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Komoditní zpravodajství 
 

Ceny zemědělských výrobců 
Ve 31. týdnu 2020 oslabila průměrná cena 

zemědělských výrobců (CZV) meruněk třídy V    
o 1,40 Kč/kg (tj. o 2,8 %) na 47,10 Kč/kg. Naopak 
průměrná CZV ručně česaného červeného rybízu   
se zvýšila, a to o 10,60 Kč/kg (tj. o 21,2 %)        
na 60,70 Kč/kg. V případě švestek I. jak. třídy 
průměrná CZV poklesla o 0,50 Kč/kg (tj. o 2,3 %) 
na 20,20 Kč/kg. Oproti 30. týdnu výrazně vzrostla 

průměrná CZV višní I. jak. třídy, a to o 13,50 Kč/kg 
na 46,70 Kč/kg, tj. o 40,6 %. 

Velkoobchodní ceny 
Ve 31. týdnu tohoto roku se zvýšila průměrná 

velkoobchodní cena (VC) importovaných jablek 
odrůdy Granny Smith o 4,80 Kč/kg (tj. o 11,6 %) 
na 46,20 Kč/kg. Naopak průměrná CZV hrušek 
z dovozu poklesla o 5,40 Kč/kg (tj. o 11,6 %)       
na 41,30 Kč/kg. Snížila se také průměrná VC 
dovozových blum o 12,60 Kč/kg (tj. o 23,9 %) na 

40,30 Kč/kg. V případě třešní z dovozu průměrná           

VC vzrostla o 27,80 Kč/kg na 160,50 Kč/kg,               
tj. o 20,9 %. Oproti 29. týdnu se propadla 
průměrná VC dovozových borůvek o 104,90 Kč/kg 
(tj. o 37,6 %) na 174,20 Kč/kg. Dále poklesla 

průměrná VC bílého hroznového vína z dovozu        
o 18,60 Kč/kg (tj. o 29,2 %) na 45,20 Kč/kg. 
K poklesu průměrné VC došlo také u dovozového 
modrého hroznového vína, a to o 11,40 Kč/kg na 
53,60 Kč/kg, tj. o 17,5 %. Dále poklesla průměrná 
VC mandarinek o 16,10 Kč/kg (tj. o 25,7 %) na 
46,60 Kč/kg. Naproti tomu průměrná VC ananasu 
stoupla o 8,40 Kč/kg (tj. o 24,2 %) na 43,- Kč/kg.  

Oproti stejnému období roku 2019 se zvýšila 
průměrná VC dovozových jablek   odrůdy Golden 
Delicious (+ 95,7 %), importovaných meruněk    

(+ 93,2 %), pomerančů (+ 63,9 %), dovozových 
švestek (+ 47,6 %) a mandarinek (+ 47,5 %). 
Naproti tomu se snížila průměrná VC avokáda       
(- 37,2 %), modrého hroznového vína (- 14,8 %)    
a bílého hroznového vína z dovozu (- 14,7 %). 
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Ceny zemědělských výrobců ovoce 

Datum zjištění ceny: 30. – 31. týden 2020                                                                                                              Kč/kg 

  Druh, odrůda TJ 

31. týden 30. týden Změna prům. 
CZV 31. t./30. t. 

 (%) min. max. průměr min. max. průměr 

Jablka Discovery I. 16,00 30,00 21,70   * . 

Julie I. 15,00 21,70 17,70   * . 

letní odrůdy I.   * 14,00 15,00 14,70 . 

Broskve I. 25,00 51,30 32,90   * . 

Meruňky V 40,00 70,00 47,10 40,00 70,00 48,50 - 2,8 

 I. 30,00 58,00 41,70 30,00 50,00 41,30 + 1,1 

Třešně I.   * 60,00 120,00 85,00 . 

Višně I. 25,00 70,00 46,70 21,00 56,50 33,20 + 40,6 

na zpracování  5,00 20,00 10,60 5,00 18,00 11,10 - 4,7 

Rybíz červený setřásaný  2,00 9,00 5,20 1,50 9,00 5,00 + 4,4 

ručně sklizený  52,20 65,00 60,70 31,00 65,00 50,10 + 21,2 

Rybíz černý setřásaný    * 14,00 20,00 16,10 . 

