Kolik nás stály dobroty o Velikonocích?
Z pravidelného měsíčního šetření cen vybraných potravinářských produktů v březnu roku 2016
vyplývá, že v Plzeňském kraji mohli obyvatelé průměrně za tradiční velikonoční pochoutky zaplatit
73,49 Kč. Jedná se o částku zahrnující cenu za nakoupení 10 ks vajec k obarvení, ať už na výzdobu
nebo pro koledníky, a k upečení tradičního velikonočního beránka.
Za nákup 10 ks čerstvých slepičích vajec, kterých je o Velikonocích velká spotřeba, zaplatili v březnu 2016
obyvatelé v Plzeňském kraji 26,91 Kč, což je o 6,33 Kč méně než ve stejném období loňského roku. Cena
vajec se v mezikrajském srovnání lišila až o 10,62 Kč. Nejvíce si za vejce museli připlatit na Vysočině, kde
10 ks stálo 35,60 Kč, naopak nejméně v Libereckém kraji, kde byla cena jen 24,98 Kč. V meziročním
srovnání ceny produktu došlo u všech krajů ČR k poklesu. Největší propad ceny byl patrný v Libereckém
kraji, kde cena 10 ks vajec klesla z 33,70 Kč na 24,98 Kč (tj. téměř o 35 %). Naopak na Vysočině se cena
meziročně téměř nezměnila a zůstává trvale celorepublikově nejvyšší (35,67 Kč v březnu 2015).
Upečení třeného velikonočního beránka vyšlo obyvatele Plzeňského kraje zhruba na 46,58 Kč. Těsto na
beránka se skládá z 0,2 kg krystalového cukru za 3,18 Kč, z 0,25 litru polotučného mléka za 4,53 Kč,
0,14 kg čerstvého másla za 19,60 Kč, 0,35 kg pšeničné mouky za 3,50 Kč, 4 ks čerstvých slepičích vajec za
10,76 Kč a kypřícího prášku do pečiva přibližně za 5 Kč. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem, který je
47,16 Kč, se tedy jedná o lehce podprůměrnou hodnotu. Nejdražší suroviny měli a tedy i nejvíce za beránka
zaplatili obyvatelé v Královéhradeckém kraji (49,72 Kč). Naopak nejlevněji si mohli upéci beránka v kraji
Moravskoslezském, kde suroviny vyšly jen na 44,04 Kč.
S ohledem na ceny obou sledovaných tradičních pochutin vyšly nejlevněji Velikonoce v Ústeckém kraji a to
na 71,20 Kč (10 ks vajec 25,79 Kč a suroviny na beránka 45,41 Kč). Naopak nejvíce si připlatili obyvatelé
Kraje Vysočina a to 83,96 Kč právě díky vysoké ceně vajec (10 ks vajec 35,60 Kč a suroviny na beránka
48,36 Kč).

