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AGRÁRNÍ TRH, PLODINY A ŘEPKA 
Agrarian market, crops and oilseed rape 

VAŠÁK Jan, BEČKA David, MIKŠÍK Vlastimil 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

Summary: The article provides data about production and stocks of crop production commodities in the world and EU. It describes the 
structure of crops in Czech and Slovak Republics and its outlook. The article presents trends and possibilities for stabilizing significantly 
higher yields of winter oilseed rape seeds. It provides information about the status of oilseed rape for the harvest in Czech Republic and 
Slovakia in 2016.  
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Abstrakt: V článku jsou uvedeny údaje o produkci a zásobách komodit rostlinné výroby ve světě a EU. Je uvedena struktura plodin ČR 
a SR a její výhled. Článek uvádí trendy a možnosti ke stabilizaci výrazně vyšších výnosů semen řepky ozimé. Jsou publikovány údaje 
o stavu řepky pro sklizeň 2016 v ČR a SR. 
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Úvod  

Pro agrární trh současnosti i budoucnosti mají zá-
sadní vliv: 
 změny demografické, sociální, kulturní, politické 
 změny ekonomické a technologické 
 změny klimatické  
 změny v poznání 
 nečekané zvraty typu světové války, plošné katastro-

fy či benefity atd.... 

Velký růst početnosti lidstva během XIX. a XX. 
století je spojován s  pokroky v medicíně. Větší vliv ale 
měly změny technické, technologické, zajištění dostatku 
potravy pro skoro celou planetu. Jídlo se stalo dostupné 
všem. Sice jsou hladomory, ale absolutní počet hladových 
(2014 to je 805 mil., v roce 1992 to bylo 1014 mil.) se 
příliš nemění. Díky přírůstku počtu obyvatel relativně 
rychle klesá: kolem roku 1970 hladověla třetina lidstva, 
1992 již „jen“ 1014 mil. lidí = 18,7 % lidstva, dnes (2014) 
„pouze“ 11,3 %. Tloustneme: energetická spotřeba světa 
1992 byla 2194 kcal, 2014 už 2881 kcal na hlavu a den. 
Přírůstky zajišťuje tzv. rozvojový, čili „třetí“ svět.  

Ve výživě lidí světa v porovnání roků 1992 a 2014 
klesl energetický význam obilovin z 50,6 na 34,8 %, 
všech tuků z 10,8 na 8,5 %. Naopak narostla  energie 
z cukrů z 8,7 na 16,8 %, masa a vnitřností z 7,0 na 16,9 %, 

mléka z 4,4 na 7,3 %. Nejvíce u alkoholických nápojů a 
piva z 2,5 na 10,1 %.  

Je mnoho dalších změn. Jen hesla: informační dál-
nice a globální vesnice, sociální rozpad evropské rodiny, 
přechod od nesobeckého prosociálního altruismu 
k sobeckému individualismu, tištěné - zdá se ničím nekry-
té print dolary/hledání jiné světové měny, potravinové 
náhražky/cenové hity/ supermarkety, vzdělanostní společ-
nost/neporozumění textu, rasové/nacionální nepokoje, 
migranti, zastupitelská demokracie/oligarchové, gigantic-
ká příjmová nerovnost, země BRICS /EU /NATO 
/atlantická spolupráce /Euroasie, studená /horká 
/informační válka, humanitární bomby, GMO /fytoenergie 
/potravinová bezpečnost atd. atd. A proti těmto spíše 
sociálně politickým termínům stojí tvořivá práce reálné 
(opak virtuální) ekonomiky a její výsledky.  

Na problémy ukazuje cena vody a potravin. Vodné 
bez stočného v ČR činí asi 40 Kč/m3. Za vegetaci běžně 
naprší kolem 400 mm/m2 = 4000 m3/ha. I při ceně 
1 Kč/m3 by to bylo 4000 Kč/ha, při 40 Kč/m3 160 tisíc Kč 
(5926 €). A tržba z 1 ha (5,5 t/ha pšenice, 4,5 tis. Kč/t) 
činí bez dotací cca 25000 Kč (925 €), s dotacemi asi 
31000 Kč (1148 €). Vody, horka, oteplování  ap. přitom 
mohou být skutečným základem nynějších a tím i trvalých 
imigračních problémů. 

Aktuální vývoj trhu komodit rostlinné výroby 

Tab.1. Produkce hlavních komodit rostlinné výroby v EU a ve světě v milionech tun.  
Upraveno z USDA 12.8. 2015 (rok 2010 bez korekce). 

Komodita 
(mil.t) 

Území/Období 
Pšenice  

Kukuřice (+ječmen, čirok, 
oves atd.) 

