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reinbergr: Aktuální situace v odvětví cukrovka-cukr  •  osobní

Jubilant ing. Zdeněk Loučka

Šedesáté narozeniny oslavil 19. července tohoto 
roku Ing. Zdeněk Loučka, pracovník firmy SESVan-
derHave International, B. V., který se profesně věnuje 
cukrové řepě již více než 30 let.

Ing. Loučka absolvoval v roce 1979 mechanizační 
fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze a poznatky 
nabyté během studia využil hned při svém prvním za-
městnání jako mechanizátor v JZD Mír Jesenice u Prahy.

Cukrovarnická dráha Zdeňka Loučky začala v roce 
1984, kdy nastoupil jako výzkumný pracovník do Vý-
zkumného ústavu cukrovarnického, který byl tehdy sou-
částí Výzkumné a vývojové základny cukrovarnického 
průmyslu (VVZCP) v pražských Modřanech. V modřan-
ském cukrovaru, který byl další částí podniku, pracoval 
již jeho dědeček. Ing. Loučka působil v odboru základní 
suroviny, který od roku 1990 řídil (podnik se v té době 
transformoval na Cukrspol Praha-Modřany, a. s.). Od-
bor, který v minulosti vedly takové osobnosti jako dr. 
Rambousek či doc. Drachovská, zajišťoval výzkum cuk-
rové řepy v rámci československého cukrovarnického 
průmyslu, probíhalo zde odrůdové zkoušení a zkoušky 
pesticidů, pokusy z oblasti ochrany, výživy a skladování 
cukrovky i mnohé další. Ve Výzkumném ústavu cukro-
varnickém (později VUC Praha, a. s.) působil Ing. Zdeněk 
Loučka až do roku 2002, a to s malou přestávkou mezi 
lety 1986–1988, kdy pracoval na Generálním ředitelství 
cukrovarnického průmyslu v centru Prahy. 

V roce 2002 nastoupil ke společnosti Advanta Inter-
national B. V., dnes SESVanderHave, ve které dostal na 
starost především pokusnickou činnost. Zajišťuje však 
nejenom firemní pokusy s novými materiály v regionu 
střední Evropy, ale i část zkoušek pro Seznam doporu-
čených odrůd.

Do dalších let přejeme Zdeňkovi pevné zdraví, 
mnoho úspěchů a radost z práce v řepařském oboru 
i v osobním životě.

Tým SESVanderHave International, B. V.

osobní

souhrn

Rok 2014/2015 lze charakterizovat především vynikajícími podmín-
kami pro vegetaci cukrové řepy, mimořádně dlouhými kampaněmi, 
nadbytkem cukru a s ním spojeným drastickým propadem cen. 
Celosvětová zásoba cukru činila 76,7 mil. t, evropská potom 3,5 mil. t. 
Obě čísla představují rekord. To s sebou přineslo propad cen cukru 
až o 40 %. I přes propad cen zůstává cukrová řepa v České repub-
lice konkurenceschopnou plodinou a úroveň jejího pěstování je na 
evropské úrovni, kdy například výnosy vzrostly během posledních 
25 let o 100 %. Přesto je třeba pro nadcházející období po roce 2017 
jak na straně pěstitelů, tak na straně zpracovatelů pokračovat v úsilí 
o neustálé snižování nákladů a maximální efektivitu.
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reinbergr o.: Current situation in beet and sugar sector

The 2014/2015 campaign was mainly characterised by excellent beet 
growth conditions, extraordinarily long campaigns, and an oversupply 
of sugar associated with a dramatic downswing in prices. The world 
sugar inventory amounted to 76.7 million tonnes, thereof 3.5 million 
in Europe. Both figures are the highest ever. This situation made 
sugar prices fall by up to 40%. Despite the price drop, sugar beet 
remains a competitive crop in the Czech Republic, and is grown at 
a very good European level; over the last 25 years, yields have gone 
up by100%. Despite this, the post-2017 period will require further 
cost-reduction and efficiency-improvement efforts from both growers  
and processors.
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Obr. 5. Porovnání podpor cukrové řepy ve vybraných státech EU

Pozn.: V západních státech EU mají odlišný platební systém (platba na farmu)


