této akce 
navštívilo bezmála 10 000 návštevníků. 

„Posláním našeho profesního svazu je hájit zájmy 
pěstitelů a usilovat o zvýšení spotřeby zeleniny        
v ČR“, uvedl předseda Zelinářské unie Čech             
a Moravy Jaroslav Zeman. „Za velmi důležité 
považujeme realizovat propagaci na podporu 
konzumace lokální produkce ovoce a zeleniny, která 

je vypěstovaná v našich místních podmínkách 
směrem k dětem či mládeži. Jedná se o velmi 
podstatnou složku z hlediska zdravého životního 
stylu a návyků přecházejících až do dospělosti“, 
doplňuje Zeman. 

Na stánku ZUČM se zelinářský tým postaral hned 
o několik vzdělávacích, zábavných i požitkových 
činností najednou. Podávali informace o stavu 
českého zelinářství, nových metodách v pěstování 
zeleniny a benefitech, jaké konzumace lokální           
a čerstvé zeleniny přináší. Ochutnávalo se, ale          

i vařilo. 
Ke kulinářskému umění stačilo „Šéfovi na grilu“ 

to nejpodstatnější – čerstvě sklizená zelenina. 
Rajčata, papriky, okurky, mrkev, petržel, lilky, 
cukety, celery, a bylinky všeho druhu. Na své si 
přišli také milovníci zelí. Lehký zelný salát se 
zálivkou z citrónu, slazený třtinovým cukrem          
a ochucen olivovým olejem a drobně nasekanou 

petrželovou natí byl překvapením pro mnohé 
hospodyňky, které ocenily originální chuť i rychlou 
přípravu salátu. 

Podporu projektu a dodávku produktů poskytli 
sami pěstitelé, členové ZUČM – Bramko 
Semice, Hanka Mochov s.r.o., Agrokomplex Ohře 
a.s., Sdružení Svačina V+M, Halbich Emanuel, 
Farma Smotlacha, Ondra Jaromír, Kozel Vlastimil, 
Procházka Jan, Jihomoravská zelenina, 

družstvoJIŽNÍ MORAVA a.s., ZOŠI Agro s.r.o., NWT 
a.s. (Farma Kameničany a Farma Bezdínek). 

Nejvíce pozornosti bylo na stánku věnováno 
dětem. Ve snaze vštípit dětem základy zdravé 
stravy není správnou cestou je do konzumace 
zeleniny nutit, prosit, smlouvat nebo dokonce jim 
vyhrožovat. Děti daleko spíše vyzkoušejí něco, co 
samy pomáhaly připravovat. 

„Připrav si svůj vlastní zeleninový špízek - tak 
jsme pojmenovali samoobslužný koutek, kde si děti 
samy dle své fantazie a chuti napíchly na špejli 
kousky zeleniny a zkonzumovaly ji jen tak čerstvou, 

nebo jim ji kuchař Filip připravil na grilu,“ uvedla 
Monika Zábojníková, členka týmu zelinářského 
stánku. 

U kreativního výtvarného koutku si zase mohli 
vyrobit svůj vlastní zeleninový odznáček, rozdávali 
se zeleninová pexesa a u školáků se testovala 
úroveň znalostí učiva o zelenině a vitaminech, které 
obsahují. Oddych unaveným nožkám poskytla 
paletková houpačka. A velkou zábavu zaručil 
fotokoutek, který se stával z veselých zeleninových 
rekvizit s popisky. 

ZUČM připravuje další sérií kontaktních kampaní. 
V sobotu 29. září 2018 se bude účastnit Zelnobraní 
ve Vidově. Od října zamíří zelinářská hlídka se svým 
edukačním programem mezi školáky do vybraných 
základních škol a center volného času. Do konce 
sezony zrealizuje také eventy na exponovaných 
místech před nákupními centry a v supermarketech. 

Pramen: ZUČM ČR,  19.9.2018 

 

„Lidé nám říkali, ať neblázníme.“ Hranolkárna dobývá Česko, měsíčně spotřebuje 

tuny brambor 

„Existuje celá řada způsobů, jak hranolku zabít. 
Ta správná by měla mít nazlátlou barvu. Měla by být 
na povrchu křupavá a uvnitř vláčná, v žádném 

případě ne moučná,“ říká René Müller (26), jeden ze 
zakladatelů hranolkárny Faency Fries, jejíž nové 
pobočky se šíří rychleji než mandelinka bramborová.  

Poprvé jsem hranolky od Faency Fries ochutnal 
vloni v Ostravě – a byla to láska. Na adresu první 
pobočky mě tehdy přivedla gastromapa Lukáše 

Hejlíka. René Müller, jeden ze zakladatelů Faency 
Fries, potvrzuje, že Hejlíkův průvodce jim udělal 
velkou službu – stejně jako místní tisk. „Jednoho 

dne jsme přišli do práce a zhruba v půl jedenácté se 
na ulici začali srocovat lidé. Když jsme v jedenáct 
otvírali, bylo jich tam dvacet. Ten den byl šílený       
a zároveň zlomový. Když jsme totiž otvírali, počítali 
jsme, že nám na týden stačí určitá zásoba brambor. 
Jenže ten den jsme stejné množství spotřebovali za 
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dvě hodiny,“ vypráví mladý podnikatel. Dnes se 
spotřeba brambor v zatím čtyřech otevřených 
pobočkách pohybuje v tisících kilogramech za měsíc. 

