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Pěstování cukrové řepy v letošním roce probíhá, dá se říci, 
ve spe ciálním režimu, neboť řepné porosty jsou zakládány ještě 
v rámci kvótového režimu a produkce bude prodána na podzim, 
kdy přijde zlom z regulovaného prostředí do volného trhu. I když 
třeba bude některá cukrovka dodána ještě v době fungování 
kvót, a většina naopak již v době volného trhu – výsledek bude 
identický, protože cukr nebo líh vyrobený z této řepy bude 
rea li zován v liberálním prostředí. 

Je otázkou, jak se zachová trh, bude-li dostatek až nadbytek 
cukru. Další výrazný pád cen by mohl znamenat, že ti nejslabší 
opět „z kola vypadnou“ a trh ovládnou klíčoví hráči, ti největší 
v produkci cukru a ploše cukrovky – Francie, Německo, příp. 
Polsko, které je charakteristické nižšími náklady na pěstování, 
třeba jen kolem 1 500 EURO.ha–1. 

Pro stabilizaci v sektoru cu krovka – cukr nám jistě napomůže 
v roce 2016 podepsaná Mezioborová dohoda, na jejímž se sta vení 
a zdárném podepsání se kromě Českomoravského cu kro var nic-
kého spolku a Svazu pěstitelů cukrovky ČR významně podílela 
i Komoditní rada Agrární komory ČR pro cukr a cukrovku a její 
předseda Ing. Martin Pýcha. V některých řepařících zemích tyto 
dohody neexistují nebo i poněkud ustupují; v České re pub lice 
jsme na tuto dohodu dlouho čekali. Měla by společně s dlou ho-
dobými smlouvami o dodávkách cukrovky mezi pěstiteli a cu-
kro vary zajistit udržitelné cukrovarnictví a řepařství i v prostředí 
volného trhu. V této oblasti (mezioborových dohod, kupních 
smluv) jsme pečlivě sledováni kolegy ze sousedních zemí.

Ekonomická situace v sektoru

Aktuální ceny cukru v EU se pohybují okolo 480 EURO.t–1, je 
to stále dostatečná cena na to, aby bylo možné doplácet bonus 
k minimální ceně cukrovky A z osevu 2016, která činí 26,29 
EURO.t–1 (cca 710 Kč.t–1). Je známou skutečností, že pro většinu 
cukrovarnických společností jsou vzorce nastaveny na participaci 
z lepší prodejní ceny nad hranicí 450 EURO.t–1. Cena cukru 
mohla v budoucnu ještě vzrůst až k hranici 500 EURO.t–1 a cena 
cukrové řepy k 30 EURO.t–1; jedná se však pouze o před po kla dy 
Evropské komise (EK) – tyto informace zazněly při posled ních 
jednáních na EK v Bruselu a v rámci ekonomické komise CIBE. 
Dle EK by se cena cukrové řepy měla v prostředí volného trhu 
po roce 2017 pohybovat v rozmezí 23–30 EURO.t–1.

Ekonomická situace v sektoru je však stabilně velmi na-
pjatá. Ceny cukru před rokem klesly k úrovni 415–430 EURO.t–1, 
což nestačilo k zajištění jakéhokoliv dalšího profitu pěstitelů 
z do brého pro deje cukru. Pozitivní zlom registrujeme od léta 
2016. V červenci byla oficiální cena bílého cukru 437 EURO.t–1, 
následně stoupla v srpnu na 440 EURO.t–1, v září dále rostla na 
450 EURO.t–1 a od října 2016 se již nachází nad 450 EURO.t–1, 
konkrétně na hod notě 470 EURO.t–1, která představuje doplatek 
1–1,5 EURO.t–1 smluvní řepy pro výrobu cukru. Trend růstu ceny 
se ne zpo malil, v listopadu 2016 byla cena cukru 483 EURO.t–1 
a pro sinec 2016 ji stabilizoval na úrovni 480 EURO.t–1, což je 
po slední známá oficiální cena dle údajů Bruselu.

Na začátku řepařského roku 2017
AT THE BEGINNING OF SUGAR BEET YEAR 2017

Vysoká světová cena cukru 
umož ní zpeněžit nadsmluvní cukro-
vou řepu z osevu 2016 za minimální 
cenu kolem 26 EURO.t–1.