Švestky I. 11,00 43,50 20,20 18,00 24,00 20,70 - 2,3 

Poznámka: Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH. V = výběr, I. = první jakost, * = neuvedeno (méně než tři údaje), . = údaj nebyl 

v předchozím období k dispozici.  

Pramen: Podle údajů OUČR zpracoval TIS ČR  SZIF 
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Velkoobchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy  

Datum zjištění ceny: 31. týden 2020                         Kč/MJ 

Druh ovoce MJ 
Domácí produkce Dovoz 

min. max. průměr ±31./29. t. min. max. průměr ±31./29. t. 

Jablka Gala vč. mutací kg   *  37,90 69,90 52,30 . 

Golden Delicious kg   *  22,50 59,90 36,40 + 0,40 

Granny Smith kg   *  27,50 69,90 46,20 + 4,80 

Jonagold kg   *  24,50 59,90 40,80 . 

Red Chief kg   *  30,90 37,60 33,10 - 0,50 

Hrušky kg   *  26,00 60,40 41,30 - 5,40 

Blumy kg   *  28,60 59,40 40,30 - 12,60 

Broskve kg   *  25,00 53,00 35,00 - 1,30 

Meruňky kg   *  53,00 89,90 70,50 + 4,40 

Nektarinky kg   *  31,00 65,00 44,00 + 2,50 

Švestky kg   *  29,90 39,90 33,20 . 

Třešně kg   *  94,90 218,60 160,50 + 27,80 

Borůvky (125 g) ks   *  24,90 49,90 37,10 + 3,10 

Borůvky kg   *  142,00 227,90 174,20 - 104,90 

Jahody (500 g) ks   *  42,90 63,90 50,70 - 4,50 

Maliny (125 g) ks   *  59,90 67,90 64,90 . 

Vinné hrozny bílé kg   *  35,90 63,10 45,20 - 18,60 

modré kg   *  35,90 69,90 53,60 - 11,40 

Banány kg   *  21,00 25,90 24,60 + 0,30 

Citrony kg   *  26,50 42,90 37,00 - 2,40 

Grapefruity bílé kg   *  24,00 37,10 30,50 . 

červené kg   *  28,50 43,90 37,00 - 2,30 

Limetky kg   *  42,90 62,80 53,00 + 3,60 

Mandarinky kg   *  25,00 69,90 46,60 - 16,10 

Pomeranče kg   *  25,80 49,90 38,20 + 0,60 

Kiwi volné kg   *  57,00 94,90 75,00 . 

Ananas ks   *  18,50 59,90 43,00 + 8,40 

Avokádo ks   *  10,20 25,80 19,60 - 0,60 

Mango ks   *  19,90 53,80 35,40 - 2,10 

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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Vývoj spotřebitelských cen konzumních jablek                      Kč/kg 

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

2018 36,90 36,42 37,78 39,19 40,58 43,14 43,23 39,90 33,82 30,43 26,29 26,43 

2019 26,02 25,91 26,31 25,93 28,15 27,35 28,15 29,82 30,80 31,83 30,74 31,98 

2020 32,83 33,45 34,64 36,31 39,05 42,10 45,35      

2020/19 v % + 26,2 + 29,1 + 31,7 + 40,0 + 38,7 + 53,9 + 61,1      

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

Pramen: ČSÚ 

 

Informace ze zahraničních trhů 

Producentské ceny vybraných druhů ovoce ve Španělsku 
       EUR/100 kg 

Druh ovoce 28. týden 2020 29. týden 2020 
29. t. /28. t.  

2020 (€) 
29. t. /28. t.  

2020 (%) 

Jablka Golden Delicious 55,00 55,00 0,00 0,00 

Broskve 58,66 60,20 + 1,54 + 2,63 

Meruňky 85,20 87,82 + 2,62 + 3,07 

Nektarinky 71,68 71,43 - 0,25 - 0,35 

Třešně 215,32 192,86 - 22,46 - 10,43 

Švestky a blumy 38,60 35,86 - 2,74 - 7,10 

Banány 32,32 41,13 + 8,81 + 27,26 

Citrony 31,25 31,25 0,00 0,00 

Hroznové víno 70,00 78,75 + 8,75 + 12,50 

Pramen: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 

Velkoobchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Francii 
             EUR/kg 

Druh ovoce Země původu 30. týden 2020 29. týden 2020 
30. t. /29. t.  

