
Pohled na bramborářskou sezónu 2019/2020 –

základní informace pro hosty našeho polního  

dne

8. BRAMBORÁŘSKÝ DEN 

EUROPLANTU V POLABÍ

Bramko Semice, restaurace Na Jitrách, 

14. července 2020
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RESTAURACE



Úvod

• nová bramborářská sezóna začala pěstitelsky dobře, 
výsadba proběhla včas za vhodných klimatických 
podmínek

• počasí bramborám letos na začátku sezóny mimořádně 
přálo

• sklizeň byla zahájena včas – koncem května

Většinou velmi dobré porosty, dostatek vláhy, v červnu  se 
objevuje nadbytek vláhy - začínají problémy s plísní, mnohde 
lze očekávat starosti s porosty
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Úvodní informace (1)



Úvod

• výnos není problém, problém je někde kvalita

• v západní Evropě je naopak sucho

• nadbytek rané produkce se začíná projevovat hned od 
května – nabízí se jiné zboží, než trh chce - na trhu novým 
bramborám konkurují staré brambory 

• trh funguje – ale ne tolik na nové brambory bez slupky, 
převis nabídky raných nad poptávkou je obrovský 

• problém se letos neřešil, protože loni nebyl a nikdo na něj 

nemyslel… 
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Úvodní informace (2)



Úvodní informace (3)

• tento problém (viz str. 2) se opakuje, protože u nás 
se zakládá příliš mnoho ploch velmi velmi raných 
odrůd, které je třeba rychle sklidit a prodat.  
Zrychlení nepomůže ani dobrá kvalita brambor…   
Rozsah množení problém naznačuje – plocha 
množení velmi raných odrůd je 21 %, v Německu 
jenom 8 %, ve Francii 9 %... K tomu je třeba přidat  

dovozy na produkční plochy, hlavně z NL

• největší v ČR množená velmi raná odrůda je naše 
Anuschka, která přichází na trh až nyní…
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Úvod

• ceny jsou u nás nižší než v okolních zemích

• zatím to úplně ekonomicky nevadí, trh ale na nadbytek 
nabídky postupně reaguje stálým poklesem ceny

• vliv okolních zemí na trh u nás nelze zatím vyhodnotit

• zásoby starých brambor trh s konzumem letos ovlivnily, 
bohužel až do počátku července 

• situace nahrává řetězcům, které si mohou diktovat 
výkupní ceny     
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Úvodní informace (4)



Europlant je v ČR již 23 let

• dne 4. 7. 2020 uplynul  další rok naší činnosti na trhu v ČR 

• náš přístup k českému trhu se za 23 let  nezměnil –
podporujeme všechny zájemce o naše odrůdy, kterým 
nabízíme spolupráci

Spolupráci, kterou díky kvalitě našich odrůd rozvíjíme a 
stále přinášíme nové, které pečlivě vybíráme,  považujeme 
za výhodnou pro obě strany
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 pomáháme informacemi a radami 

 spolupracujeme se všemi pěstiteli napříč 

spektrem – od malých až po velké

 stále hledáme nové partnery pro spolupráci  
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Úkoly firmy se  nemění (1)



 nabízíme na trh jenom kvalitní odrůdy

 zachováváme rozsah množení sadby v ČR

 partnerům dovážíme jenom kvalitní konzum, 

je-li dovoz nutný

 tím podporujeme zachování spotřeby
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Úkoly firmy se nemění (2)



pořádáme polní dny a dny brambor 

pořádáme vzdělávací akce v tuzemsku a zahraničí 

každý rok nabízíme na trh nové odrůdy
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Co děláme pro partnery?



- - od 1. 7. 2019 do 31. 5. 2020 se dovezlo 177.835 t konzumu

(loni 164.068 t), z toho z D - 111.835 t (loni 91.500 t), z F -

32.260 t (loni 35.601 t), z NL - 13.997 t (loni 9.800 t), z GB - 500 

t (loni 8.067 t), z PL - 7.598, z SK - 2.230 t; vyvezlo se 14.045 t 

konzumu (loni 14.670 t), z toho na Slovensko 13.132 t. 

Konzum z D byl celoročně dostupný a lacinější než z F

- - raných brambor se od 1. 7. 2019 do 31. 5. 2020 dovezlo 

8.480 t (4.000 t z E, 1.600 t z GR, 1.200 t z Egypta a 750 t z 

POR), loni 8.422 t; vyvezlo se 2.585 t   
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Pohled na sezónu 2019/2020 -
konzum
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Pohled na sezónu 2019/2020 -
sadba

- veškerá sadba z množení firmy EUROPLANTU šlechtitelská 

spol. s r. o. Praha se na trhu uplatnila

- dovoz do ČR – 2019/2020 – 10.375 t (D – 5.880 t, NL – 3.600 

t, A – 660 t a SK – 100 t); 2018/2019 - 8.472 t; 2017/2018 –

9.315 t; 2016/2017 - 7.366 t. EUROPLANT dovážel sadbu 

většinou z D, ale také z NL, F, A a SK 

- vývoz z ČR – 1.382 t, loni - 1.735 t, předloni - 2.152 t

- dovozy sadby některých odrůd  na produkční plochy jsou 

mnohými partnery stále více žádány

- stále více se uplatňuje stupeň A před B

- statistika uvádí, že se v ČR vyprodukovalo 63.266 tun 

sadby (metodiku výpočtu neznám)



Jak se může vyvíjet trh s 

konzumem v nové sezóně?

