
+50 %

+35
 %

+72 %

V jižní Evropě bude méně oliv, vína i dalších klíčových plodin. 
S problémy se potýká také naše oblast – hlavně jižní Morava. 

Místy je krajina vyprahlá jako ve Středomoří a pěstitelé 
očekávají nižší výnosy takřka veškerého ovoce, obilnin nebo 
česneku. Situace je podle odborníků horší než v roce 2015.

TýdeníkKvěty12

SUCHO A KATASTROFÁLNÍ 
VEDRO TRÁPÍ EVROPU 

TÉMA TÝDNE ■

JÍDLO BUDE 
ZDRAŽOVAT!

Máme se 
připravit na 
cenovou smršť 
základních 
potravin?
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Plody se sklízejí 
na podzim, už teď 
je ale patrné, co 
napáchalo sucho...

V jižní Evropě počítají 
ztráty pěstitelé oliv

+72 %

13TýdeníkKvěty

D
oslova o apokalypse hovoří 

už někteří farmáři z Itálie, 

Francie a Španělska. 

„Letos to není jen špatné, už 

je to katastrofi cké,“ zoufá si na 

serveru La Información španělský 

farmář Joaquín Antonio Pino 

z provincie Ávila, která leží na 

západ od Madridu. Pěstitelé obilí 

na Pyrenejském poloostrově totiž 

čekají nejhorší sklizeň za posled-

ních 20 let.

Ve Francii bědují hlavně vinaři. 

„S 37,6 milionu hektolitrů bude 

sklizeň v roce 2017 o 17 % 

nižší než v roce 2016 a celkově 

to bude 16 % pod průměrem za 

posledních pět let!“ uvedl list The 

Guardian s odkazem na statistiku 

Agreste. Vinaři ve Francii čelí 

problémům už druhý rok. Loni jim 

celková produkce kvůli špatnému 

počasí klesla o 10 %. Nejhůře na 

tom jsou vinařské regiony Bor-

deaux a Charente, ale i Alsasko na 

východě země.

Sucho postihlo dvě třetiny 

zemědělské půdy v Itálii. Celková 

škoda farmářů je tak zatím vyčísle-

ná na 2 miliardy eur (zhruba 

52 miliard Kč). Spotřebitelé mohou 

očekávat méně mléka, rajčat, 

česneku, vína. Italští vinaři začali 

sklízet hrozny o několik týdnů dříve 

než obvykle a očekávají o 10 až 

15 procent nižší produkci vína 

oproti minulému roku. A protože 

Itálie patří společně se Španělskem 

mezi hlavní producenty olivového 

oleje, i zde dojde k prudkému 

poklesu výnosů. Odhady Meziná-

rodní rady pro olivový olej odhadují 

na Apeninském poloostrově pokles 

produkce až o 60 procent: na vině 

je  sucho a bakteriální choroba, 

která napadá rostliny.

Příčiny? Jižní Evropu podobně 

jako region střední Evropy sužuje 

už měsíce nedostatek srážek 

a v některých oblastech extrémně 

vysoké teploty. 

 � NAPLŇUJÍ SE 
ČERNÉ SCÉNÁŘE...

Pozoruhodný je odhad ame-

rického serveru pro předpovědi 

počasí AccuWeather: „Dlou-

hodobé teplo včetně několika 

nebezpečných vln veder bude 

v létě trápit celou jižní a východní 

Evropu,“ uváděl meteorolog Eric 

Leister ve zprávě už 11. května!

Sever Francie, Německa a část 

České republiky měly trápit čas-

tější bouřky v druhé polovině léta 

a také další sucho, které by mělo 

trvat až do podzimu. Dešťové 

srážky se více očekávají v severní 

Evropě. „Na jihu bude toto sucho 

spojované s poškozením plodin 

ze studených epizod koncem jara. 

Výnosy budou nižší, což následně 

povede k nedostatku plodin a ke 

zvyšování cen ve zbytku Evropy,“ 

uvedl v závěru zprávy server 

AccuWeather.