Rýže 
nahá 

Celkem obilí 
s nahou rýží 

Hlavní olejnatá semena 
celkem 

z toho 
řepka 

2010 651 1100 450 2201 457 61 
2013 714 1274 476 2464 504 71 
2014 725 1294 476 2495 515 72 

Svět 

2015 727 1278 479 2484 506 65 
2010 136  141    2  278  29 21 
2013 143  158    2  303  32 21 
2014 156 170    2  328  36 24 

EU28 

2015 148 152    2  302  32 21 
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Údaje o produkci jsou v tab. 1. U zásob (tab. 2 a 3) se uvádí, že na nich by mělo být uloženo asi 20 % produkce. 
To speciálně EU hluboce neplní.  

Tab. 2. Vývoj světových zásob vybraných komodit rostlinné výroby*. Zaokrouhleno. Dle USDA srpen 2015. 

Komodita 2010 2012 2014 2015 
Pšenice 28 % 26 % 30 % 31 % 

Kukuřice 15 % 14 % 20 % 20 % 
Ječmen 18 % 14 % 17 % 15 % 

Rýže nahá 22 % 22 % 21 % 19 % 
Olejnatá semena 22 % 17 % 22 % 22 % 

Řepka  13 % 6 % 10 % 5 % 
Slunečnice  8 % 6 % 6 % 4 % 

Rostlinné tuky  10 % 11 % 11 % 10 % 
*V porovnání na domácí spotřebu.  
 

Tab. 3. Vývoj EU28 zásob vybraných komodit rostlinné výroby*. Zaokrouhleno. Dle USDA, srpen 2015. 

Komodita 2010 2012 2014 2015 
Pšenice 10 %  9 % 11 % 9 % 

Kukuřice  8 %  7 % 12 % 8 % 
Ječmen 14 % 10 % 11 % 10 % 

Olejnatá semena  7 %  5 %  8 % 4 % 
Řepka  13 % 6 %  8 % 4 % 

Slunečnice   8 % 23 %  11 % 6 % 
Rýže nahá EU spotřebuje asi 3,2 mil.t rýže a sama si vyrobí asi 2 mil.t (= 60 % soběstačnost) 

Rostlinné tuky 
EU ročně vyrobí asi 17-18 mil., spotřebuje cca 25 mil. tun rostlinných tuků a z toho čistý import 

činí asi 7 mil. tun. 
* V porovnání na domácí spotřebu.  
 

Jak je vidět z tab. 4, kurz US dolaru, hlavní obchodní měny světa, cenu řepky ani pšenice neurčuje. Naše názory 
jsou pod tab. 4.  

Tab. 4. Kurz US dolaru k 1.8., farmářská cena řepky k 1.8. a pšenice potravinářské k 1.9.v % dle ČSÚ 1995 = 100%. 

Rok Kurz USD Farmářská cena řepky Farmářská cena potravinářské pšenice  

2015  95 %  181 %  158 % 
2008 min. 59 % 173 % 146 % 
2001  max. 150 % 124 % 132 % 
1999 133 %  min. 97 % 118 % 
2012 80 %    max.217 %  max. 209 % 

2005 24,6 Kč = 100 % 98 % min. 98 % 
 
 

Ceny a naše názory 

 Kurz dolaru ani ceny energií nerozhodují 
 Zásoby a produkce má jen menší vliv 
 Útěk k jistotám = půda, komodity, zlato ap. 
 Haló efekt = velký vliv 
 Deformace (dotace, podhodnocená agroprodukce) 
 Agro = super výhled 

Prostor pro řepku vidíme zúžený. Stále více (až 
bude svět „domaštěn“ – cca po r. 2020) se prosazují 
výkonnější olejniny typu palmy olejné, nebo zcela 
nezbytné pro rozvoj světa sóje (tab. 5). Pokud chceme 

řepku udržet v rostlinné produkci EU, je potřeba u ní 
zvýšit výnosy nad 4 t/ha semene.   

V dohledné době cca 10 let se agrární svět velmi 
změní. Důvodem pro to je ohromující růst ekonomik 
některých lidnatých zemí „třetího světa“ a současně 
jejich demografický růst. Tyto země nemají v důsledku 
sucha dobré podmínky pro mlékařství – proto i nízká 
produkce mléka na osobu (tab.6). To se ale změní a 
EU, Rusko, Kanada, Austrálie, USA se zřejmě stanou 
dodavateli zpracovaných potravin a sušeného mléka 
včetně sýrů.  
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Tab. 5. Výnosy a tržby u řepky, sóji a palmy olejné. Dle OilWorld, vlastní zaokrouhlené výpočty. 