Ačkoliv Česko bylo ještě před pár lety 
bramborářskou velmocí, časy se změnily. I proto 
museli ve Faency Fries chvíli hledat vhodného 
dodavatele, aby se vyhnuli výpadkům, které je 

potkaly v začátcích. „Hranolky děláme výhradně      
z českých brambor, což má pro nás jednu velkou 
výhodu. S jejich pěstitelem můžeme úzce 
spolupracovat. A tak jsme ho vloni na podzim 
požádali, aby další rok jedno pole osadil speciální 
odrůdou brambor pro naše potřeby,“ vypráví René 
Müller. První várku vlastních brambor zákazníkům 
nabídnou v průběhu září.  

Brambory se pěstují v Beskydech a pro Faency 
Fries je uchovávají ve skladech pod vrstvou hlíny. 
„Brambory jsou živý organismus a tím, že se 
vykopou ze země, se jejich vlastnosti postupně 

mění. Když nemají vhodné podmínky, klíčí a ztrácí 
se z nich voda. Ze skladu nám je tak na pobočky 
zaváží několikrát týdně. Jakmile pošleme 
objednávku, ve skladu brambory vykopou, vyperou 
a rozvezou. Jinak se dají v hlíně skladovat i rok. 
Otázkou je, jestli nám ty letošní zásoby vydrží,“ 
naráží René Müller na skutečnost, že Faency Fries, 
dva roky po oficiálním otevření v září 2016, zažívá 
expanzi.  

„Na jaře 2017 jsme otevřeli druhou pobočku        
v Olomouci a letos na jaře pak bistro v Brně            
a stánek v Praze na Manifesto marketu. Otevření 

pražské provozovny se vzhledem k situaci na trhu      
s realitami vleklo. Manifesto nám vytrhlo trn z paty,“ 
vypráví a pochvaluje si, že pražský stánek se během 
léta vyhoupl na špičku v obratech. „Stále hledáme 
vhodné prostory pro kamennou pobočku v Praze,“ 
říká. Už v říjnu se navíc otevřou dveře Faency Fries 
v Liberci, Havířově, Opavě a ve slovenském 
Prešově. „Zároveň jsme měli otvírat i v dalších 
městech, ale podobně jako v Praze nastaly problémy 
s prostory. Do konce roku bychom ale podle plánu 
měli otevřít další čtyři pobočky,“ usmívá se kudrnatý 

mladík.  
To vše by přirozeně nebylo možné bez zadlužení. 

Nebo investora. René se svým společníkem Janem 
Haščákem zvolili druhou z variant. „I když jsme se 

vstupu investora do naší firmy dlouho bránili             
a všechno jsme budovali z vlastních zdrojů, koncem 
zimy nám došlo, že pokud nechceme zůstat stát na 
místě, bude nutné poohlédnout se po investorovi. 
Rozhodili jsme sítě a nakonec jsme našli jednoho, 
který si sice vzal svůj podíl, ale na oplátku nám dal 
super podmínky. Díky jeho penězům jsme 

financovali celou letošní expanzi, na všech 
stávajících provozovnách vyměnili technologii,         
a ještě koupili food truck, se kterým objíždíme 
festivaly,“ říká René Müller, jenž skromně mlčí         
o franšíze, kterou jejich partner provozuje dokonce 
až v jihokorejském Soulu.  

Pokud si kladete otázku, co může být na 
obyčejných hranolkách tak úžasné, asi jste je ještě 
neochutnali. Ostatně, skeptiků hranolkového 
podnikání potkali společníci před dvěma lety více. 
„Lidé nám říkali, ať neblázníme. Češi prý hranolky 
nikdy nepřijmou, protože je berou jako přílohu a je 

to stejné, jako bychom otevřeli bistro s rýží. No       
a podívejte se, kde jsme,“ říká René Müller hrdě.  

Rustikální špalíky v papírovém kornoutu jsou 
dvakrát fritované a k jejich výrobě jsou třeba pouze 
brambory, sůl a rostlinný olej. A možná právě           
v jednoduchosti tkví jejich kouzlo. Podle 
nejrůznějších analýz totiž mražené hranolky nebo 
třeba ty, které nabízejí americké pobočky 
McDonald’s, v sobě ukrývají až osmnáct dalších 
přísad. Svůj podíl na úspěchu mají bezesporu            
i originální omáčky, ze kterých si zákazníci Faency 
Fries mohou vybrat. V kuchařské knize jich mají až 

osmdesát.  
Nejoblíbenější je Original dip, jehož recept je 

tajemstvím. „Je postavený na majonéze, kečupu, 
česneku a směsi koření,“ prozrazuje René Müller       
a dodává, že zákazníci si mohou na své hranolky 
nechat přidat i rozteklý čedar nebo zakysanou 
smetanu s pažitkou. „Je pravda, že to jsou jen 
hranolky, ale i ty se mohou nabízet tak, že z toho 
má zákazník nějaký zážitek a přitom ho to 
nezruinuje,“ říká Müller a naráží na ceny začínající 
na 38 korunách za malý kornout. „Myslím, že náš 

koncept dává smysl od A do Z, a když je něco 
smysluplné, může to fungovat, aniž by vás to stálo 
ledvinu.“

Pramen: Lidovky.cz, 25.9.2018 

 

Suché léto se podepsalo na úrodě. Co zdraží a co zlevní? 