I když průběh počasí 

ovlivňuje rozložení tlakových 

polí (sucho obecně způsobuje 

abnormálně četný výskyt anti-

cyklonálních typů synoptických 

situací), je vysoce pravděpo-

dobné, že se začínají projevo-

vat i vlivy globálního oteplo-

vání. Ostatně Ústav výzkumu 

globální změny AV ČR, který se 

oteplováním zabývá a sleduje 

klíčové přírodní parametry na 

dvou desítkách stanovišť od 

suché Panonské nížiny až po 

alpské louky, uveřejnil před 

časem také rozsáhlejší materiál 

Průvodce klimatickými změ-

nami, v němž je mj. uvedeno: 

„Modely pro 21. století 

očekávají zvýšení četnosti 

a významu extrémních jevů sou-

visejících s vysokými teplotami, 

a naopak snížení extrémních jevů 

souvisejících s nízkými teplotami, 

obojí v globálním měřítku. Je 

velmi pravděpodobné, že se bude 

zvyšovat délka, četnost a intenzita 

teplých period a horkých vln ve 

většině oblastí.“

Pro střední a východní Evropu 

se předpokládá pokles srážek 

v letním období, což bude mít za 

následek vyšší vodní stres. Jižní 

Evropu kromě úmorných veder 

čeká snížená produkce plodin 

a větší zdravotní rizika během 

horkých vln.

E 
!

Už se 
zdražuje
Od začátku roku a v průběhu 

jara čeští spotřebitelé pocítili 

zdražování potravin. Některé 

plodiny podle čísel Českého 

statistického úřadu meziročně 

poskočily až o několik desítek 

procent, například brokolice 

nebo okurky o více než 50 %. 

Proč? Mohlo za to na jaře 

chladné počasí na jihu Evropy, 

odkud se do českých obcho-

dů dovážela většina ovoce 

a zeleniny.

� Ceny zemědělských výrob-

ců se v létě meziročně zvýšily 

o 12,5 %. V rostlinné výrobě 

se ceny zvýšily o 7,5 % 

v důsledku růstu cen čerstvé-

ho ovoce o 12,6 % a olejnin 

o 5,3 %. Ceny obilovin byly 

vyšší o 3,1 %.

� V živočišné výrobě se ceny 

zvýšily o 18,9 %, vzrostly 

ceny mléka o 33,1 %, jateč-

ných prasat o 25,7 % a vajec 

o 14,4 %.

� Naopak klesly ceny brambor 

o 17,6 % a čerstvé zeleniny 

o 14,1 %.

(meziroční srovnání cen ČSÚ 

k 20. 7. 2017)
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 � ČESKO: MÁLO 
ČESNEKU A HLAVNĚ 
OVOCE  

„Česká krajina nyní vypadá jako 

středomořská oblast,“ uvedl pro 

server novinky.cz mluvčí Agrární 

komory Jiří Felčárek. „Chybí kla-

sické jarní závlahové srážky, není 

nasycena půda, bylo málo sněhu 

a není spodní voda.“

Částečně tak bude poškozena 

veškerá úroda. Odborníci se 

shodují, že situace je výrazně 

horší než v roce 2015. Tak třeba 

ovocnáři už počítají s masivními 

propady. „Očekáváme nižší úrodu 

ovoce minimálně o 25 %, zejména 

vlivem škod způsobených jarním 

mrazem koncem dubna a v květ-

nu,“ potvrdil nám Ing. Martin 

Ludvík, předseda Ovocnářské unie 

České republiky. „Ze sklizeného 

ovoce zatím vyplývá, že v Evropě, 

na rozdíl od nás, byla dobrá úroda 

meruněk, což poznali i čeští spo-

třebitelé, kteří zahraniční meruňky 

kupovali v akcích za ceny i pod 

30 Kč/kg. Naopak vyšší ceny byly 

u třešní, kdy úroda byla nižší v řadě 

zemí zejména kvůli jarním mrazům. 

Vývoj cen v dalších obdobích bude 

záležet na skutečné sklizni a nyní 

nelze předvídat.“ 

Podrobnosti o jednotlivých 

druzích uvádí box Jaká se očekává 

sklizeň ovoce v ČR? Radovat se 

nemůže ani ten, kdo ovoci tolik ne-

holduje. Přidává se totiž do konzerv, 

koláčů, různých polotovarů, jogurtů 

a šťáv, takže i tento sortiment může 

v konečném důsledku podražit.

Radost nemají pěstitelé česneku. 