Výnosy (t/ha) Tržby (tisíce Kč/ha)1) Plodina a produkt (hlavní světový produ-
cent a tamní výnos hodnocené plodiny) 1993/4-97/98 2015/16* 1993/4-97/98 2015/16* 

Semeno řepky olejné (EU) 2,82 3,37 21 34 
Semeno sóje (USA) 2,58 3,05 17 28 

Palmový olej (Indonésie) 3,91 3,86 54 43 
Poznámky:  * velmi předběžně; 1) Ceny  minimální, poptávkové v EU. Kurz US dolaru = 20 Kč za dolar pro období 1993-1998 a 25 Kč pro 2015/16. 

  

Tab. 6. Produkce kravského* mléka ve světě  
(upraveno z USDA  FAS). 

Země 
Počet 

obyvatel  
(mil.) 

Produkce mléka (litry) 
na 1 obyvatele za rok 

2014 
Svět 7200  66 
EU28  503  278 

Rusko 
 (bez Krymu)  140  236 

USA  322  289 
Argentina  42  286 
Brasilie  200  165 

Australie  22  455 
N.Zéland  4,5 4666 

Čína 1400  20 
Indie 1250  48 

* je i mléko buvolí, kozí, ovčí, koňské atd. 

 

Příčiny toho, že se zemědělství nestalo vůdčím 
prosperujícím odvětvím vidíme dvě. Systém dotací, 
který kryje ztrátu z výroby, aby udržel produkci potra-
vin a sociální smír: 96 % obyvatelstva jsou v EU ne-
zemědělci, v původní EU15 97-98 %. Ještě významnější 
je systém náhražek, který imituje produkci živočišných 
bílkovin a tuků. Tyto náhražky jsou vesměs rostlinného 
původu: modifikované škroby, odtučněné rostlinné 
moučky, rostlinné tuky, izoglukóza ap. Jedna kilokalo-
rie z živočišné výroby je přibližně 4-5x nákladnější, 
než z rostlinné produkce. Navíc přimíchané rostlinné 
produkty do masných výrobků bývají kaloricky vydat-
nější, takže (plus sedavé zaměstnání) se tloustne. 
K tomu přispívají různá ochucovadla, barviva, konzer-
vanty a pochopitelně voda, obaly, lákavý supermarke-
tový prodej s reklamním ohlupováním ap. 

Změny klimatu a zastoupení plodin v ČR a SR 

 Zemědělské podniky ČR a SR jsou v celé EU jednoznačně největší. Další zvláštností je, že hospodář není jen 
dělníkem, ale je z výroby vyčleněn do řídící a znalostní sféry. Také další pracovníci mají užší specializaci. Proto se 
mohou naše podniky orientovat na více výrobků a nezávisí např. jen na produkci mléka, květin, masa ap. Jsou z tohoto 
hlediska odolnější k  tržní nestabilitě. V  živočišné výrobě, kde se zpravidla vyžaduje individuální a citlivá péče, bývá 
ale zaměstnanecký vztah nevýhodou. To kromě nestejné výše dotací vedlo a vede k mimořádnému propadu živočišné 
výroby a to ještě daleko více na Slovensku než v Česku. Na uvolněnou půdu, nepotřebnou pro výrobu krmiv – jednoleté 
a víceleté pícniny (tab. 7) – se zcela zřetelně dostaly olejniny, především řepka. Od roku 2009 ale rostou speciálně v ČR 
plochy kukuřice na siláž. Je to odraz energetického uplatnění kukuřice při výrobě bioplynu. Tato změna se v SR zatím 
výrazněji neprojevuje.  

Tab.7. Změny v  zastoupení hlavních plodin na orné půdě ČR a SR. Dle ČS statistiky,  FSÚ, ČSÚ, SŠÚ.  
Vlastní výpočty. Údaje v %. 

1930 1990 2015* 
Plodina a rok 

ČR SR ČR SR ČR SR 
Obiloviny 58,6 64,1 50,5 50,3 57,1 56,2 

pšenice 10,7 20,0 25,2 27,0 33,8 28,1 
žito 21,7 11,5 3,8 3,0  0,9  0,9 
oves 16,0 10,5 2,4 0,9  1,7  1,3 

ječmen jarní 9,8 17,0 10,3 10,8 10,6  8,0 
kukuřice - zrno 0,3 5,1 1,4 6,7  3,8 14,6 

Olejniny 0,2 0,2 4,0 4,6 18,1 18,31) 

řepka 0,0 0,0 3,3 2,1 14,9 8,9 
hořčice 0,0 0,0 0,3 0,1   0,6 0,2 

mák 0,2 0,2 0,3 0,3 1,3   0,2 
slunečnice 0,0 0,0 0,2 1,9   0,6   5,7 
Luskoviny 1,9 1,8 1,7 0,8   1,3   0,8 
Brambory 11,5 10,4 3,4 3,6   0,9   0,6 
Cukrovka 4,7 2,5 3,6 3,3   2,3   1,6 