2020 (%) 
30. t. 2020/ 

30. t. 2019 (%) 

Jablka Golden Delicious Francie 1,50 1,50 0,0 + 7,1 

Blumy Francie 3,88 4,00 - 3,0 - 

Broskve Španělsko 1,20 1,20 0,0 + 1,7 

Meruňky Francie 2,80 2,80 0,0 + 55,6 

Nektarinky Francie 2,30 2,30 0,0 + 15,0 

Jahody  Belgie 6,50 7,75 - 16,1 + 1,6 

Citron Argentina 1,35 1,50 - 10,0 + 22,7 

Pomeranče JAR 1,34 1,40 - 4,3 + 57,6 

Ananas Kostarika 0,84 0,76 + 10,5 - 23,6 

Pramen: RNM/FranceAgriMer, Rungis 
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Velkoobchodní ceny ovoce ve vybraných trzích SRN 

Datum zjištění ceny: 30. týden 2020                                  EUR/100 kg 

Druh zeleniny 
Země 

původu 
Frankfurt Hamburk Kolín Mnichov Berlín 

Jablka Golden Delicious Itálie 160 123 - 120 150 

Jonagold Německo 121 110 - 100 145 

Hrušky Abate Fetel Chile 214 216 234 225 240 

Jahody Německo 469 258 499 443 258 

Broskve A Španělsko 185 164 - 189 175 

Meruňky Francie 295 295 352 305 319 

Nektarinky A Španělsko 185 164 - 193 175 

Švestky Německo 140 162 196 146 - 

Citrony Španělsko 158 143 164 143 139 

Kiwi Nový Zéland  317 350 - 255 345 

Hrozny stolní Victoria Itálie 215 189 208 201 216 

Pramen: fruchtportal.de 

 

Ceny ovoce na Slovensku   
Datum zjištění ceny: 28. týden 2020                                                            EUR/kg 

Druh ovoce 
Odrůda 

Ceny od producentů Odbytové ceny z velkoobchodu 

cenové rozpětí průměr ±28./26. t. cenové rozpětí průměr ±28./26. t. 

Jablka T  

     Golden Delicious 70 mm + - - - 0,93 – 1,32 1,17 + 0,09 

Jablka D  

     Idared - - - 1,03 – 1,39 1,26 - 

Hrušky D - - - 1,09 – 1,67 1,52 - 0,06 

Hrozny stolní bílé D - - - 1,99 – 3,20 2,52 - 0,29 

Broskve  0,65 – 1,50 1,07 - - - - 

Meruňky D - - - 1,79 – 2,60 2,15 + 0,11 

Nektarinky D - - - 1,39 – 1,80 1,54 - 0,03 

Švestky a blumy D - - - 1,39 – 1,99 1,69 - 0,48 

Ananas (ks) - - - 1,29 – 1,99 1,55 + 0,03 

Banány - - - 0,74 – 1,19 0,96 - 0,09 

Citrony - - - 1,29 – 1,80 1,49 - 0,15 

Grapefruity bílé - - - 1,39 – 1,59 1,46 - 0,16 

Mandarinky - - - 2,09 – 2,70 2,34 - 0,10 

Pomeranče - - - 1,15 – 1,49 1,36 + 0,08 

Kiwi volné - - - 2,45 – 3,10 2,78 + 0,06 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: ATIS, Agrárne trhové informácie Slovenska 
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Velkoobchodní ceny ovoce na vybraných trzích v Polsku 

