
Kompendium SJS „Ječmen byl před covidem a bude i po něm“, 2021 - 1 - 

TRŽNÍ BLESKOVÁ INFORMACE  
OHLEDNĚ SLADOVNICKÝCH JEČMENŮ 

Lubomír JURÁŠEK 
Spolek pro ječmen a slad 

 
Sklizeň jarního ječmene v roce 2020 dopadla 

velmi dobře co se týče kvantitativních ukazatelů. Sklí-
zeli jsme z větší plochy a s větším výnosem čemuž 
logicky odpovídá vyšší nabídka pro sladovnický prů-
mysl. Kalendářní rok pro ekonomiku jako takovou 
začal recesí. Ekonomika zpomalovala a blížila se krize. 
To jsme ale vůbec netušili co bude následovat. Národní 
vlády nastartováním lockdownů totálně umrtvily eko-
nomiky, přestal fungovat turistický ruch, zavřely se 
restaurace a veškeré služby. Takové vypnutí ekonomi-
ky samozřejmě zanechalo obrovské ztráty v jednotli-
vých odvětvích. Pro sladovnický ječmen o to smutněj-
ší, že sociální kontakt je veliké riziko pro šíření nemoci 
COVID 19 a tak jsme tady zažily něco co se nemůže 
opakovat. A to zmrazení poptávky po sladu, poněvadž 
prodej piva se zastavil a poté se začal rozbíhat, ale již 
jinými odbytovými kanály. Postižení jednotlivých 
pivovarů bude veliké. Rozdíly budou především v tom, 
jak je piovar orientován. Orientace pivovaru na tzv. 
trade on, což je expedice sudového piva, a trade off, 
což jsou lahve a plechovky. Pivovary orientované na 
sudové dodávky se ze dne na den ocitly bez odbytu a 
musely hledat náhradní odbytové kanály, aby měli 
vůbec nějak tržby. Vidím, že jsem hodně zabředl do 
problémy piva a sladu. Zpět tedy ke sladovnickému 
ječmeni. Průběh vegetace jarního ječmene neměl zá-
sadní problém, samozřejmě v jednotlivých lokalitách se 
problémy průběžně řešily. Největším a celorepubliko-
vým problémem se ukázaly být srážky, které 
v některých lokalitách sklizeň zásadním způsobem 
poškodily. Dokonce dle závěrů VÚPSu u dvou třetin 
vzorků zkoumaných jarních ječmenů došlo k poškození 
klíčivosti. K tomuto zjištění přišli metodou pádového 
čísla. Toto je velmi alarmující informace, proti které 
jde pokles poptávky po sladu. Nakupovaný ječmen má 
hodně drobnějších vad a tak při prodeji je poměrně 
slušná cena bohužel snižována srážkami. Přesto jsem 
optimista a cena by již dále klesat neměla.  

Kvalitativně bych sklizeň asi charakterizoval 
následovně. Opět nižší podíly, možná o něco lepší jako 
minulý rok, ale k optimu velmi daleko. Trochu vyšší 
dusíky ve srovnání s minulou sklizní, ale toto nevidím 
jako zásadní problém. Dále pak mechanické poškození 
včetně biologického, především pro dlouhodobé skla-
dování. Velmi skryté riziko vidím v klíčivosti a to 
samozřejmě jak pro výrobu sladu, tak i pro založení 
nových porostů na jaře letošního roku.  

Vše podstatné vyplývá z grafu, který potvrzuje 
nárůst disponibilního množství sklizeného ječmene, 

nárůst osevních ploch a nárůst hektarového výnosu. 
Kontrakty, které byly uzavřeny do zahraničí se daří i 
nedaří realizovat, protože stejným způsobem byly po-
stiženy i ekonomiky našich sousedů a tak uvidíme jak 
to celé dopadne.  

 

Průběh sklizně jak jsem již předznamenal, byl 
poznamenán srážkami, ale to vůbec sladovnickému 
průmyslu nevadilo, protože byly ještě staré zásoby díky 
jarnímu lockdownu a tak si to dle mého názoru docela 
dobře sedlo. V největších problémech se ocitly pivova-
ry, protože ty přišly o podstatnou část svých tržeb. 
Bude mě zajímat, jaký celkový pokles ve výrobě piva 
to bude, ale myslím si, že větší propad jak 10% to ne-
bude. Samozřejmě budou veliké rozdíly a budou pivo-
vary krachovat. Prostě sklizeň 2020 nějak zlikvidujeme 
a jaro již bude jiné a takový propad již nebude a sektor 
si tak nějak sedne zpět.  

V současné době se čeká na cenu, která  bude 
nabídnuta na vnitřním trhu ze sklizně 2021 rozhodují-
cími hráči. Pěstitelé jsou trochu zaskočeni ze situace a 
mají obavy ze setí jarních ječmenů. Já si naopak mys-
lím, že je velmi důležité zasít minimálně 220 000 ha a 
věřím, že díky problémům se setím ozimé pšenice, 
bychom se tentokrát nemuseli obávat o snížení osevní 
plochy. Dobré zprávy přicházejí také z Evropy ohledně 
výprodeje ječmenů. Můj osobní názor je, že by se dalo 
nabízet cenu v rozmezí 4.400 až 4.600 Kč/tunu. Samo-
zřejmě na druhou stranu chápu zemědělskou prvovýro-
bu, která by tam ráda viděla tu pětku.  

Závěrem bych chtěl poznamenat, že jarní ječ-
men je perspektivní plodina, i přes škobrtnutí, kterého 
jsme byly svědky, která má rozhodující užití na domá-
cím trhu, za kterou bude velmi slušná cena a která patří 
za poslední tři roky k plodinám s nejlepší ekonomikou.   
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