Starosti pociťují hlavně ti na jižní 

Moravě, kde je místy až o polovinu 

nižší úroda, než byli v posledních 

letech zvyklí. A protože poptávka 

po tuzemském česneku se zvyšuje, 

jeho cena už teď roste. U nás se 

pěstuje na ploše 350 hektarů, 

což běžně nestačí pro uspokojení 

poptávky, a tak se polovina dováží 

z Číny, Francie a Španělska.

 � PEČIVO I PIVO
Extrémně málo má být českých 

meruněk – například u meruněk 

a broskví jsou poklesy proti pětile-

tým průměrům zhruba 

o 70 procent. A protože na 

jaře pomrzly i švestky a třešně, 

problémy mohou pocítit palírny. 

Bude k nim chodit méně sadařů 

a pálenky bude málo. Logicky tak 

může podražit.

Neradují se ani mnozí včelaři. 

Jak uvádí agrární portál Agris, lidé 

se začínají u svých včelařů pídit po 

letošní dodávce. Jenže často slyší: 

„Medu je méně...“ Je potřeba se 

připravit na to, že letošní dodávka 

JABLKA HRUŠKY TŘEŠNĚ ŠVESTKY 
A SLÍVY

MERUŇKY MALINY 
A OSTRUŽINY

2015               2016               2017

Jaká se očekává sklizeň ovoce v ČR?

Jak to bude 
s cenou piva? 

Sucho totiž 
ovlivnilo 

úrodu 
sladovnického 

ječmene!

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) SRV/OdTK – Odhad sklizně ovoce z plodných produkčních sadů k 15. 6. 2017

1
5
5
 6

4
0
 t

u
n
 

1
2
6
 4

3
4
 t

u
n
 

9
8
 3

3
9
 t

u
n

1
0
 0

0
2
 t

u
n
 

6
 6

4
3
 t

u
n
 

5
 8

1
1
 t

u
n

2
 3

0
6
 t

u
n
 

2
 7

0
6
 t

u
n
 

1
 2

2
9
 t

u
n

8
 7

4
2
 t

u
n
 

6
 3

7
8
  

tu
n
 

3
 8

7
8
 t

u
n

2
 2

1
0
 t

u
n
 

6
6
2
 t

u
n
 

6
5
6
 t

u
n

4
5
,7

 t
u
n
 

5
1
,2

 t
u
n
 

3
5
,1

 t
u
n

„Očekáváme 
nižší úrodu 
ovoce 
minimálně 
o 25 %,“ říká 
Martin Ludvík, 
předseda 
Ovocnářské 
unie České 
republiky.
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 � Očekává se u nás horší 
úroda? Případně jakých 
plodin se týká?

Vývoj letošního počasí nega-

tivně zasáhl prakticky všechny 

zemědělské plodiny. Již na 

jaře poškodilo úrodu našeho 

ovoce a částečně vinnou révu 

mrazivé počasí, v rozhodující 

fázi vývoje porostů pak přišlo 

v červnu a červenci suché a vel-

mi teplé počasí. Úroda ovoce 

bude letos podle pěstitelů 

jedna z nejhorších v novodobé 

historii, poškozeny jsou ale také 

porosty obilovin, olejnin, máku 

nebo kukuřice, tam ale nejde 

o poškození plošné, ale lokální. 

Nejhůř ze všeho je na tom však 

zřejmě ovoce.

 � Lze u některých 
komodit v dalších 
týdnech a měsících 
očekávat zdražení vlivem 
sucha v ČR a v jižní 
Evropě?

Pokud by byla nižší sklizeň 

jenom v naší zemi, příliš by se 

vliv počasí v cenách neproje-

vil. Ale vzhledem k tomu, že 

klimatickými jevy, především 

suchem, byly postiženy i další 

země EU, lze vyšší ceny jak 

zemědělských komodit, tak 

z nich vyrobených potravin 

očekávat. Nemusí to ale 

nutně být jen vlivem počasí. 

Nejdůležitějším faktorem 

tvorby cen je vztah poptávky 

a nabídky, jehož projevem 

jsou mimo jiné vysoké ceny 

másla. Sklizeň většiny komo-

dit není dosud ukončena, pro-

to je ještě v současné době 

předčasné ceny konkrétních 

komodit předpovídat. (Další 

faktory na vliv cen rozebírá ve 

svém komentáři na straně 9 

agrární analytik Petr Havel – 

pozn. red.)