Datum zjištění ceny: 21.7. - 22.7.2020                                    PLN/kg 

Druh ovoce 
Bronisze Lublin Lódź Poznań 

22.7.2020 21.7.2020 22.7.2020 21.7.2020 

Jablka Early Geneva 4,00 – 5,33 - - 3,33 – 4,67 

         Jonagored 5,00 – 6,33 - 3,33 – 5,67 - 

Angrešt   4,00 – 10,00 - 3,00 – 5,00 6,00 – 9,00 

Jahody   7,00 – 10,00 16,00 – 16,00 4,00 – 6,00   8,00 – 12,00 

Maliny 11,00 – 15,00 10,00 – 12,00 10,00 – 14,00 14,00 – 24,00 

Meruňky 3,50 – 7,00 - -   8,00 – 10,00 

Třešně 12,00 – 18,00 17,00 – 17,00   8,00 – 12,00 10,00 – 15,00 

Višně 4,00 – 5,00 5,00 – 5,33 5,50 – 6,00 - 

Dovoz: 

Banány 2,33 – 5,10 3,55 – 4,20 3,89 – 4,44 3,78 – 5,56 

Citrony 5,50 – 7,00 5,80 – 7,00 11,00 – 13,00 7,50 – 8,50 

Pomeranče 5,50 – 6,50 6,00 – 6,50 7,00 – 9,00 5,50 – 7,00 

Broskve 3,75 – 5,50 4,50 – 6,70 7,00 – 8,00 5,00 – 6,00 

Nektarinky 6,00 – 9,00 7,00 – 8,00 7,00 – 8,00 5,50 – 7,00 

Hroznové víno 7,80 – 9,50   9,60 – 11,00   8,89 – 10,00 10,00 – 11,00 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw 
 

Velkoobchodní ceny ovoce v Maďarsku 

Datum zjištění ceny: 30. týden 2020                                                                                                                             HUF/kg 

Druh, odrůda Budapest Debrecen Szeged 

Domácí produkce: 

Broskve 581 500 320 

Meruňky 900 700 850 

Nektarinky 538 - 347 

Švestky 400 - 260 

Višně 475 350 300 

Maliny 1 525 2 000 2 200 

Rybíz červený 825 - 1 400 

Dovoz: 

Jablka 500 - 500 

Hrušky 896 - 680 

Banány 369 320 300 

Citrony 720 600 620 

Pomeranče 485 500 450 

Hrozny stolní bílé 920 - 1 150 

Poznámka: Producentské ceny maďarského ovoce na velkoobchodních trzích, - = údaj není k dispozici. 

Pramen: AKII, Agrárgazdasági Kutat és Informatikai Intéze 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ 
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Přehled cen ovoce v Chorvatsku 

Datum zjištění ceny: 30. týden 2020                                                         HRK/kg 

Druh ovoce 
Velkoobchod Maloobchod Tržnice 

min. max.  průměr  min.  max.  průměr   min.  max.  průměr   

Jablka Golden Delicious 6,00 12,00 9,47 5,50 14,99 10,52 4,00 20,00 11,00 

         Idared 6,00 13,00 9,28 4,99 14,69 10,66 4,00 20,00 9,90 

         Jonagold 6,00 12,00 9,04 6,99 12,99 10,82 5,00 18,00 10,06 

Hrušky 7,00 19,00 11,44 8,99 21,99 16,49 8,00 25,00 14,84 

Hrozny stolní bílé 11,00 22,00 16,50 12,99 26,99 18,49 15,00 50,00 24,44 

Broskve 5,00 16,00 9,19 6,99 16,99 12,19 5,00 20,00 12,77 

Meruňky 5,00 22,00 12,39 13,99 29,99 19,54 8,00 40,00 17,26 

Nektarinky 5,00 17,00 9,72 6,99 16,99 13,27 7,00 40,00 14,63 

Švestky 4,00 11,00 7,04 5,99 19,99 10,27 5,00 20,00 10,83 

Třešně 15,00 30,00 23,83 22,99 29,99 27,74 15,00 60,00 30,36 

Višně 10,00 15,00 11,25 - - - 10,00 30,00 18,44 

Banány 6,00 14,00 8,16 6,99 16,99 10,23 5,00 16,00 10,62 

Citrony 10,00 16,00 12,00 9,99 25,98 16,09 12,00 25,00 18,32 

Grapefruity 10,00 13,00 11,29 6,99 18,99 12,99 12,00 20,00 15,30 

Pomeranče 7,00 14,00 9,97 7,99 14,99 12,10 8,00 20,00 13,00 

Kiwi 12,00 23,00 18,08 9,99 29,99 23,62 14,00 30,00 20,31 

Poznámka: - = údaj není k dispozici. 

