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Českomoravský cukrovarnický spolek byl v letošním roce 
hos titelem jednání pracovní skupiny Evropského sdružení vý
robců cukru (CEFS) pro komoditu cukrová řepa. Jednání se 
14. a 15. října 2021 konalo v České republice. Toto výz namné 
setkání zástupců evropských cukrovarnických spo leč ností 
se v Česku konalo už podruhé. Poprvé měli čeští cuk ro var
níci možnost jednání uskutečnit v roce 2007. Program jed nání 
pracovní skupiny CEFS byl rozdělen do dvou dnů. Ve čtvrtek 
14. října 2021 proběhlo v aule Dobrovických muzeí jednání 
dle plánovaného pro gramu CEFS. V odpo lední části boha tého 
programu byl pro jednán aktuální stav problematiky cukro
varnického sektoru se zaměřením na otázky spojené s udr ži
tel ným pěstováním cuk rové řepy napříč EU. Projednávány byly 
otázky spo jené s budoucí po do bou Společné zemědělské politiky 
EU po roce 2022, strategie „Z farmy na vidličku“, pro blematika 
prostředků ochrany rostlin a zákazy účinných látek herbicidů 
a insekticidů (clopyralid, phen me di pham, tri flu sul furonmethyl, 
sulfoxaflor) s diskusí ohledně novely směr nice EU, dále byla 
diskutována problematika rozvoje nových pěsti tel ských a geno
typových technik, otázky týkající se uhlíkové neutra lity do roku 
2050, problematika spojená s partnerstvím s orga nizací CIBE 
v otázkách udržitelného pěstování cukrové řepy s ohledem na 
změ ny klimatu, půdní diversitu i hospodaření s vodními zdroji 
a aktualizací údajů platformy zemědělství a pokroku. Zás tupci 

prohlídka zámku s průvodcem následovaná společnou večeří. 
Druhý den jednání byl věnován návštěvě polních pokusů 
v katastru Bezna s odborným výkladem Ing. Jaromíra Cho
choly, CSc., a Ing. Kláry Pavlů, Ph. D., z Řepařského institutu 
v Sem čicích. Následovala ukázka sklizňové techniky v akci 
a na klád ky cukrovky do dopravních prostředků. Delegáti se 
poté přesunuli do vesnice Smolnice, kde navštívili soukromě 
hos po da řící zemědělce bratry Lukášovy. Po krátkém dobově 
doku men to va ném video snímku o his torii jejich hospodaření 
od prvního nákupu zemědělské půdy (5 ha) až do současnosti 
(cca 2 tis. ha) následovala prohlídka farmy bratří Lukášových. Jed
nání pra covní skupiny CEFS bylo zakončeno společným obědem 
v res tau raci Zlíchovecký pivovar. Organizátoři ČMCS a Tereos 
TTD, a. s., vyslechli na závěr poděkování od vedení PS CEFS 
(G. Pater noster) i sekretariátu CEFS (L. Trepos a J. Gartland), kteří 
ocenili odbornou kvalitu celé akce a rovněž i její organizační 
zabez pečení a nazvali ji „malým kongresem“. Rovněž ocenili 
i skutečnost, že se i v této nelehké době mohlo jednání pracovní 
skupiny CEFS ve fyzické podobě uskutečnit. Datum výjezdního 
zase dání pracovní skupiny CEFS v roce 2022 ani místo konání 
zatím určeny nebyly, vše se dle sekretariátu CEFS bude odvíjet 
od vývoje epidemiologické situace napříč celou Evropou.

Josef Pojer, ČMCS

Jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu 
v Česku

Meeting of CefS Working group on Sugar Beet in CzeChia

Pojer: Jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu v Česku

CEFS krátce informovali o studii prof. dr. Chris
ti ana Henninga (Univerzita v Kielu) a dr. Pe  te ra 
Witzkeho (EuroCare, Bonn) nazvané „Eko no mické 
a environmentální do pady Zelené do hody na země
dělskou ekonomiku: Simulační studie dopadu stra
tegie F2F na produkci, obchod, bla hobyt a životní 
prostředí založené na modelu CAPRI“ a o stu dii 
Joha na Bremmera, Any Gon zalezMar ti ne zo vé, 
Roel Jongeneela, Hil freda Huitinga a Roba Stok
kerse nazvané „Studie po sou zení dopadů o cí lech 
Zelené dohody EU 2030 pro udržitelnou pro dukci 
potravin“.
Jednání zahájil úvodním slovem Ing. Martin Ko
lář, Ph. D., předseda před stavenstva Tereos TTD 
a před seda Koordinační rady ČMCS. Dále za české 
hos ti tele a organizátory vystoupili se svými pří spěv
ky Ing. Karel Chalupný, Ing. Klára Pavlů, Ph. D., 
a Ing. Jan Křováček, Ph. D. Jednání se rov něž 
účastnil i předseda Svazu pěstitelů cukrovky Ing. 
Otakar Šašek. Před zahájením vlast ního odpo
ledního programu pracovní skupiny CEFS absol
vovali delegáti prohlídku muzeí řepy, cukru, lihu 
a města Dobrovice a dále i krátkou pro hlíd ku 
cuk rovaru a lihovaru. První den byl za kon čen na 
zám ku v Lou čeni, kde byla pro delegáty připravena Delegáti jednání pracovní skupiny CEFS pro cukrovou řepu v Dobrovici