Jednoleté pícniny 1,5 2,1 18,2 18,0 11,4  7,1 
Víceleté pícniny 22,4 10,3 15,4 12,3   7,2 10,9 

Sklizňová plocha v % (tis. ha) 100 % (3836) 100 % (1757) 85 % (3271) 88 % (1543) 
64 % 

(2457)* 
77 % 

(1350)* 
* osevní plocha 1) v SR výrazně roste plocha sóji. V roce 2015 má osevní plochu 43724 ha. 
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Na produkci obilovin i jiných plodin mají zá-
sadní vliv změny klimatu (příklad severozápadních 
Čech viz sborník 2014). Mimo oteplování, při stagnaci 
až mírnému růstu srážek a stále stejně nepříjemného, 
neměnného příchodu jarních mrazíků se mění i obsah 
CO2. Proti vyučované hodnotě obsahu ve vzduchu 0,03 
% již činí skoro 0,04 %. To zvyšuje potenciál asimila-
ce. Ke zlepšení asimilace přispívá i  rozšíření tzv. C4 
rostlin – v našich podmínkách jde hlavně o kukuřici.  
Proti C3 rostlinám (naše obiloviny, řepka, skoro všech-
ny domácí plodiny) dokáží C4 plodiny využít asi o ¼ 
více CO2 a jsou principiálně výkonnější. Navíc daleko 
lépe hospodaří s vodou.  

Agrární obchod celosvětově skoro neroste. Zá-
měrem států je snaha o soběstačnost v  potravinách. 
K  tomu se využívají různé dotace, licence, fytosanitár-
ní opatření, biopaliva a pod. Tím se až dosud dokázaly 
ceny agrárních komodit  udržet na nesmyslně nízké 
úrovni. Dočasně příznivou tváří této dotační politiky 
jsou nízké ceny potravin, tlumení inflace, sociální smír. 
Záporem je využívání dosud panenské nebo úhorované 
půdy, včetně mýcení Amazonie, počátek sporů o vodu, 
nízký stupeň rozvoje agrárního sektoru, někdy až de-
vastace venkova, emigrace, riziko nestability a zaostá-
vání za Asií.  

EU vyplatí skoro 40 % svého rozpočtu agrosek-
toru. Ten se ale na HDP EU podílí jen 3-4 % a příjmo-
vá situace zemědělců je jednou z  nejhorších ze všech 
odvětví. Důvodem jsou velmi nízké – sociální – ceny 
agrárních komodit a potravin. To je i celosvětový pro-
blém. Ten může vyřešit jen zrušení všech netržních 
opatření, které se k zemědělství vážou. Pokud k tomu 
přistoupí i zájem velkého kapitálu, začne se zeměděl-
ství skokově měnit, bohatnout. Prvým signálem byl 
rychlý růst cen od srpna 2007 s kulminací v květnu 
2008 a nejnověji období po červenci 2010 do součas-
nosti, s menším poklesem od pololetí 2014 dosud. 

Základem podnikání je získat co nevyšší přida-
nou hodnotu, neprodávat levné suroviny. Naopak je co 
nejvíce zpracovat. Samotný agrární sektor je v  Evropě 
i Asii malovýměrový, roztříštěný a bez kapitálu. Jeho 
rozvoj se dá zajistit jen typem vytvoření centrálního 
ekonomického systému – viz naše socialistická minu-
lost – nebo vstupem velkého podnikatelského kapitálu 
z  jiných sektorů. To již několik let probíhá a zřejmě je 
to cesta, jak poměrně rychle zemědělství pozvednout. 
Záporem pro někoho může být ztráta samostatnosti.  

V  dosavadní přechodné době je potřebné vyrá-
bět s co největší přidanou hodnotou. To znamená rozví-
jet kombinátní potravinářství, živočišnou výrobu, nebo 
se orientovat na speciální komodity. To je na semenář-
ství, produkci sladovnického ječmene, máku, hořčice, 
možná i dalších specialit vhodných pro velkovýměrový 
typ vzdělanostně rozvinutého zemědělství. Velkou 
pomocí je fytoenergetika i jiné způsoby využití agrár-
ního prostoru. 

Ohromný potenciál má mlékařství. Pro něj má 
Euroamerika velmi dobré podmínky. Pro jeho rozvoj 
mluví i nedostatečná produkce mléka v Asii (ale i Afri-
ce), tedy v zemích s  vysokým počtem i přírůstkem 
obyvatelstva. Tyto země mají vesměs nedostatek půdy, 
vody, píce a produkují velmi málo mléka (tab. 6). 
V této souvislosti je zastavení exportu mléka a výrobků 
z něj do Ruské federace, věřme (seznam nevhodných 
potravin pro Rusko se ale rozšířil) jen nepříjemnou 
epizodou, hlavně pro Holandsko, Francii, Dánsko, 
Polsko.   

