












Zaznamenejte	 do	 pracovního	 listu,	 odkud	pocházejí	 jablka,	 která	 se	 prodávají	 v	 obchodě,	 do	

kterého	chodíte	s	rodiči	nakupovat.	
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odrůda země	původu
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Do	mapy	zakreslete	státy,	ze	kterých	pocházejí	jablka	ve	vašem	obchodě.	Státy	popisujte	čísly,	

která	mají	jablka	v	seznamu.	
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Příloha	2	–	doplňkový	text	–	Jablka	v	ČR

Martin	Ludvík,	předseda	Ovocnářské	unie	ČR,	říká:

	 Jablka	českých	pěstitelů	bývají	k	dostání	v	obchodech	zhruba	do	poloviny	května.	Pak	je	plně	
nahrazují	v	nabídce	jen	jablka	z	dovozu.	Na	konci	května	ale	dozrávají	jahody	a	třešně.	Zákazníci	
mohou	tedy	české	jablko	nahradit	jiným	českým	ovocem.
	 Spotřeba	ovoce	v	České	republice	jde	v	posledních	letech	dolů,	a	to	kvůli	snaze	lidí	šetřit.	Z	dosud	
nejvyšších	 90,4	 kilogramu	 na	 osobu	 a	 rok	 v	 roce	 2009	 se	 spotřeba	 během	 dvou	 let	 propadla	
o	13	procent	na	79	kilogramů	na	osobu.	Nejvíce	klesla	spotřeba	jablek.	Pozici	na	trhu	ztrácejí	hlavně	
domácí	producenti,	protože	dovozy	jablek	do	Česka	loni	vystoupaly	k	rekordu.	Pokles	spotřeby	však	
nepostihl	jen	domácí	ovoce,	ale	dolů	šla	i	spotřeba	jižního	ovoce.
	 Jablka	 se	na	 spotřebě	čerstvého	ovoce	podílejí	 zhruba	30	procenty.	Zatímco	v	 roce	2009	 jich	
každý	Čech	snědl	v	průměru	26,7	kilogramu	za	rok,	v	roce	2012	spotřeba	klesla	ke	20	kilogramům.	
Celkově	se	spotřeba	ovoce	snížila	asi	o	deset	kilogramů	na	osobu	a	rok,	z	toho	na	jablka	připadá	asi	
šest	 kilogramů.	 Po	 jablkách	 jsou	 nejvíce	 konzumovaným	 ovocem	 v	 souhrnu	 pomeranče	
a	mandarinky	s	přibližně	13	kilogramy	na	osobu	a	rok.
	 Dovoz	 jablek	do	ČR	roste	od	vstupu	země	do	Evropské	unie.	Zatímco	před	vstupem	do	EU	se	
dovozy	 pohybovaly	 kolem	 40	 000	 tun	 ročně,	 v	 následujících	 letech	 se	 postupně	 více	 než	
zdvojnásobily	na	zhruba	85	000	tun	v	roce	2012.	Česká	jablka	tím	ztrácejí	pozici	na	trhu.	Odhaduje	
se,	že	podíl	českých	 jablek	v	obchodních	řetězcích	 je	pod	40	procent.	 Jablka	do	Česka	 jdou	hlavně	
z	Itálie	a	Polska,	dále	také	ze	Slovenska,	Německa	a	Belgie.
	 Za	 rostoucím	 dovozem	 stojí	 úbytek	 ploch	 českých	 jabloňových	 sadů	 a	 jejich	 přestárlost.	
Ovocnáři	prý	nemají	peníze	na	obnovu	sadů	a	stávající	sady	mnohdy	nechávají	jen	dožít.	Od	roku	
1989	se	plochy	jabloňových	sadů	v	ČR	snížily	o	17	procent	na	9	026	hektarů.	Z	toho	přestárlých	sadů	
s	poklesem	plodnosti	je	55	procent.	Po	Estonsku	máme	nejstarší	sady	v	Evropě.	Problém	přestárlých	
výsadeb	je	v	tom,	že	velká	část	produkce	z	těchto	sadů	je	určena	pouze	na	průmyslové	zpracování.
	 Zdroje	na	investice	do	nových	sadů	ovocnářům	chybí	i	kvůli	poklesu	farmářských	cen.	Průměrná	
farmářská	cena	jablek	v	letech	2009	a	2010	byla	8,06	Kč	za	kg,	což	proti	průměru	let	2007	a	2008	
představovalo	pokles	o	22	procent.
	 Významně	se	také	snížily	dotace	státu	na	nové	výsadby,	které	stát	zavedl	v	polovině	90.	let,	aby	
pomohl	nastartovat	prakticky	zastavenou	obnovu	sadů.	Hrozí,	že	větší	zemědělské	podniky	omezí	
pěstování	jablek	a	budou	se	věnovat	pěstování	obilí	a	řepky,	jejichž	cena	roste.
	 Pokud	by	pokles	produkce	a	úbytek	sadů	pokračovaly,	mělo	by	ministerstvo	zemědělství	podle	
ovocnářů	 uvažovat	 o	 zařazení	 pěstování	 jablek	mezi	 takzvané	 citlivé	 komodity ,	 které	 dostávají	

1

z	EU	zvláštní	dotace.	
	 V	 Česku	 nyní	 působí	 téměř	 1	 000	 subjektů	 zabývajících	 se	 pěstováním	 ovoce.	 Počet	 lidí	
pracujících	v	ovocnářství	se	odhaduje	na	3	000	až	5	000.
	 Vysoký	podíl	dovážené	zeleniny	se	nedaří	snižovat	i	kvůli	nedostatku	zpracovatelských	kapacit.	
Situace	se	podle	zelinářů	zhoršila	po	vstupu	do	EU,	kdy	se	do	Česka	začala	ve	velkém	vozit	zelenina	
nejen	 z	 Polska,	 ale	 i	 ze	 západní	 Evropy,	 a	 po	 nástupu	 obchodních	 řetězců.	 Kromě	 nejznámějších	
mochovských	mrazíren	postupně	zanikaly	i	provozy	v	Litoměřicích,	Kunovicích	nebo	Olomouci.

1
	 Citlivé	 komodity	 jsou	 komodity,	 které	 jsou	 z	 pohledu	 jednotlivých	 členských	 států	 klíčové	 pro	 zachování	
vyvážené	zemědělské	soustavy	a	konkurenceschopnosti	některých	specifických	odvětví.	Těm	tedy	jednotlivé	
členské	státy	věnují	zvýšenou	pozornost	a	snaží	se	 je	v	maximální	míře	podpořit.	V	ČR	se	jedná	o	podporu	
chovu	 přežvýkavců	 (chov	 krav	 na	 mléko	 i	 maso,	 chov	 ovcí	 a	 koz),	 pěstování	 brambor	 na	 škrobárenské	
zpracování	 a	 pěstování	 chmele.	 (http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ministerstvo-zemedelstvi-
397/otazka/Citlive-komodity-1993)
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