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Klima a kvalitní půda
dělaly z Hané vminu-
losti jedno z center
cukrovarnictví. Změnil
to příchod kvót Evrop-
ské unie na výrobu. Ty
letos skončily, jenže
žádné jásání zeměděl-
ců a vedení cukrovarů
nenastalo.

OLOMOUCKÝ KRAJ Do finále se
blíží letošní řepná kampaň v cukro-
varech na středníMoravě. Cukr, kte-
rý zdejší tři podniky vyrobí, se bude
poprvé prodávat na volném trhu.
V Česku na podzim po třinácti le-
tech skončily evropské kvóty na vý-
robu sladidla. Žádné velké nadšení
to však u vedení cukrovarů ani ze-
mědělců nevyvolalo. Řada z nich
má naopak o budoucnost pěstování
cukrové řepy i výroby cukru na
Hané coby někdejší „cukrové vel-
moci“ obavy.
Zatímco Česko si na systém kvót

zvykalo od svého vstupu do EU
v roce 2004, staré unijní státy fungo-
valy v tomto režimu posledních 50
let. Proto místní zemědělci a produ-
centi s napětím čekají, jak tamní trh
na konec regulací zareaguje.
„Pro všechen cukr, který vyrobí-

me, musíme nyní najít odbyt. Dřív
jsme kvótový cukr prodali na na-
šem trhu, zbytek putoval do prů-
myslu nebo se exportoval do třetích
zemí. Na světovém trhu je teď pře-
tlak a cena cukru prudce klesá. Uvi-
díme, jak na situaci zareagují velcí
hráči na evropském trhu,“ uvedl Jiří
Zapletal, ředitel Cukrovaru Vrbát-
ky, který v nejbližších letech nepočí-
tá s výrazným navyšováním výroby.
V letošní řepné kampani, která
skončí začátkem ledna, cukrovar
zpracuje zhruba 280 tun cukrové
řepy.
Žádný razantní nástup pěstování

cukrovky nečekají s koncem kvót
ani zemědělci. „Každý vyhlíží, co
volný trh udělá,“ podotkl také před-
seda představenstva Agrární komo-
ry Olomouckého kraje Josef Hlavin-
ka.

Zemědělci: Výkupní ceny
cukrovky jsou na hraně
Od klesající ceny cukru se odvíjí
také nízké výkupní ceny cukrové
řepy. Zemědělci mají ještě v paměti
časy, kdy za tunu řepy dostávali ti-
síc korun, nyní se její cena pohybu-
je na úrovni 750 korun za tunu.
„Tato cena je hraniční pro to, aby

bylo vůbec rentabilní cukrovku pěs-
tovat. Určitě od této plodiny nechce-
me odejít, ale je možné, že plochy,
na kterých ji pěstujeme, budeme
v závislosti na vývoji ceny reduko-
vat,“ uvedla předsedkyně předsta-
venstva Zemědělského družstva Un-

čovice Milada Měsícová. Družstvo
už má cukrovku vyoranou ze všech
polí a postupně ji odváží do cukro-
varů v Litovli, Prosenicích a Hrušo-
vanech. „Cukernatost i výnosy jsou
oproti jiným rokům nadstandardní.
Sklízíme v průměru 80 tun z hekta-
ru,“ pochvaluje si Měsícová.
Unčovické družstvo krátce po za-

vedení kvót omezilo pěstování cuk-
rovky z 900 na 100 hektarů. Donu-
til ho k tomu především odchod
francouzské společnosti Eastern Su-
gar, která zavřela cukrovary v Něm-
čicích na Hané nebo v Brodku u Pře-
rova. Před lety se však podnik k cuk-
rovce vrátil. Nyní ji pěstuje na 600
hektarech. „Rozběhly se zase jiné
cukrovary, a to v Litovli a Proseni-
cích, s nimiž jsme začali spolupraco-
vat,“ vysvětlila Měsícová.
Podobně reagovali i jiní zemědělci

na Hané. Zatímco ještě v roce 2005

se cukrovka v Olomouckém kraji
pěstovala na víc než 13 tisících hek-
tarech, v roce 2008 klesla výměra
osetých ploch na osm tisíc hektarů.
Pěstování této – pro hanácké pole ty-
pické – plodiny začali zemědělci ob-
novovat kolem roku 2010, nyní ji
sklízejí z víc než 11 tisíc hektarů.
Mezi družstva, která s cukrovkou