Počítáme s těmito dopady: 
 zemědělství se bude dále koncentrovat. Farmy 

o současné velikosti v EU kolem 20 ha budou 
v Euroamerice představovat jen vítaný doplněk 
k systému velkých hospodářství 

 velká hospodářství ovládnou venkovský prostor, 
včetně samospráv a velmi pravděpodobně převez-
mou část zaměstnanosti, sociálních a společen-
ských služeb 

 znovu se obnoví systém domácího potravinového 
zásobitelství, když ale jeho význam na celkovém 
agrárním trhu bude minoritní 

 pravděpodobně se překoná „kuchyňská krize“ tj. 
velký útlum domácího vaření (vysoká cena zpra-
cované produkce, včetně jídelen a restaurací). Do-
jde zřejmě k rozvoji nějakých domácích automatů 
s vlastními proměnlivými algoritmy pro „dobrou 
kuchyňskou praxi“ 

 dále naroste význam bioplynu, možná i jiného 
energetického využití prostoru 

 významně narostou ceny agrárních produktů a 
kapitálová síla zemědělců 

 společensky budou dotovaná pracovní místa 
 internet a systém doplňkových služeb od agrárních 

producentů a zpracovatelů výrazně potlačí rozvoj 
supermarketů 

 nadále zůstane zachován systém náhrady živočiš-
ných kalorií za rostlinné, uplatňování náhražek a 
ochucovadel 

 výrazně naroste význam agrárních exportů do 
Asie, hlavně do Číny, včetně vzniku různých ev-
ropských řetězců a rozvoje exportního potravinář-
ství 

 zastaví se pokles živočišné výroby v ČR a nastane 
její rozvoj v SR. Dojde v ČR, SR i Euroamerice 
k velkému rozvoji mlékařství 

 budou vznikat iniciativy pro integraci EU a 
exSSSR a to mimo jiné jako nástupiště a produkč-
ní oblast pro průnik do Asie a arabských zemí 

 struktura plodin se proti současnosti zásadně ne-
změní (tab. 7 a 8) s tím, že po roce 2020 bude váž-
ně ohrožena  produkce řepky díky „domaštění“ 
světa. V tucích bude dominovat palmový olej, kte-
rého se získává z hektaru více než 4 tuny, zatímco 
u řepky jen cca 1,2 tuny. Naroste význam a rozsah 
kukuřice a všech pícnin, jako podpora rozvoje 
mlékařství.   
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Tab. 8. Pravděpodobný trend plodin a agrárních technologií v ČR a SR. 

Plodina Trend Důvody trendu 

Ozimé plodiny Růst 
Větší výkonnost a to i v důsledku změny klimatu a nových techno-

logií zimní výživy. 

Ozimá pšenice měkká Stagnace až pokles 
Jsou ekonomicky výkonnější plodiny a činnosti. 

Chybí srážky. 
Pšenice ozimá tvrdá Růst v SR Ekonomicky výhodná obilovina na západ a jih SR. 

Ozimé žito, jarní oves, 
jarní pšenice 

Stagnace na současné 
nízké výměře 

Jsou ekonomicky výkonnější plodiny a činnosti. 
Chybí srážky. 

Ozimý ječmen, tritika-
le 

Růst 
Výkonné plodiny, ječmen i s výhodným vegetačním rytmem pro 

dvouúrodový systém, vhodné pro krmné účely. 

Jarní ječmen Stagnace až růst 
Ekonomicky výhodná plodina, srážky ve středních polohách (cca 

500 m n.m.) postačí. 

Kukuřice (čirok) Výrazný růst 
Ekonomicky výhodná plodina (bioplyn i krmivo) ve formě zrna 

(nížiny) i siláže (střední polohy cca 500 m n.m.), srážky postačí, C4 
rostlina. V nížinách i čirok a jeho směsky s kukuřicí. 

Proso, merlík, laska-
vec, ozimý oves, nahý 

ječmen 
Stagnace až růst 

Minoritní obiloviny s potenciálem růstu v případě „zdravovědných 
a ekologických“ kampaní. 

Proso, pohanka, tef Růst Plodiny vhodné do dvouúrodových systémů. 
Ozimá řepka Výrazný pokles Konkurence od dovozových tuků (palma olejná, sója), chybí srážky. 

Slunečnice Stagnace 
Pro nížiny vhodná. Konkurence od dovozových zdrojů rostlinných 

tuků. 
Hořčice bílá a sarept-

ská 
Růst Nenáročnost na srážky, vhodné do nížin, v EU chybí konkurence. 