Zajímavé přitom stále je, že za  
cukr odběratelé a uži vatelé cukru 
platí cukrovarům nízké ceny, ale 
jeho cena se pro běžného spotřebi-
tele, ko neč ného uživatele, příliš 
oproti letům 2014–2016 nezměnila. 
A není výjimkou koupit v malo-
ob chodu krystal za 18–20 Kč.kg–1, 
což by odpovídalo ceně cukru 
750 EURO.t–1. Při těchto cenách by 
bylo možné doplácet bonusy k mi-
ni mální ceně cukrovky v roz mezí 
15–18 EURO.t–1. Nemuseli bychom 
tak často složitě hledat všechny 
možné cesty, jak cukrovce pomoci 
třeba i jen další tisícikorunou na 
za se tý hektar, protože dotace v rám-
ci citlivých komodit jsou v Česku 
nejnižší v Evropě. V zahraničí je 
stav z pohledu cen za cukr obdobný 
a ceny např. v Německu a Rakousku 
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KŘOVÁČEK: Na začátku řepařského roku 2017

kolísají okolo 1,5 EURO.kg–1 cukru krystalu. Obchodní řětězce 
rentabilní jsou, provovýroba bez dotací bohu žel ne, a cukrovary 
s uspokojivou rentabilitou bojují také.

Setí cukrové řepy v roce 2017 z pohledu agronoma

Letošní osev pro kampaň 2017/2018 bude zřejmě již stan-
dardně ve znamení lehké netrpělivosti. Poslední roky jsme si 
zvykli na počátek osevu v rozmezí 8. až 15. 3.; rok 2016 byl 
s ohledem na půdní vlhkost v povrchových vrstvách a vyzrá-
lost ornice o něco pomalejší. Rok 2017 se mu může podobat. 
Netrpělivost agronomů a majitelů podniků s ohledem na termín 
setí je naprosto oprávněná, protože každý den zpoždění v setí 
oproti optimálnímu termínu může znamenat teoretický úbytek 
výnosu standardní (16%) řepy i 0,5–1 t.ha–1. I když se povede 
časné jarní vláčení pomocí bran, bránosmyků a kultivátorů pro 
otevření půdy před finální předseťovou přípravou kompaktory, 
bude limitující teplota půdy, aby cukrovka mohla dobře a rychle 
klíčit a vzejít. Potřebné teploty půdy v hloubce výsevu jsou 
alespoň kolem 6 oC, a tomu chladná, často i mrazivá březnová 
rána nenapomáhají. Předpovědi se navíc často velmi razantně 
mění, a není tak jistota stabilnější teplejší periody po zasetí. 
Čekat s výsevem však nelze příliš dlouho, protože na druhé 
straně existuje riziko přeschnutí povrchové vrstvy. Opoždění 
výsevu přináší výše zmíněný pokles výnosů. Pokusy Řepařského 
institutu v Semči cích ukazují, že rané setí (cca o 10–14 dnů) nám 
může přinést zpravidla navýšení výnosu o 10–15 t.ha–1, na ta ko-
vé navýšení výnosu na podzim během kampaně pak čekáme 
1–1,5 měsíce. Řepa musí využít maxi málně nejdelších dnů v roce 
a v té době je třeba mít porosty řepy co nejvíce zapojené, pře-
de vším díky včasnému založení. Proto se doporučuje včasné 
setí s pojištěním, které rámcově navyšuje náklady na pěstování 
o 800–1 000 Kč.ha–1, je částečně kompenzováno a je jistotou pro 
možný přesev, kdy by případné vícenáklady činily 7 000 Kč.ha–1.

Řepařský rok 2016/2017 v Evropě

Pro loňský rok byly typické, nejen v ČR, silné oblast ní pří- 
sušky koncem léta a počátkem podzimu, nebylo to ale v kom-
binaci s vysokými teplotami jako v roce 2015, cukrovce tento stav 
globálně tolik neublížil a bylo dosaženo uspokojivých výnosů 
i velmi dobrých cukernatostí.

V České republice jsme v roce 2015 byli pod pětiletými 
průměrnými výnosy, v roce 2016 lze očekávat velmi dobrý výnos 
v rozmezí 78–80 t.ha–1 při 16 % cukernatosti, konečné odhady 
se nyní for mulují na Mini sterstvu zemědělství ČR.

Plocha cukrové řepy v Evropské unii v roce 2016 byla cel kem 
1 468 752 ha, předpoklad osevu 2017 je nejméně 1 640 000 ha. 
Meziroční minimální navýšení tedy čekáme 171 248 ha, tj. cca 
+ 12–13 %. (Poslední odhady z jednání EGAC CIBE v Bruselu 
uvádí tabulka na straně 124.)

Navýšená plocha představuje zvýšení produkce teoreticky 
o 1 961 800 t bílého cukru (cca 2 mil. t cukru). V 2016 bylo v EU 
vy pro dukováno 16,95 mil. t cukru (s Tureckem a Švýcarskem 
v rám ci CIBE pak 19,54 mil. t). V roce 2017 tedy můžeme při 
příz nivých pěstitelských podmínkách čekat produkci 21,5 mil. t 
cukru. Doufejme, že to nezpůsobí razantní propad cen.

Jan Křováček – Svaz pěstitelů cukrovky Čech