 � Za jak dlouho se 
obvykle horší úroda 
promítá do cen potravin?

Samozřejmě záleží na 

produkčním cyklu, třeba 

v případě živočišné výroby. 

Takže doba je u různých 

komodit různá. Také záleží na 

tom, jak dlouho se dá ta která 

komodita skladovat. Obecně 

platí, že nejrychleji se výsled-

ky sklizně promítají do rychle 

se kazících komodit (ovoce, 

zelenina), naproti tomu třeba 

cena za obilí se může projevit 

až za několik měsíců poté, co 

se ještě před jeho využitím 

v pekárenské výrobě promít-

ne do cen mouky. Dosavadní 

vývoj nasvědčuje tomu, že 

by se vliv letošní úrody mohl 

v cenách potravin projevit 

zhruba ve čtvrtém čtvrtletí 

letošního roku.

Minirozhovor

Lze ceny konkrétních 
komodit předpovídat?

Odpovídá Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR):

2017

� Budoucnost 
zemědělství může 
také stát na takzva-
ných vertikálních 
farmách (reportáž 

v Týdeníku Květy č. 24, 

Vítejte v high-tech 

pěstírně). Jde o zastře-

šené pěstební plochy, 

ve kterých zemědělské 

plodiny rostou v patrech 

nad sebou. Využívá se 

takzvané hydroponie: 

rostliny rostou v živném 

roztoku, který má přísně 

kontrolované složení. 

Koncentrace minerálů 

je stanovena tak, aby 

rostlinám v maximální 

možné míře usnadňovala 

růst. Jakmile zeměděl-

skou půdu nahrazuje 

živný roztok, odpadá 

nežádoucí odpařování 

vody, popřípadě její 

prosakování a odtok 

do nižších vrstev půdy. 

Výsledkem je až 90% 

úspora vody oproti 

konvenčním formám 

zemědělské produkce. 

Současně nedochází 

k znečišťování spodních 

vod, které jsou pro 

budoucnost lidstva ži-

votně důležité. Slunce tu 

nahrazují speciální LED 

žárovky. Takto je možné 

pěstovat téměř všechny 

pokojové rostliny, 

rajčata, okurky apod., 

nebo květiny (karafi áty, 

gerbery a další) pro 

produkci řezaných květů. 

� Prototyp této farmy 

budoucnosti vybudoval 

v prostorách zaniklé 

továrny na polovo-

diče biolog Šigeharu 

Šimamura. Farma stojí 

v prefektuře Mijagi na 

východě Japonska, 

tedy v oblasti, kterou 

v roce 2011 postihlo 

ničivé zemětřesení. Pan 

Šimamura v místech 

s nedostatkem potravin 

ukázal výhody rychlé-
ho a vysoce efektiv-
ního pěstování.

� U nás se tomu 

začali věnovat v břec-

lavském podniku Fosfa 

v roce 2014. Letos 
vyzkoušeli první 
sklizeň salátů a růz-
ných bylinek.

� I když podle zastánců 

technologie lze takto 

pěstovat takřka cokoli, 

těžko si lze představit 

lány s obilím, řepkou, 

sady s jabloněmi či 

vinice... Pěstování 
ve vertikální farmě 
je reálné a ekono-
mické, pokud jsou 
rostliny menší.

R?

Pod střechou a s živinami v hadičkách?

Úroda ovoce 
bude letos 

podle pěstitelů 
jedna 

z nejhorších 
v novodobé 

historii.

5. 6. 2017
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bude podstatně dražší. Na 

začátku roku byly zaznamenány 

velké úhyny včel. Ostatně s tím 

souvisí i neúroda ovoce. Málo včel 

totiž nestačilo opylovat stromy. 

Tragické to naštěstí není u obi-

lovin. Žně jsou v plném proudu, 

a i když se kvůli suchu sklidí 

zhruba o 10 procent méně, nemě-

lo by to zamávat s cenami pečiva. 

„Díky tomu, že loni a předloni 

byly nadúrody, tak obchodníci 

mají plné sklady. Jestli se cena 

zvedne, tak za to budou moct 

obchodníci a spekulanti,“ řekl 

Deníku předseda Klubu mladých 

farmářů Asociace soukromého 

zemědělství Šimon Marák.