Mák jarní Růst 
Obvykle ekonomicky výhodná plodina i při nižších výnosech 

(možný podsev dvouletého kmínu). 
Mák ozimý Růst Vhodný do nížin, výhodný vegetační rytmus. 

Sója Růst v SR 
Jižní oblasti SR (mimo západní část) jsou pro sóju velmi vhodné, 
hlavně z pohledu délky dne. Možnost využití i v dvouúrodovém 

systému po ozimém ječmenu a řepce. 

Hrách jarní 
Stagnace na nízké 

výměře 
Konkurence levné dovozové sóji, nestálé počasí během dlouhé 

doby kvetení (nízké výnosy). 
Hrách ozimý Růst Vhodný do nížin, výhodný vegetační rytmus. 

Ozimé vikve Růst 
V nížinách pro produkci osiva, výhodný vegetační rytmus i pro 

dvouúrodový systém. 

Brambory 
Růst v nížinách, jinde 

stagnace 
Vhodná plodina do zelinářských oblastí se závlahou. 

Cukrová řepa 
Pro výrobu cukru 

pokles, pro výrobu 
lihu mírný růst 

Produkce cukru a lihu by měla být chráněna, má-li přežít. Jde o 
potravinovou bezpečnost, udržení tradice, využití stávající mecha-

nizace a moderních cukrovarů. 
Zelenina, podzimní 

výsev 
Růst v nížinách Vhodný vegetační rytmus, teploty vhodné. 

Zelenina, jarní výsev Růst v nížinách Potřeba závlahy, teploty vhodné. 
Jetel (vojtěška 

v nížinách) 
Růst 

Výhodný vegetační rytmus (celoroční), hluboké kořeny, srážky 
díky tomu postačí. 

Jetelotrávy a travní 
porosty 

Výrazný růst 
Výhodný vegetační rytmus (celoroční), hluboké kořeny, srážky 

díky tomu postačí. Velká perspektiva pro mlékařství. 

Zemědělská (orná, 
louky, pastviny) půda 

Růst 
Zemědělství bude stále výhodnější a to s ohledem na ekonomický 
růst třetího světa, aridizaci světa a zlepšení teplotních poměrů na 

předmětném území při zachování (až růstu) srážek. 

Agrární technologie Změny 
Nástup zimní výživy N v důsledku oteplování. Další zlepšení secích 
strojů pro stimulaci růstu osiva včetně aplikace hydrogelů. Rozšíře-

ní dvouúrodových systémů. 
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Řepka v marketingu a změna pěstování 

Graf 1. Sklizňová plocha řepky olejky v Českých zemích (1843 - 2015) a na Slovensku. 

 
 

Zajímavé a pro její budoucnost významné je i 
využití řepky (graf 1). Nastoupilo šlechtění, vznikly 
„0“ a „00“ řepky a expanze olejky ve světě i EU. Spe-
ciálně v EU po roce 1990 k tomu výrazně pomohlo 
rostoucí využití řepkového oleje na výrobu jeho mety-
lesteru „MEŘO“, který se míchá s frakcemi nafty a 
vzniká tzv. bionafta druhé generace. Upravený řepkový 
olej se používá v řadě států jako ekologické mazadlo 
řetězů motorových pil, kde při řezání dochází 
k výrazné kontaminaci prostředí olejem. Je ovšem až 
neuvěřitelné, že řepka přestala být i přes svou jedineč-
nou kvalitu hlavním potravinovým olejem EU. Z asi 75 
% se používá pro technické účely. A EU nedostatek 
tuků za spálenou řepku nahrazuje gigantickými dovozy 
palmového oleje a sóje jako olej či boby (tab. 9).  To 
vede u nás i v EU jako celku ke snižování výměry i 
produkce olejky (EU28 rok 2013/14 = 6,712 mil., 

2015/16 = 6,526 mil. ha). Navíc se již nedostává půda 
– ta stále ubývá a její cena roste – a chybí účinné inten-
zifikační faktory.  

Zelené chyby, plošná novodobá zdanění, co od 
všech shrábnou privátní nečetní, zcela jasně přispívají 
ke stagnaci EU. Ta se po letech váhání snaží nyní brá-
nit = zastropování obsahu biosložky v palivech. Už to 
by znamenalo poměrně rychlé omezování výměry 
řepky. Teoreticky by se sice v EU28 veškerá řepka 2015 
– cca 21 mil. t., tj. asi 41 kg semen na obyvatele, v  ČR 
2015 asi 125 kg, v SR cca 57 kg/obyvatele - asi  bez 
problémů v Unii spotřebovala jako potravina (ne ale 
v ČR či SR – export nutný), ale to v dohledné době 
nečekám. To proto, že kdo dováží levný palmový olej, 
má jisté své výkony, marži i odbyt. Takový byznys 
dobrovolně neopustí. 