Dlouhé týdny bez dešťových srážek, které jsme 
letos na jaře a v létě zažívali, mají dopad i na úrodu 
zemědělců a zelinářů či ovocnářů. Jak výrazně se 
propady ve výnosech u některých druhů zeleniny, 
obilí či brambor projeví v cenách, za které je 
nakupujeme v obchodech? 

Tajemník Českého bramborářského svazu Josef 
Králíček uvedl, že podle odhadů lze očekávat propad 

výnosů zhruba o 20 až 30 procent. „Obdobné to je 
i v sousedních zemích. Na slabší úrodě se 
rozhodující měrou podepsalo dlouhotrvající sucho,“ 
odpověděl Josef Králíček s tím, že se dá očekávat 
zvýšení farmářských cen brambor zhruba o 50 
haléřů až 1,50 koruny za kilogram. Lze proto 

očekávat i zdražení brambor v obchodech. „Máme 
ale už zkušenosti z dřívějška, kdy při výrazném 
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zvýšení ceny zákazníci omezili nákupy brambor. 
Pěstitelé proto určitě mají zájem na tom, aby 
zdražení nebylo až tak výrazné,“ dodal tajemník 
bramborářského svazu. 
Dopad na košťálovou zeleninu 

Předseda představenstva ZP Otice na Opavsku 
Petr Ševčík uvedl, že letošní suché počasí se 

podepsalo významně na úrodě zeleniny. Týká se      
to podle něj košťálové zeleniny (například zelí              
a kapusta) i kořenové zeleniny (mrkev, celer            
a petržel). „Protože propad ve výnosech postihl 
i zemědělce v sousedním Polsku i jinde, zvedají se 
ceny těchto druhů zeleniny po celé Evropě,“ 
odpověděl Petr Ševčík. 

Mluvčí Globus ČR Rita Gabrielová uvedla, že tlak 
na vyšší cenu některých druhů potravin lze teprve 
očekávat. „Aktuálně se projevuje jen u těch surovin 
či potravin, kde sucho zasáhlo nejvíce. Z našich 
informací zatím vyplývá, že sucho podstatně 

ovlivnilo produkci zeleniny a brambor. Dobrou 
zprávou je, že sucho neovlivnilo produkci salátů        
a ředkviček a dokonce „pomohlo“ úrodě jablek           
a hrušek. Tady letos očekáváme dokonce snížení 
jejich ceny,“ upřesnila mluvčí Globusu. 
Cena může růst i u mouky 

Dopad sucha lze podle ní pozorovat také 
u sklizně obilí, kdy nižší výnosy mohou vést ke 
zvýšení cen mouky. „Otázku zvyšování cen v našich 
obchodech zatím vnímáme jako krajní řešení – 
zákazníkům se chceme prezentovat spíše stálými 
cenami,“ poznamenala Rita Gabrielová.  

Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů       
a cukrářů v ČR, sdělil, že pekařům v poslední době 
náklady výrazně vzrostly. „Mlynáři zvýšili cenu 
hlavní pekařské suroviny mouky v průměru            
o 15 procent, ještě horší je situace u máku. Výrazně 
rostou ceny elektřiny i plynu a vůbec nejhorší pro 
pekaře je zvyšování minimální mzdy ze strany státu 

a informace, jak stát podporuje růst mezd ve státní 
sféře. V blízké době určitě dojde ke zvýšení cen 
pekařských výrobků. Dotkne se to pravděpodobně 
všech druhů výrobků, u výrobků s vyšším podílem 
mouky (chléb, běžné pečivo) bude logicky vyšší než 
u sladkého pečiva,“ uvedl Jaromír Dřízal. 
Výhodná koupě vajec 

Jiří Kopáček, předseda představenstva 
Českomoravského svazu mlékárenského, odpověděl, 
že předpovídat, jak se nyní budou vyvíjet ceny, je 
obtížné. „Určitý nárůst je možné očekávat opět 
u másla, ceny by však neměly celoplošně překročit 

loňská maxima,“ dodal Jiří Kopáček. Zákazníci si 
v obchodech všímají i opačného trendu. Už několik 
týdnů se například velice výhodně dají nakupovat 
vajíčka. Vyplatí se však sledovat ceny v jednotlivých 
obchodech. V minulém týdnu se dalo plato s 10 vejci 
koupit ve slevě za 17,90, další obchodník je ale 
prodával za 39,90 korun. 

Cukr krystal a krupici pak obchodníci ve 
slevových akcích nabízejí i za necelých osm korun za 
kilogram. 

Pramen: Denik.cz, 19.9.2018 
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