původně zcela skoncovala, aby se
k ní nakonec zase vrátila, patří tře-
ba společnost Hanácká zemědělská
Dolany. „Cukrovku pěstujeme do-
konce ve větším rozsahu než před
deseti lety. Místo někdejších 150 ji
máme na 180 hektarech. Další rozši-
řování ale neplánujeme. Máme oba-
vy, co bude dál. Smlouvy s cukrova-
remmáme ještě na dva roky, pak se
uvidí,“ sdělil předseda představen-
stva firmy Tomáš Dosoudil.
Na zrušení kvót se cukrovary při-

pravovaly dopředu, ani ony proto
příští rok žádné velké změny neplá-
nují. „Smlouvy máme z loňska na
dva roky dopředu, počítali jsme
v nich s deseti- až patnáctiprocent-
ním navýšením. Zpracovávat chce-
me zhruba 300 tisíc tun cukrové
řepy,“ prozradil ředitel Litovelské
cukrovarny Václav Řehák. Cukro-
var už zpracoval tři čtvrtiny letošní
úrody cukrovky. Výnosy jsou podle
Řeháka nižší než v minulých letech.
„Je to dáno suchem, které panovalo
v červenci a srpnu. Počasí námmoc
nepřeje ani při sklizni. Řepa je po-
měrně hodně zablácená, což způso-
buje problémy při její dopravě do
cukrovaru,“ doplnil šéf Litovelské
cukrovarny.
Ještě na začátku 90. let fungovalo

v České republice asi padesát cukro-
varů, dnes je jich jen sedm. I v tak
malém počtu ale zvládnou zpraco-
vat stejné množství řepy jako dříve
desítky továren. Na Moravě sídlí pět
cukrovarů, z toho tři v Olo-
mouckém kraji. Hanácké podniky
jsou jediné, které zůstaly v českých
rukou. Čtyři další cukrovary zpro-
středkovaně vlastní rakouští a fran-
couzští zemědělci.
V Česku se za rok vyrobí přes 550

tisíc tun cukru, domácí spotřeba je
přitom 350 tisíc tun. Zbytek produk-
ce putuje do Evropy nebo na Blízký
a Střední východ.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Petra Klimková
redaktorka MF DNES

Z avedení takzvaného cukerné-
ho pořádku v nových zemích
Evropské unie, mezi které se

v roce 2004 zařadilo i Česko, se na
Hané neobešlo bez obětí. Nástup
kvót nepřežily cukrovary v Němči-
cích nad Hanou na Prostějovsku,
v Kojetíně nebo Brodku u Přerova.
Všechny patřily britsko-francouz-

ské společnosti Eastern Sugar, která
spolu s cukrovary na střední Mora-
vě zavřela také továrnu v Hrochově
Týnci na Chrudimsku. Svou kvótu
na produkci cukru firma vrátila Unii
a za to od ní dostala přes dvě miliar-
dy korun. Třicet procent z této část-
ky získali zemědělci na přechod
k pěstování jiných plodin. V restruk-
turalizačním plánu se firma zaváza-
la, že cukrovary zlikviduje.
„V případě cukrovaru v Brodku

společnost Eastern Sugar klíčové za-
řízení demontovala nebo znehodno-
tila tak, aby nebylo možné obnovit
výrobu cukru. Smluvně se také zavá-
zala, že výroba cukru již nebude ni-
kdy obnovena,“ uvedl Petr Frid-

rich, člen dozorčí rady firmy PMS
Reality, která areál v Brodku u Pře-
rova později koupila a dnes bourá.
Z bývalé chlouby obce zbude jen ně-
kolik budov a nejvyšší z cukrovar-
ských komínů.
Část bývalých zaměstnanců našla

práci v cukrovaru v Prosenicích.
Většinamístních se ale s ukončením
výroby, která měla v obci tradici od
konce 19. století, smiřovala těžko.
„Zemědělci tu měli odbytiště a lidé
práci. Náš cukrovar na tom byl po
technologické stránce dobře,
přesto jsme jeho konci nebyli schop-
ni zabránit,“ litoval starosta Brodku
Roman Zbožínek.
Odchod společnosti Eastern Su-

gar z českého trhu měl později do-
hru u arbitrážního soudu, kde firma
žádala odškodnění za to, že česká
vláda v roce 2003 snížila produkční
kvótu Eastern Sugar ČR o 30 pro-
cent, zatímco kvóty ostatním produ-
centům zvýšila. Společnost s žalo-
bou uspěla. V roce 2007 vysoudila
na Česku 711 milionů korun. (pk)