Tab. 9. Spotřeba olejů v EU  (mil.tun). Dle USDA a vlastní výpočty. 

Ukazatel a rok 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Spotřeba rostlinných olejů celkem 24,5 24,3 23,9 24,2 25,3 25,5 25,2 

Spotřeba řepkového oleje  9,9  9,7  9,4  9,2 9,8 10,2 9,7 
Import palmového oleje  5,4  4,9  5,7  6,8 6,9 6,8 7,0 

Spotřeba řepkového oleje na nepo-
tr.účely (bionafta) z řepk. oleje celkem 

7,2 
(73%) 

7,0 
(72%) 

6,8 
(72%) 

6,7 
(73%) 

7,5 
(77%) 

7,7 
(75%) 

7,3 
(75%) 
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Tab. 10. Změny v produkci řepkového, sójového, 
palmového oleje a světová produkce 8 hlavních 

olejů světa (mil.tun). Dle OilWorld. 

Olej/Rok 2010/11 2012/13 2014/15 2015/16 
řepkový 23,7 25,3 26,9 25,4 
sójový 41,3 42,0 47,4 50,5 

palmový 49,4 56,0 61,1 63,9 
Celkem 8 
hlavních 

144,4 155,4 168,7 173,6 

Je zde sice několik neznámých. Pokud by se bi-
oenergetika stopla (nově jen stagnuje), pád řepky na-
stane dříve než po roce 2020. Dalšími neznámými jsou 
rychlé oteplování, klimatické katastrofy, vážné mezi-

kontinentální konflikty včetně pandemií a imigrací. 
Můžeme také přejít na dvouúrodový systém, který 
vyžaduje plodiny co využijí zimní období a brzy se 
sklízí. Tou plodinou je ozimá řepka.  

Nejjistější cestou, jak zachovat žluté lány olejky 
je rychlá změna technologie a růst průměrných výnosů 
na 4-5 t/ha semene. Touto problematikou se řadu let 
zabývají konference Prosperující olejniny. Od roku 
2012 již přicházíme s konkrétními výstupy z cca kaž-
doročně minimálně tisíce pokusných parcelek. Dále se 
pokusničí u přibližně 20 provozních lokalit v ČR a SR, 
kde máme dalších zhruba 500 asi půlhektarových par-
cel. 

 

Řepka pro sklizeň 2016 

Rok 2014/15 byl z hlediska sklizní, úrod po-
měrně dobrý. Slovensko celkem logicky více doplatilo 
na vliv vnitrozemského klimatu, tedy na ještě horší 
sucho, horka než v ČR (tab. 11). 

Tab. 11. Výnosy1) (t/ha) vybraných plodin SR a ČR 
v roce 2014 a 2015. 

Slovenská  
republika 

Česká  
republika Plodina 

2014 2015  2014 2015 
Pšenice spolu 5,46 t 5,49 t 6,09 6,02 
Ječmen jarní 4,78 t 4,72 t 5,56 5,59* 
Řepka spolu 3,57 t 2,72 t 3,95 t 3,46 t 
Mák spolu 1,07 t do 0,7 t* 0,91 t 0,85 t 

Vysvětlivky: 1) Definitivní údaje (rok 2014) a odhad (v SR k 15.8., 
v ČR k 15.9.2015) statistických úřadů SR a ČR.  *odhad autorů  

V obou republikách došlo v důsledku celé řady 
vlivů (úbytek půdy, nárůst kukuřice a bioplynek, vliv 
palmy olejné, nepřekvapující, jen průměrné ceny ap.) 
k meziročnímu úbytku výměry řepky celkem: ČR 
o 5,9 % (o 23,1 tis. ha) v SR o 4,3 % (5,4 tis. ha), 
v EU28 o 3,3 %  (220 tis. ha, výnos 2014 byl 3,61 t/ha, 
2015 pak 3,31 t/ha). 

 Pro rok 2016 počítáme s dalším úbytkem vý-
měry, ale nižším (řepka celkem vychází, je ale nedosta-
tek kukuřice při přebytku pšenice a jarního ječmene). 

V ČR odhadujeme výměru olejky pro sklizeň 2016 na 
350 tis. ha, v SR na 115 – 119 tis. ha. Během září 2015 
byly naše odhady nižší, protože bylo mnoho nevzešlé 
řepky. Říjen a listopad ale zachránil řadu ploch. Zao-
rávky by proto neměly být vyšší než 3 % z osevů v ČR 
i SR, když v předchozích obou letech nepřekročily 
1 %. Na Slovensku byl suchem a nevzejitím postižen 
východ a část jihu území, v Česku hlavně Moravsko-
slezský kraj a úrodná část Čech, např. Jičínsko.  