Pramen: TISUP, Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi - Tržište voća i povrća 

 

Má cenu ho pěstovat? Kilo rybízu prodávají zemědělci za pakatel, na poli 

Před čtvrtstoletím zemědělci ve Zderazi na 

Chrudimsku osázeli několik hektarů půdy rybízem      
a těšili se, jak jim bude porost vydělávat peníze, 
Výkupní ceny tohoto ovoce byly tehdy vysoké. 
A dnes? Za kilo rybízu dostanou mizerný peníz.  

„Právě sklízíme červený rybíz. Na dvou plochách, 
dohromady ho pěstujeme na dvaatřiceti hektarech. 
Potom máme ještě černý rybíz na zhruba dvanácti 
hektarech. Ten prodáváme za patnáct korun             
a červený stojí korunu padesát. Vloni to bylo za    
3,50 Kč a to jsem si říkal, že je to bída,“ říká 
agronom ZD Zderaz Jan Plšek. Začátky pěstování 
rybízu zažil řidič náklaďáku Luboš Šplíchal. „Tehdy 

jsem vozil rybíz ke zpracování do Dašic a pamatuji 
se, že kilo černého stálo 47 korun a červený byl 
o pětikorunu levnější,“ vzpomíná. 
Pomáhají brigádníci  

Péče o keříky je časově náročná, družstvo si na 
ni najímá i zahraniční brigádníky, například Bulhary 
nebo Ukrajince. Každou rostlinu je nutné prořezat 
od starých větví nebo těch, které jsou napadené 
lišejníkem. Porost je také nutné odplevelit. 
Jednoduchými počty lze dospět k jedinému 
výsledku: nula od nuly pojde.  

Určitý, ovšem nikoliv zásadní příjem, dává 

družstvu samosběr rybízu. Právě nyní je aktuální, 
pět odrůd postupně zraje, keře jsou obalené. Lidé 
rádi pro zdravé ovoce do Zderaze přijedou. Poměrně 
dlouhou cestu v úterý vážili manželé Poučovi ze 
Stolan. Ačkoliv je cena samosběru stejná jako nákup 
bobulí sklizených kombajnem, zvolili první možnost. 
„Má to své výhody – natrháme si čistý rybíz bez listů 
nebo případných větviček a nadýcháme se při tom 
čerstvého vzduchu,“ usmívá se Ladislav Pouč. 
Opodál se činí starší manželé, i oni chtějí mít doma 
zásobu vynikající marmelády, bez které se neobejde 
třeba linecké vánoční pečivo. „Dnes udělám kynuté 

knedlíky s rybízem, máme je ještě radši, než 
jahodové, Dávám na ně kysanou smetanu, hodně 
cukru a másla,“ prozrazuje žena rodinný recept na 
sladkou dobrotu.  

Černý rybíz už je sklizen, za kilo červeného 
návštěvníci zaplatí pouhou dvacetikorunu. 
Nejmenovaný obchodní řetězec prodává vaničku      
o obsahu 125 gramů za 45 korun, což v přepočtu na 
kilogram činí 360 korun.  
Likvidují porosty  

Není divu, že mnozí producenti rybízu začali 

porosty likvidovat. Dříve konkurovali levnějším 

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ, AKTUALITY 
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pěstitelům z Polska, nyní je k rozhodnutí nutí 
mizerné ceny. Podobně jsou na tom i zahrádkáři, 

kterým se nevyplácí zdlouhavě sklízet ovoce a vozit 
ho kamsi do výkupny.  
Dotační titul pomůže na pět let  

Zemědělci budou ve Zderazi a nedalekém 
Kutříně rybíz pěstovat dál. Podepsali totiž letos 

dotační titul, který má platnost po dobu pěti let. 
Byla by také škoda likvidovat už zakoupenou 

techniku, třeba kombajn. Na pohled těžký stroj si při 
trhání bobulí nezadá s jemnými prsty ženy. Kuličky 
jsou nepomačkané a keřík je očesán během krátké 
chvilky. 

