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Èeské cukrovarnictví a lihovarnictví v roce 2008
CZECH SUGAR AND DISTILLERY INDUSTRY IN 2008
Referát pøednesený na Cukrovarnicko-lihovarnické konferenci 2009

Oldøich Reinbergr, pøedseda Èeskomoravského cukrovarnického spolku a Svazu lihovarù ÈR

Letoní Cukrovarnicko-lihovarnická konference, poøádaná tradiènì VUC Praha, byla rozíøena i o zástupce zemìdìlcù pìstujících
cukrovou øepu  základní surovinu pro výrobu cukru a lihu v èeských podmínkách. Ji druhým rokem se úèastní této odborné akce
i zástupci èeského lihovarnického prùmyslu. Vysoká úèast znamená zájem úèastníkù na vymìnì poznatkù a zkueností  a to nejenom
ve svém oboru, vypovídá rovnì o zájmu získávat nové znalosti z navazujících oborù.
Na zaèátku letoního roku pøevzala Èeská republika roli
pøedsednického státu Evropské unie. Jako symbol èeského pøedsednictví byla vybrána kostka cukru s podtitulem Evropì to
osladíme. Pro èeské cukrovarnictví to pøedstavuje monost
prezentovat nejenom svou bohatou historii (mj. právì kostka cukru
byla vymylena na naem území), ale rovnì i tu skuteènost,
e ÈR vdy patøila a do budoucna i nadále bude patøit na evropskou cukerní mapu.
Cukrová øepa

pìstovala na ploe 50 tis. ha, co pøedstavuje v porovnání
s rokem 2004/05 sníení o 29 %. Dùvodù poklesu výmìry øepy
je nìkolik, mezi ty hlavní patøí ukonèení výroby cukru ve spoleènosti Eastern Sugar ÈR, nemonost vyrábìt tzv. C cukr urèený pro export mimo území EU.
Z pohledu dalího vývoje èeského øepaøství, ale i cukrovarnictví je velmi pozitivní ta skuteènost, e pìstitelé cukrové øepy

Obr. 2. Vývoj výnosu polarizaèního cukru v ÈR

Je to právì cukrová øepa, která je úspìnì pìstována na
území ÈR necelých dvì stì let a která doznala v posledních
letech dalí smìr svého uplatnìní. Èeská republika zaèala cukrovou øepu, v naich podmínkách jedinou surovinu pro výrobu
cukru, vyuívat i pro nepotravináøské vyuití  výrobu obnovitelného zdroje energie.
Vyuití cukrové øepy v podmínkách ÈR
Uplatnìní je pomìrnì iroké, co dává cukrovce dobrý potenciál pro její dalí rozvoj, který je umocnìn tím, e v ÈR jsou
velmi pøíhodné podmínky pro její pìstování (obr. 1., obr. 2.).
Na obr. 3. je zachycen vývoj sklizòových ploch cukrové øepy.
Jak je patrné, v právì skonèené kampani 2008/09 se cukrovka

Obr. 1. Vývoj prùmìrné cukernatosti
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Obr. 3. Výmìra cukrové øepy v Èeské republice
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Obr. 4. Vývoj výroby cukru v Èeské republice

Tab. I. Prùbìh krácení produkèní kvóty v EU
Cukr (t)
Produkèní kvóta EU (pøed reformou)

17 554 453

Nákup dodateèné kvóty (2006/07 a 2007/08)

1 012 620

Krácení kvóty (2006/07 a 2009/10)

5 773 000

Produkèní kvóta EU (k lednu 2009)

12 794 073

na výrobu cukru 2,56 mil. t øepy, z èeho bylo vyrobeno 414 tis. t
cukru (obr. 4.).
Èeská republika dnes disponuje produkèní kvótou 372 tis. t
cukru, co pokrývá celkovou domácí potøebu. I pøes tuto skuteènost vykazuje zahranièní obchod s cukrem stále aktivní saldo (obr. 5.), které má vak klesající trend.
Obr. 5. Èeský vývoz a dovoz cukru