V každém případě pro sklizeň 2016 zůstanou 
řepky velmi různé. Přerostlé s hmotností zelené bioma-
sy kolem 3 kg/m2 (ale srdéčka jsou u země) i ty, které 
mají v polovině listopadu 2015 jen 1-3 pravé lístky. 
Ale ani ty nezaoráváme. Platí, že řepka se zaorává až 
na jaře.  

V tab. 12 jsou údaje o řepce v Česko-Slovensku. 
Velmi rámcově považujeme za ideální řepku takovou, 
která má vedle dalších ukazatelů na konci října hmot-
nost zelené hmoty kolem 1400 - 1800 g na 1 m2, více 
než 120 g/m2 čerstvé hmotnosti kořenů a ty po vy-
rýpnutí rýčem měří více než 15 cm. Podíl kořenů na 
hmotnosti zelené biomasy má činit 15-20 %. Největší 
list i s řapíkem by neměl být delší než 25 cm a kratší 
než 20 cm, kořenový krček má mít sílu 8 a více mm. 
Listů v růžici 10 a více, vegetační vrchol (srdéčko) 
musí sedět u země.  Více ukazují 4 mapy ČSR. 

Tab. 12. Hmotnost biomasy řepky (g/m2) na konci října a výnosy semen (t/ha)1). Údaje zjišťují stejné skupiny, 
stejným způsobem a to vždy kolem 28. října. Sledované porosty jsou vždy sety ke konci agrotechnické lhůty. 

Území/rok Hmotnost (g/m2) 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Zel.hmoty  717 1022 2071   1106 

Kořenů   82  122  223   177 Čechy  
Výnos semen cca (t/ha) 3,37 3,88 3,46  3,2 – 3,5 ?? 

Zel.hmoty 1489  951  642  940 
Kořenů  213  125   66  133 Morava/Slezsko 

Výnos semen cca (t/ha) 3,49 3,96 3,40  3,0 – 3,3 ?? 
Zel.hmoty2)  810 1211 1643  989 

Kořenů2)   84  126  216   95 Slovensko 
Výnos semen cca (t/ha) 2,74 3,57 2,72 2,8 – 3,0 ?? 

Poznámky 1) Výnosy semen Čechy jsou i s Českomoravskou Vysočinou, ale hmotnost biomasy dělíme na Čechy a Moravu. Výnos semen cca 
je podle odhadů sklizně k 15.8. příslušného roku, v SR 2013 a 2014 podle definitivních údajů za řepku celkem.   

 



Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 10. - 11. 12. 2015 - 9 -

 

 

 

 



 Sborník z konference „Prosperující olejniny“, 10. - 11. 12. 2015 - 10 - 

 

Pochybnosti a jistoty 

Na základě řady pokusů, zkušeností praxe, 
selské logiky konstatujeme a doporučujeme: 

1. Zvýšení výsevků (z 50 na cca 80 se-
men/m2). Doporučení ověřujeme. To platí 
všude tam, kde jsou zhoršené podmínky 
(sucho, pozdní setí, chudé půdy ap.), tedy 
na většině území ČR a skoro na celé pěsti-
telské ploše SR. 

2. Revoluci v produkci řepky mohou nastar-
tovat nové typy secích strojů a způsobů 
zpracování půdy. 

3. Je vztah, ale slabý, kolem +30 %, že skvě-
lý vzhled řepky před zimou = skvělé vý-
nosy semen. 

4. Odrůdy a porosty slabé na podzim „doho-
ní“ nejen v kořenech silnější porosty a od-
růdy. 

5. Čím silnější kořen, tím více ho napadají 
škůdci typu květilky (ale i krytonosec zel-
ný ap.) 

6. Dobré je mít na konci října kolem 
100 g/m2 a více svěžích kořenů a mezi 
1000 – 2500 g/m2 nadzemní zelené bio-
masy. 

7. Teplé zimy zvyšují výnosy semen řepky. 
Rozhodující vliv na výnosy ale mají 
chladný duben a květen = chladné a za-
mračené noci. 

8. Aplikace N koncem října (40-80 kg N/ha) 
je nutná (mimo případů hnojení kejdou, 
hnojem) a rentabilní. 

9. Základ růstu úrod je ve výživě, včetně 
listové a lepším využití vegetačního i mi-
movegetačního období. Odstranit vliv 
škodlivých činitelů je zcela nezbytné, ale 
neměl by to být problém.  

10. Povětrnostní problémy v červnu a červen-
ci komplikují, ale jen málo ovlivňují po-
tenciální výnosy ozimé řepky. 

 

Kontaktní adresa 

Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.,  ČZU v Praze, e mail: vasak@af.czu.cz 
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