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TRŽNÍ BLESKOVÁ INFORMACE  
OHLEDNĚ SLADOVNICKÝCH JEČMENŮ 

Lubomír JURÁŠEK 
Spolek pro ječmen a slad 

  

Sklizeň jarního ječmene v roce 2019 zazname-
nala velmi smutný rekord a to sice nejmenší osetou 
plochu jarním ječmenem v historii České republiky. Na 
druhou stranu průběh počasí byl velmi příznivý a tak 
do konce května nikdo nepředpokládal, že by mohly 
nastat nějaké problémy. Samozřejmě je nutné „zajíce 
počítat až po honě“, ale ten průběh byl opravdu bez-
chybný a po dvou letech se zdálo, že jařiny budou 
velmi slušné. Bohužel v červnu se dostavily teploty, 
které historie také nepamatuje a rázem bylo všechno 
jinak. Navíc podobně to vypadalo v celé Evropě a tudíž 
ani termínové obchody nelákaly k upisování sklizně 
mimo republiku. Toto dle mého názoru byla ta nejzá-
sadnější skutečnost, která způsobila, že domácí sladař-
ský průmysl, dle mého názoru, své potřeby uspokojí 
s minimálním importem sladovnických ječmenů. Na 
druhou stranu import způsobil zastavení růstu farmář-
ské ceny sladovnických ječmenů. Neopakovala se 
sklizeň 2018, kdy cena zaskladněného ječmene se 
vyšplhala až někde  k šestí ticícům. Letos se cena za-
stabilizovala na 5.200,- Kč/t kvalitního jarního ječme-
ne. Samozřejmě ještě nehovořím o kvalitě, která 

z hlediska dusíkatých látek byla minimálně o 1% lepší 
jak sklizeň minulá. Bohužel na extraktu, respektive 
škrobu v zrně se to bohužel neprojevilo. To bylo způ-
sobeno velmi nízkým přepadem na sitě 2,5 mm. A tak 
pivovarský průmysl bohužel opět není nadšen z letošní 
sklizně a vydává peníze ze svého.   

Objem produkce byl poznamenán nízkým pře-
padem na sítě 2,5 mm(velké množství bylo odčištěno), 
přesto že nákupci zmírnily jakostní parametr přepadu 
na sítě 2,5 mm, a sice z 90% na 85%, jako bezproblé-
mové zboží. Toto v kombinaci s menší plochou, ale na 
druhou stranu s výšším hektarovým výnosem, způsobi-
lo celkově nejnižší nabídku za poslední pět let.   

Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvr-
zuje pokles disponibilního množství sklizeného ječ-
mene, pokles osevních ploch a slušný nárůst hekta-
rového výnosu. Kontrakty, kterých nebylo uzavřeno 
do zahraničí mnoho, se neplní, protože Evropa dopadla 
mnohem lépe jako my, a tak sladařský průmysl „přebí-
rá a nakupuje“.  
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Průběh sklizně v produkčních oblastech hned na 

počátku ukázal, že letošní rok bude problémový 
z hlediska množství. Na druhou stranu situace 
s dusíkatými látkami vypadala velmi příznivě. Jakmile 
VUPS zveřejnil své první výsledky, bylo všem jasné, 
že tady máme opět sklizeň, která neuspokojí plně sla-
dařský průmysl. Ten zareagoval ještě dříve a to změk-
čením výkupních parametrů. V současné době je velmi 
málo volného zboží, které by se dalo obchodovat. Vět-
šinou toto volné zboží má nějakou vadu na kráse a tak 
stejně není zobchodováno. 

V současné době se čeká na cenu, která  bude 
nabídnuta na vnitřním trhu ze sklizně 2020 rozhodují-

cími hráči. Nějaké malé množství bylo nabídnuto líd-
rem za cenu 4.800 Kč/tunu a reakce nebyla nijak 
ohromující. Můj osobní názor je, že je to cena velmi 
slušná a dalo by se nabízet cenu v rozmezí 4.600 až 
4.800 Kč/tunu. Samozřejmě na druhou stranu chápu 
zemědělskou prvovýrobu, která by tam ráda viděla tu 
pětku.  

Závěrem bych chtěl poznamenat, že jarní ječ-
men je perspektivní plodina, která má rozhodující užití 
na domácím trhu, za kterou bude velmi slušná cena a 
která patří za poslední tři roky k plodinám s nejlepší 
ekonomikou.   
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