se nevzdali v rámci probíhající cukerní reformy svých dodávacích práv. K ádnému krácení produkèních kvót nedolo rovnì ze strany souèasných cukrovarnických spoleèností. Naopak
spoleènì cukrovary a pìstiteli byla nakoupena celá dodateèná
kvóta cukru 20 070 t. Èeská republika tak vyslala EU jasný signál o tom, e pìstování cukrovky a výroba cukru ji jsou restrukturalizovány a jsou pøipraveny na nové poreformní podmínky. Souèasní aktivní pìstitelé cukrové øepy musí vak i nadále
èelit demotivatiènímu systému vyplácení kompenzaèních plateb. Stále existuje názorová nejednotnost mezi Svazem pìstitelù
cukrovky Èech a Moravským svazem pìstitelù cukrovky. Do
budoucna se jeví jako velmi vhodné vystupovat a hájit zájmy
cukrové øepy jednotnì. Z pohledu cukrovarnických spoleèností
je v poslední dobì zaznamenán urèitý návrat pìstitelù k cukrové
øepì.
Èeské cukrovarnictví
Èeské cukrovarnictví prolo pomìrnì významnou restrukturalizací. V souèasné dobì provozuje pìt cukrovarnických spoleèností sedm cukrovarù s prùmìrnou zpracovatelskou kapacitou 5,4 tis. t/d øepy, z toho dva cukrovary (Dobrovice a Èeské
Meziøíèí) jsou Èechách a pìt cukrovarù (Opava, Litovel, Prosenice, Vrbátky, Hruovany nad Jeviovkou) jsou na Moravì. Celkem bylo v tìchto závodech v kampani 2008/09 zpracováno
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Cukerní reforma
Jeden z hlavních cílù cukerní reformy bylo sníit výrobu
v EU o 6 mil. t cukru. Z tab. I. vyplývá, e tento cíl se podaøilo
naplnit, nebo je ji zkráceno více ne 5,77 mil. t. Evropská unie
de facto ztratila svou sobìstaènost v zajitìní základní potraviny  cukru. K uspokojení celkové potøeby cukru budou muset
být do EU dováeny necelé 4 mil. t cukru, a to pøedevím z tzv.
LDC a ACP zemí.
Cukerní reforma si vybrala svou daò v rámci evropského
cukrovarnického prùmyslu, kdy bylo zavøeno v celé EU-27 více
ne sedmdesát cukrovarù, dolo rovnì ke sníení sklizòové
plochy cukrové øepy a ve stejném pomìru se sníil i poèet pìstitelù cukrové øepy.
Èeské cukrovarnictví je v rámci probíhající cukerní reformy
zasaeno nìkolika významnými skuteènostmi  odchodem spoleènosti Eastern Sugar ÈR, èím ÈR pøila o kvótu 102 tis. t, a také
tím, e èetí producenti cukru musí bìhem tøíletého období odvést do tzv. restrukturalizaèního fondu pøes 4,5 mld. Kè, co se
projevuje i ve zhoreném cash-flow a sníených výdajích na
investice.
Svaz lihovarù ÈR
Profesní organizací, která sdruuje vechny èeské výrobce
lihu (potravináøský, bezvodý), je Svaz lihovarù ÈR. Základním
posláním Svazu je zajiovat, prosazovat a hájit zájmy èeského
lihovarnického prùmyslu. V Èeské republice jsou v provozu prùmyslové lihovary (Chrudim, Kojetín, Kolín) vyrábìjící potravináøský líh, bioetanolové závody (Dobrovice, Trmice, Vrdy)
a nìkolik zemìdìlských lihovarù.
Svaz lihovarù ÈR je èlenem Unie evropských producentù
lihu (UEPA), Agrární komory ÈR, Potravináøské komory ÈR, SZIF.
Dále se aktivnì úèastní pracovní meziresortní skupiny Biopaliva,
jejím cílem je pøíprava legislativy týkající se bioetanolu. Svaz je
dnes oficiálním pøipomínkovým místem pøi tvorbì této legislativy.
Svaz lihovarù ÈR rovnì spolupracuje s Generálním øeditelstvím
cel ÈR, se kterým bylo podepsáno memorandum o spolupráci.
Vìnuje se rovnì aktivnì problematice REACH (registrace chemických látek).
V souèasné dobì Svaz lihovarù ÈR øeí pøedevím legislativní problematiku  jitìní daòových skladù, jitìní spotøební
danì pøi dopravì lihu a otázku denaturace (znehodnocení) lihu.
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Tab. II. Mnoství bioetanolu v pohonných hmotách
Rok

Podíl bioetanolu v palivu
(%)

2008

2,0

630 000

2009

3,5

1 100 000

2010

5,75

1 850 000

Obr. 6. Dovoz lihu do Èeské republiky

Pøedpokládané mnoství
bioetanolu (hl)