Pramen: denik.cz, 23.7.2020 

 

ÚKZÚZ zahájil zkoušení přípravků na ochranu rostlin pro ekologické zemědělství          

a integrovanou produkci 

ÚKZÚZ v letošním roce zahájil ověřování 
účinnosti přípravků a pomocných prostředků na 
ochranu rostlin, které lze použít v ekologické            

a integrované produkci révy vinné, ovoce a zelenin. 
Pěstitelé tak budou mít díky novému systému         
do budoucna více nezávislých informací                    
o nízkorizikových přípravcích vhodných pro zmíněné 
způsoby pěstování. 

V rámci trvalých kultur bylo zahájeno testování 
přípravků na ochranu rostlin (POR) v révě vinné       
a jádrovinách – konkrétně jabloních. U obou kultur 
byly cílové choroby vybrány na základě diskuse 
s profesními svazy, a přípravky k testování               
i s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí 
a možnostem uplatnění v ekologickém zemědělství 

(EZ). 
Pro révu vinnou byly k testování zvoleny dvě 

cílové choroby: padlí révové (Erysiphe necator)         
a plíseň šedá (Botrytis cinerea). V případě jabloní 
jsou testovány přípravky proti strupovitosti jabloní 
(Venturia inaequalis), skládkovým chorobám 
způsobovanými nejčastěji patogeny Venturia 
inaequalis, Pezicula, Glomerella, Monilinia 
fructigena, Penicillium expansum, Botrytis cinerea, 
Fusarium sp. atp., a mšicím. 

Vzhledem k tomu, že ÚKZÚZ nedisponuje 
homogenními jednoodrůdovými porosty révy vinné 
ani ovocných druhů, na kterých by mohly být 

pokusy založeny, byla vybrána pracoviště se 
zkušenostmi v oboru a certifikátem GEP (Good 
Experimental Practice - zásady správné pokusnické 
praxe) pro zkoušení POR. Pro révu vinnou je to 
EKOVÍN a v jádrovinách VŠÚO Holovousy. Zkoušení 
v zelenině a bramborách pak probíhá na pracovišti 
ÚKZÚZ v Olomouci – Holicích. 

Zkoušením je ověřována účinnost POR ve vazbě 
na vhodnost pro EZ a IP. Jedná se o první rok 
státem organizovaných zkoušek, kdy se zakládá 
tento systém v ÚKZÚZ ve vazbě na zmocnění 
v rostlinolékařském zákoně a požadavky Národního 

akčního plánu (NAP) pro trvale udržitelné používání 
pesticidů. Pokusy budou příští rok opakovány              
a následně budou Ústavem zveřejňovány první 
výsledky a doporučení. K šíření těchto informací 
bude mj. využíván Rostlinolékařský portál i školení 
ekozemědělců a IP. Do budoucna se uvažuje            
o podobných pokusech při pěstování dalších 
zemědělských plodin na orné půdě. 

Pramen: ÚKZÚZ, 22.7.2020 

 

Tisícovka čmeláčích hnízd je vyprodaná za pár minut. Toho zneužívají nekalí prodejci 

Málokterému hmyzímu druhu se dostává tak 

láskyplných označení jako čmelákovi. Říká se mu 
včelí medvídek, brundibár, či dokonce staročesky 
brumbál. Ke čmelákovi, symbolu mírumilovného 
hmyzu, mají lidé odjakživa kladný vztah a čím dál 
častěji si je pořizují na zahradu k opylování. 
Rostoucímu zájmu zahrádkářů a zemědělců už ale 
nestačí kapacity jediného chovu českých čmeláků  
v Troubsku. Do byznysu se tak pouštějí i ti, kteří 
místním brundibárům spíše škodí. 

Výzkumný ústav v Troubsku u Brna prodává 
hnízda s českými čmeláky už osm let. „Loni to bylo 
pryč za dvě a půl minuty. Zhroutil se nám systém   

a trvalo týden, než jsme se z toho vzpamatovali,“ 
vzpomíná entomoložka Alena Votavová.  