Otázka je, jak to bude s cenou 

nejoblíbenějšího nápoje Čechů. 

Počátkem července se objevily 

informace, že kvůli nedostatku 

sladovnického ječmene by mohlo 

zdražit pivo až o dvě koruny. 

Sucho mělo vliv na úrodu ječmene 

nejen u nás, ale právě v celé Ev-

ropě. Pokud bude úroda skutečně 

mizivá, ekonomové zdražení piva 

očekávají v prosinci.

 � NEÚRODA UŽ 
NENÍ NÁHODA!

Prognózy o zdražování nesly-

šíme samozřejmě rádi. Poslední 

roky se objevují často. Když 

nepláčou sadaři, na nepřízeň 

počasí upozorňují bramboráři 

(i úroda brambor zřejmě nebude 

tak kvalitní jako loni) či vinaři. 

V posledních letech takřka 

všichni... Pravda je, že sucho 

a extrémní výkyvy počasí trápí 

zemědělce již několik let a od 

roku 2012 se to projevuje stále 

častěji. I průměrná teplota dle 

hydrometeorologických statistik 

roste. Přitom nejde o to, že 

by z hlediska množství srážek 

pršelo méně, jenže stejné 

množství vody naprší za méně 

dní a mezi tím jsou delší období 

beze srážek. K tomu s vyššími 

teplotami se zvyšuje i výpar.

Je evidentní, že počasí neporu-

číme a zemědělci musí s nižšími 

výnosy počítat, případně hledat 

opatření, jak je zmírnit či na které 

plodiny se zaměřit.     

Podle analýz, které nabízí 

server Ústavu výzkumu 

globální změny AV ČR Czech-

Globe, nebude lépe. Třeba pro 

oblasti do 400 metrů nad mo-

řem se sice jako přínosná jeví 

delší vegetační sezona, jenže 

v případě naplnění sušších 

scénářů změny klimatu bude 

velmi komplikované v nejtep-

lejších oblastech ČR udržet 

současnou úroveň průměr-

ných výnosů analyzovaných 

plodin (ječmen jarní, pšenice 

ozimá, kukuřice, řepka ozimá).

Vědci z CzechGlobe pozorují 

chování různých plodin v lo-

kalitě Domanínek u Bystřice 

nad Pernštejnem. V desítkách 

malých skleníků zkoumají 

působení budoucího počasí na 

produkci potravin. Sledují tam 

třeba vliv zvýšené koncentrace 

oxidu uhličitého, teploty či sucha 

na obilí. Součástí je také výzkum 

vztahu vodní bilance a výživy na 

toky látek v porostech zeměděl-

ských plodin a rychle rostoucích 

dřevin. �

Vedra 
v Evropě 
2017
� Teploty na starém kontinentu se 

počátkem srpna pohybovaly 10 až 

15 stupňů nad normálem. Britský list 

The Guardian napsal, že jde o nej-
intenzivnější vlnu horka od 
roku 2003. V několika zemích jižní 

a střední Evropy stoupaly teploty nad 

40 stupňů Celsia. Tato vlna horkého 

vzduchu byla pojmenována Lucifer. 

� Nejpostiženější byla Itálie. 
Varování před vedrem platilo pro 

26 italských měst, kromě metropole i Be-

nátek. V obou městech už dříve úřady 

kvůli nejhoršímu suchu za posledních 

60 let nechaly vypnout přívody vody do 

fontán. Potíže pociťují rovněž Maďarsko 
a balkánské státy: Srbsko, Bosnu 
a Hercegovinu, Makedonii a Chor-
vatsko sužují lesní požáry. Živel trápí 

také francouzskou Korsiku, s ohněm se 

tam nyní potýká asi 200 hasičů.

� Úřady v Bosně oznámily, že kvůli vedru 

a suchu očekávají jen poloviční úrodu. 

Sousední Srbsko je na tom podle agen-

tury Reuters obdobně, úroda kukuřice 

a sóji bude nižší až o třetinu.

(zdroj: ČTK)
Za rostoucí ceny mléka a másla mohou z části také sezonní faktory: 
v létě dojnice produkují méně tučné mléko, navíc se krávám 
vždy nedostává dostatek potravy, pastviny jsou vyprahlé
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