U ž rok po sametové revoluci
mohli díky americkému histo-
rikovi, spisovateli a význam-

nému vychovateli Charlesi E.
Merrillovi vyjet na donedávna zapo-
vězený Západ první studenti olo-
moucké Univerzity Palackého.
Merrillova štědrost jim otevírala

dveře ke studijnímpobytům ve Spo-
jených státech, sám filantrop olo-
mouckou univerzitu několikrát na-
vštívil. Nyní již bohužel nepřijede,
koncem listopadu zemřel ve věku
97 let v polskémměstě Nowy Sacz.
Do dějin Univerzity Palackého se

Merrill natrvalo zapsal na počátku
devadesátých letech coby zaklada-
tel Polish – Czech Schools Project
známějšího spíše jako Merrillův
program. Funguje dodnes, byť jeho
hlavní donátor se z něj před dvěma
lety už stáhl. Do té doby však díky
němu na americké vysoké školy,
především typu colleges, vyjely při

plně hrazených pobytech stovky
olomouckých studentů.
„Podpora Charlese Merrilla byla

zaměřena především na studenty
v počátcích jejich studia a bez zahra-

ničních zkušeností. Tento základní
požadavek, pramenící z filantropic-
ké snahy pomoci slabším, doplňo-
val důraz na studijní výsledky ucha-
zečů, jejich schopnosti reprezento-
vat vysokou školu a zemi, odkud při-
cházejí, charakterové vlastnosti
i otevřenost novým kontaktům,“
uvádí nyní ve vzpomínkovém textu
web olomoucké univerzity.
Na ní Merrilla připomíná vstupní

sál ústřední univerzitní knihovny,
jenž v budově barokní Zbrojnice
nese od dubna 2000 jeho jméno.
„Uznání za celoživotní dílo ve vý-

chovně-vzdělávací oblasti mu Uni-
verzita Palackého vyjádřila i uděle-
ním čestného doktorátu v roce
1991. V roce 2005 pak obdržel Me-
daili ministerstva školství 1. stupně
udělovanou jako nejvyšší ocenění
za působení v resortu školství Čes-
ké republiky,“ uzavírá web.
—Michal Poláček
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Hodným dětemMikuláš s čertem a andělem včera na Horním náměstí v Olo-
mouci obdarovávali děti, ale jen ty hodné. Foto: Stanislav Heloňa,MAFRA

INZERCE

Eastern Sugar koupil tři
cukrovary, aby je zavřel

Kvóty padly, „velmoc
cukru“ (ne)reaguje

OLOMOUC Dalších několik desítek
stromů kácejí v současnosti v olo-
mouckých parcích pracovníci Vý-
staviště Flora, které se o ně stará.
Během sezonní údržby, která bude
pokračovat až do konce roku, jdou
k zemi hlavně nemocné jehličnaté
stromy. Zároveň se budou sázet
nové.
Porosty ve Smetanových, Čecho-

vých a Bezručových sadech, kterých
se prořezávání týká, jsou podle zá-
stupců výstaviště mimo jiné poniče-
né suchem či kůrovcem. V řadě pří-
padů jde o pozůstatky z výstav či
krátkodobých expozic konaných
v 70. letech minulého století.
„Byly většinou vysazeny na ne-

vhodná místa v hustém zápoji (vzá-
jemném dotyku a prostupování větví

stromů v lesním porostu – pozn. red.).
a dnes jsou již vyvětvené, znehodno-
cené a neperspektivní. S ohledem
na druhovou skladbu se do parků,
které byly historicky založeny jako
listnaté, nehodí,“ shrnul provozní
náměstek pro zahradnickou činnost
Zdeněk Šup.
Kácení se podle něj týká většinou

menších stromů s obvodem kmene
do osmdesáti centimetrů. V tako-
vém případě není nutné mít povole-
ní úřadů, ale stačí jim práce pouze
oznámit.
„Jde o standardní pěstební opatře-

ní, bez kterých by se parky staly
džunglí. Ve všech sadech pod naší
správou již probírkové kácení probí-
halo v zimním období uplynulých
dvou let,“ doplnil Šup. (stk)
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MecenášCharles E.Merrill umožnil
stovkámstudentů olomoucké uni-
verzity studiumna Západě.
Foto: Archiv Žurnálu UP – upol.cz

V 97 letech zemřel americký
filantrop olomouckých studentů

V parcích opět kácejí.
Kvůli úklidu i kůrovci

Advent Krajem chodil Mikuláš