Letos se výzkumníkům podařilo navzdory 

koronaviru prodat kolem tisíce hnízd. „Vytvořili jsme 
si novou databázi pro rezervace, takže jsme byli 
připraveni. Ten nápor letos nebyl ale tak velký, 
protože jsme zvedli cenu i počet nabízených hnízd. 
Rezervace jsem tak zastavila po patnácti minutách,“ 
popsala Votavová situaci, kterou si lidé spojují spíše 
s prodejem lístků na koncerty a sportovní utkání.  
Bez lidské práce to nejde  

Ještě loni stálo hnízdo pro zahrádkáře 1 390 
korun, letos se už prodávalo za 2 200 korun. „Ten 
chov je kromě energie nákladný především na 
lidskou práci, protože je třeba hnízda třikrát týdně 

obejít, zkontrolovat, jak se vyvíjejí, a dát jim pyl,“ 
vysvětluje Votavová. 
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Výzkumný ústav v Troubsku chová čmeláky 
laboratorně, snaží se jim napodobit podmínky           

v přírodě. Královny přezimují v lednici a po 
probuzení se o ně výzkumníci v laboratoři starají až 
do doby, kdy vytvoří hnízdo. Zákazníci si je rezervují 
několik měsíců dopředu a v dubnu a v květnu si je 
odebírají. Čmeláčí hnízdo dělá radost zhruba do 
poloviny léta, pak odlétnou královny a hnízdo 
uhyne.  

Do Troubska letos na jaře zamířili v rouškách 
nejen nadšení zahrádkáři, ale i zemědělci, sadaři 
nebo firmy zabývající se šlechtěním rostlin. Pro 
hnízda si přijeli i ministerští úředníci, poslanci nebo 
učitelé ze škol. Votavová odhaduje, že zhruba 

polovinu produkce odeberou profesionální 
zemědělci.  

Ústav prodejem hnízd vydělá jednotky milionů, 
ale soběstačný není. „Prodeji čmeláků se věnujeme 
jenom část roku, po zbytek se zabýváme 
výzkumem,“ řekla entomoložka.  
Dovážení čmeláci  

Chov čmeláků začal v osmdesátých letech, kdy 
belgický veterinář umístil hnízdo čmeláků z přírody 
do skleníku s rajčaty. Dříve se rajčata opylovala 
uměle speciálními vibračními kartáčky, ale to nebylo 
ideální. Naopak čmeláci umějí opylit květy přesně 

tak, jak to rajčata potřebují. Pěstitelé pak dosáhli 
rekordního výnosu. „To spustilo celý byznys okolo 
čmeláků,“ sdělila Votavová. Dnes se čmeláci 
využívají zejména v ovocných sadech a na 
plantážích či ve sklenících se zeleninou. 

Poptávka zemědělců je tak vysoká, že se čmeláci 
musejí dovážet ze zahraničí. V Česku neexistuje 
velkochov, nejbližší se nacházejí na Slovensku        
a v Polsku. Leckdy jsou to ale vyšlechtění výkonnější 
čmeláci určení přímo do skleníků nebo konkrétních 
sadů. Jejich hnízda se musejí zničit hned po 

dokončení úkolu a předtím, než se začnou líhnout 
pohlavní jedinci. A v tom spočívá kámen úrazu. 
Hrozí milionové pokuty  

V Česku se objevili prodejci, kteří vyšlechtěné 
čmeláky prodávali běžným zahrádkářům. Tito 
čmeláci však podle odborníků mohou ohrozit ty 

místní, například šířením nemocí či křížením, což 
narušuje genofond divokých čmeláků.  

Česká inspekce životního prostředí právě provádí 
kontrolu u jednoho z distributorů, který dovážel 
čmeláky z Polska. Překupník využil neznalosti 
úředníků. Čmelák je totiž v Česku chráněný a jeho 
chov a prodej jsou zakázané. Je tedy třeba získat 
výjimku nejen od krajského úřadu, kde se chov 
nachází, ale také od všech krajů, kam prodejce 
dodává.  