Èeský bioetanolový sektor
Zavádìní bioetanolu v ÈR prolo pomìrnì sloitým vývojem (neúspìné tendry, odklady, atd.). Výroba, distribuce, pøimíchávání bioetanolu do pohonných hmot nejsou ádným zpùsobem v ÈR podporovány, na rozdíl od okolních státù. Za urèitou
podporu lze povaovat zákonem stanové minimální mnoství
bioetanolu, které musí být pøimícháno do pohonných hmot.
Tento minimální podíl a pøedpokládané mnoství uvádí tab. II.
Závazné pøimíchávání bioetanolu do pohonných hmot vak
nelze povaovat za podporu èeského bioetanolového sektoru,
protoe bioetanol je do ÈR dováen, pøedevím z Brazílie èi
Pákistánu, kde jsou výrobní náklady v porovnání s evropskými
daleko nií. Jak je patrné z obr. 6., dolo u dovozù bioetanolu
v meziroèním srovnání k nárùstu o více ne 650 %.
Závìr
Èeské øepaøství, cukrovarnictví i lihovarnictví patøilo v historii
vdy k tìm nejvýznamnìjím a nejúspìnìjím oborùm hospodáøství. V posledních letech je toho dùkazem rychlá modernizace cukrovarù a lihovarù. Po roce 1990 dolo k velmi rychlé
restrukturalizaci, která nemá v EU srovnání. Stejnì úspìná byla
i výrazná zlepení v pìstování cukrovky. Zemìdìlci se ve vhodných øepaøských oblastech specializovali, zainvestovali do pùdy
i zemìdìlské techniky. Výsledkem tohoto vývoje je katapultování
èeských cukrovarù pìstitelù øepy opìt mezi evropskou elitu.

Souhrn
V kampani 2008/09 se cukrovka v ÈR pìstovala na ploe 50 tis. ha
(o 29 % mení, ne v roce 2004/05). Odchodem spoleènosti Eastern
Sugar pøila ÈR o kvótu ve výi 102 tis. t. Pozitivní je, e se pìstitelé
cukrovky nevzdali v rámci probíhající cukerní reformy svých dodávacích práv. K ádnému krácení produkèních kvót nedolo ani ze strany souèasných cukrovarnických spoleèností. Naopak spoleènì
cukrovary a pìstiteli byla nakoupena celá dodateèná kvóta cukru
20 070 t. Èeská republika tak vyslala EU jasný signál o tom, e pìstování cukrovky a výroba cukru ji dokonèily restrukturalizaci a jsou
pøipraveny na nové poreformní podmínky. V kampani 2008/09 pracovalo sedm cukrovarù pìti cukrovarnických spoleèností s prùmìrnou
zpracovatelskou kapacitou 5,4 tis. t/d øepy. Na výrobu cukru bylo
zpracováno 2,56 mil. t øepy, vyrobeno bylo 414 tis. t cukru.
Svaz lihovarù ÈR sdruuje vechny èeské výrobce lihu, je èlenem
Unie evropských producentù lihu a dalích organizací. Jeho posláním je hájit zájmy èeského lihovarnického prùmyslu. Výroba, distribuce a pøimíchávání bioetanolu do pohonných hmot nejsou ádným
zpùsobem v ÈR podporovány, na rozdíl od okolních státù. Bioetanol je tak do ÈR dováen, pøedevím z Brazílie èi Pákistánu, kde
jsou výrobní náklady nií. Dovoz bioetanolu do ÈR vzrostl za
rok o více ne 650 %.
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Reinbergr O.: Czech Sugar and Distillery Industry in 2008
During the 2008/09 campaign sugar beet was cultivated on an area
of 50 000 ha (29 % less then in 2004/05). With the withdrawal of
Eastern Sugar, Czech Republic has lost a quota amounting to
102 000 t. It is certainly positive that in the ongoing sugar reform the
sugar beet growers have not given up their supply rights. In fact
there has even been no decrease in the production quotas on the
side of currently active sugar beet companies. On the contrary, the
sugar processors and growers have purchased a total of 20 070 t
of additional quota. The Czech Republic has thus given the EU a clear
sign that the sugar beet industry has finished its restructuralization
and is ready to accept the new postreform conditions. Throughout
the 2008/09 campaign, seven sugar factories of five distinct companies were active with average production capacity of 5 400 tonnes
per day of sugar beet. A total of 2.56 million tonnes of beet was
used to produce 414 tonnes of sugar.
The Union of Distilleries of the Czech Republic is an association of
all Czech ethanol producers and it is a member of the European
Union of Ethanol Producers (UEPA). Its goal is to defend the interests of the Czech distilleries. Contrary to the practice in neighbouring states, the production, distribution and enrichment of fuels by
bioethanol is not subsidized in any way. As a result bioethanol is
imported into the Czech Republic mainly from Brazil and Pakistan
where the production costs are lower. The import of bioethanol to
the Czech Republic has increased by more than 650 %.
Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar production, sugar
beet, ethanol, bioethanol, sugar industry, distillery industry, sugar reform.

Kontaktní adresa  Contact address:
Ing. Oldøich Reinbergr, Èeskomoravský cukrovarnický spolek, Luná 591,
160 00 Praha 6, Èeská republika

81

