
Sborník z konference „Dobrý začátek...jaký konec?“, 25. - 28. 1. 2016 - 1 -
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OHLEDNĚ SLADOVNICKÝCH JEČMENŮ 
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předseda představenstva Spolku pro ječmen a slad 

 

Dle mého názoru nemohu začít jinak, než při-
pomenout situaci, která předcházela sklizni sladovnic-
kých ječmenů 2015: 
 velmi vysoká kontrahovaná nákupní cena sladov-

nických ječmenů na vnitřním trhu, 
 s tím související neochota kontrahovat sladovnické 

ječmeny do zahraničí za mírně nižší cenu přede-
vším z oblasti Moravy, díky dopravním nákladům, 
na tradiční německý trh, 

 průběh počasí, jak se nakonec ukázalo byl pro 
jařiny výborný, přestože  zemědělská odborná ve-
řejnost signalizovala, že počasí není ideální, 

 a nakonec samozřejmě velmi vysoká zásoba sla-
dovnických ječmenů. Dle mého názoru zásoba by-
la v rozmezí 120 000 až 150 000 tun kvalitních 
sladovnických ječmenů jak u zemědělské prvový-
roby, tak i o obchodníků a v poslední řadě i u sla-
dařů, 

Pro mě osobně byla rozhodující účast na polním 
dnu společnosti AG Ditana, začátkem července, kde 
jsem vedl diskuzi s předními agronomy střední Hané a 
naše diskuze byla uzavřena s tím, že sklizeň bude vý-
borná. Zde jsem dospěl k názoru, že pokud nebude 
sklizeň poškozena vodou, tak máme před s sebou velmi 
dobrou sklizeň a je potřeba jednat okamžitě. 

Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvrzuje 
nárůst osevní plochy jarních ječmenů, nárůst průměr-
ného výnosu a nárůst celkové sklizně jarních ječmenů. 
I v rámci evropské 28 je ječmen jedinou komoditou, 
která má vyšší sklizeň v porovnání se sklizní 2014, a to 
o 1%. 

 
 
 
 

Jak přibývaly sklizené ha sladovnických ječme-
nů, tak narůstala nervozita těch, kteří přeskladňovali 
sladovnické ječmeny, protože informaci o sklizni byly 
ještě lepší, než se predikovalo. Tato situace se samo-
zřejmě začala promítat do tržní ceny, možná trochu do 
neochoty zpracovatelů nakupovat za předem kontraho-
vané vysoké ceny upřednostňováním nákupů za 
promptní ceny, které velmi prudce klesly i pod 
4 000 Kč za tunu. Toto na druhou stranu naráželo na 
neochotu za takové ceny prodávat, přestože se jednalo 
o zboží, s kterým ani „nebylo počítáno v business 
plánech“ zemědělských společností. Při dodávkách na 
zpracovatelský průmysl je velmi přísně posuzována 
kvalita a dodávky za vyšší ceny jsou oddalovány. 

V současné době se čeká na cenu, která  bude 
nabídnuta na vnitřním trhu. Cena,  která je nabízena ze 
zahraničí, zabezpečuje ziskovost této komodity, je 
v kontextu se současnou situací na trhu a není přijímá-
na zatím s žádným velkým nadšením. Jsem přesvědčen, 
že náš vnitřní trh tradičním dodavatelům opět navrhne  
dobrou cenu, která bude konkurenční i v porovnání 
s ostatními komoditami. 

Přestože kvalita byla dobrá, zpracovatelský 
průmysl signalizuje, že je přece jenom nižší obsah 
extraktu ve sladu, což zvyšuje náklady při výrobě piva. 
Jinak je zrno s velmi vysokým podílem nad sítem 
2,5 mm, je velmi pěkné barvy a s velmi slušným pro-
centem N látek. 

Vzhledem k celkové situaci mám určité obavy 
o hektary, které budou zasety ke sklizni 2016 a tím i 
celkovou nabídku sladovnických ječmenů. Osobně si 
myslím, že predátor jarních ječmenů kukuřice v le-
tošním roce navýší osevní plochu na úkor ječmenů. 
Motivem je letošní katastrofální výpadek silážní kuku-
řice jak pro „plechové krávy“, tak i pro stáda dojnic. 
Samozřejmě se již na můj vkus dlouhou dobu nachá-
zíme v sinusoidě nahoře, kdy nám sklizeň jarních ječ-
menů výborně vychází. Proto mi nezbývá nic jiného 
než vyzvat zemědělskou veřejnost, aby nám zasela 
sladovnické ječmeny, protože je hned tak nikdo 
v takové kvalitě neumí vyrobit. A já možná sýčkuji, ale 
ono to opravdu nemusí vyjít, už to vychází velmi dlou-
ho, a potom se nemusíme obávat o cenu. 
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