„Situace není jednoduchá, protože některé 
krajské úřady výjimky nevydaly a jiné ano,“ uvedla 
mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. Stane se, že 
úředník není v problematice zběhlý a výjimku         

v dobré víře udělí. Soukromým osobám při 
nedodržení výjimek hrozí podle Nastoupilové pokuta 
až sto tisíc korun, v případě firem až dva miliony 
korun. 

Hnízda ze zahraničí teď dodává zahrádkářům 
podle Votavové jediný překupník. Ostatní dodavatele 
hnízd pro zemědělce lze podle entomoložky spočítat 
na prstech jedné ruky.  
Ministerský zásah  

Na jednotné metodice pro krajské úřady nyní 
pracuje ministerstvo životního prostředí spolu          
s rezortem zemědělství. Mělo by to zajistit 

jednotnější rozhodování úřadů. Vláda chce 
podporovat zejména chov v Troubsku, který se jako 
jediný zabývá chovem českých čmeláků.  

„Všichni naši čmeláci pocházejí z královen, které 
byly získány na území České republiky,“ upozorňuje 
Votavová. Tisíc hnízd ročně však poptávce 
zemědělců nestačí. „Kapacity laboratoře v Troubsku 
jsou omezené, chtěli bychom proto pomoci s jejich 
zvýšením jako prevencí proti dovozu nepůvodních 
čmeláků,“ sdělila mluvčí ministerstva životního 
prostředí Petra Roubíčková.  

Votavová nicméně dodává, že důležitá je osvěta. 
Lidé si mohou do úlu nalákat i čmeláka z přírody. 
„Naším cílem není hrnout do přírody miliony hnízd 
čmeláků, ale chtěli bychom, aby se lidé na našich 
hnízdech naučili čmeláky chovat a více si jich 
všímat,“ řekla výzkumnice. 

Pramen: E15.cz, 15.7.2020 

 

Nebílovský pěstitel borůvek letos očekává dobrou úrodu 

Velmi dobrou úrodu kanadských borůvek letos 
očekává jejich jediný velkopěstitel na Plzeňsku, 
Sady Nebílovy firmy Lukrena a. s. Na hektarovém 
pozemku, který sady osázely několika odrůdami 
keřů kanadských borůvek koncem roku 2017, se 
letos sklízí úroda druhým rokem. Zatímco loni zde 
nasbírali kolem tuny borůvek, letos jich bude podle 
odhadu kolem 2,5 tuny, řekla vedoucí sadů Jana 
Zikmundová. 

I když pěstitele a sadaře letos na jaře trápily 
mrazy, borůvky se jim svým kvetením vyhnuly. Keře 

navíc od loňska opět vyrostly a zesílily, takže dávají 

větší úrodu. Sklizeň začala v minulých dnech. 
„Máme několik odrůd, které dozrávají postupně. Teď 
jsme v ranějších odrůdách a končíme někdy v září 
pozdějšími druhy,“ řekla Zikmundová. Na plantáži, 
nyní při dozrávání chrání plody před nájezdy špačků 
a jiných ptáků vysoké konstrukce s nataženými 
sítěmi, roste kolem 1 700 rostlin kanadských 
borůvek. Zatím mají na výšku půl až tři čtvrtě 
metru, dorostou zhruba až do výšky kolem 1,5 
metru. Sklizeň by se pak měla pohybovat kolem pěti 
až šesti kilogramů borůvek na jeden keř. 
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Sklizeň firma zvládá díky svým zaměstnancům      
i brigádníkům, kteří ale zároveň musejí pracovat na 

začínající sklizni švestek, zřejmě od příštího týdne 
se přidají i letní odrůdy jablek. „Jeden člověk za den 

sklidí kolem 30 kilogramů borůvek. Vše je pouze 
ruční sběr, plody i keře jsou křehké a ani nevím, 

jestli nějaké strojové sklízení je vůbec možné,“ řekla 
Zikmundová. 

Pramen: Zemědělec, 30.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost od 29. 7. 2020 

         100 HUF - 7,561 Kč               1 PLN – 5,949 Kč     1 USD – 22,424 Kč 

           1 EUR – 26,290 Kč 
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