- brambor bude zřejmě více, než loni. Neví se ale, jak to bude 

vypadat s kvalitou po novém roce…

- ceny v ČR jsou už nyní nižší, než jinde v Evropě

- trh je letos jiný – po řadě suchých let je dostatek vláhy a  

urodí se určitě více 

- vývoj ceny – opět sledujme ceny ve 30. a 31. týdnu - týdny 

tzv. tržní alchymie, pak uvidíme, kam se trh dostane

- přes dostatek brambor lze očekávat zájem o dovozy hlíz s 

uzavřenou slupkou. Bude jich dostatek? 
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Jak by mohl vypadat trh se 
sadbou v ČR v nové sezoně?

• nárůst množitelské plochy v ČR (+ 67 ha) na 2.869 ha = 

nárůst plochy naší firmy (+ 90 ha), nelze čekat změnu na trhu

• množení škrobárenských odrůd je stabilní, ani konzumní 

odrůdy nijak neklesají a průmysl je na rozdíl od Velké pětky 

rozsahem malý, ale také stabilní. Kvalitní sadba se na trhu v 

ČR uplatní, doplňují ji dovozy

• ČR je a bude dovozce sadby – bohužel nejenom do 

množení, ale i na produkční plochy



Jak ovlivňují trh dotace 
pěstitelům ?

• dotace pro pěstitele škrobu v roce 2019 – 5.821 ha, na 
hektar CZK 14.014/ha = nepřímá, ale účinná podpora 
množení sadby

• dotace pro pěstitele konzumu v roce 2019 -10.400 ha, 
na hektar CZK 4.599/ha = na nárůst pěstitelských 
ploch málo, nepřímá podpora množení  to ale je 

• dotace pro pěstitele škrobu v roce 2020, který bude 
na ploše cca 5.800 ha a rozdělí si ji pěstitelé pro 
všechny  zpracovatele – Lyckeby Amylex, Škrobárny 
Pelhřimov a Agranu Gmünd

Naše dotace jsou o dost vyšší než na západ od nás…
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Množitelská plocha  
EUROPLANTU v ČR
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- letos se v ČR množí 2.869 ha, loni 2.801 ha 

• naše plocha se navýšila o 90 ha na 1.025 ha), škrobárenské 

odrůdy představují u našeho množení 36 % plochy

• důležité je množit pro český trh jenom odrůdy prodejné v ČR

• kvalita české sadby se nesmí příliš lišit od dovozů – pak je 

odmítána



Pohled na letošní množení 
brambor v Evropě

Mnoho informací není zatím známo, a tak jenom:

- Německo – asi 19.200 ha (nárůst o cca 750 ha);

- Nizozemsko – 41.849 ha (pokles o 250 ha);

- Francie – 24.160 ha (nárůst o 968 ha);

- z V. B. jenom Skotsko – 10.400 ha (pokles o 142 ha);

- Dánsko - 5.587 ha (nárůst o 361 ha);

- Slovensko – 361 ha (pokles o 16 ha)
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Množitelská plocha 
EUROPLANTU v ČR v roce 

2020 
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1) EUROSTARCH – 226 ha (223 ha)

2) ANTONIA – 140 ha (111 ha)

3) MARABEL – 97 ha (106 ha)

4) BERNINA – 82 ha (73 ha)

5) ANUSCHKA – 79 ha (73 ha)

6) EURORESA – 69 ha (53 ha)

7) ZUZANNA – 57 ha (54 ha)

8) LAURA – 48 ha (46 ha)

Plocha EUROPLANTU je 1.025 ha (935 ha); tj. 36 % (33 %)

množení v ČR. Osm těchto odrůd představuje 78 % množení 

EUROPANTU v ČR, prvních 5 obsadilo prvních 5 míst v ČR    

BERNINA



Jaký bude rozsah českého bramborářství v této sezóně?
BRAMBORY – osázené plochy v ČR  (v ha) 
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UKAZATEL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020/2019

%

BRAMBORY 
CELKEM

34.379 30.655 29.399 30.088 28.783 28.950 29.633 29.940 28.879 29.875 103,4

Z TOHO ZEM. 
SEKTOR

26.379 26.632 23.244 23.992 22.770 23.272 23.453 22.890 22939 23.931 104,3

DOMÁCNOST 8.000 7.023 6.155 6.096 6.013 5.678 6.180 6.050 5.940 5.944 100,07

BRAMBORY
RANÉ

1.740 1.681 1.260 1.582 1.214 1.325 1.097 1.038 1.073 1.284 119,7

BRAMBORY 
OSTATNÍ

21.168 18.702 19.220 19.059 18.643 19.171 19.555 19.050 19.023 19.778 104,0

BRAMBORY 
SADBOVÉ

3.471* 3.249* 3.170* 3.351* 2.913* 2.945* 2.801* 2.802* 2.801* 2.869* 102,4

POČET MNOŽ. 
ODRŮD

187* 196* 197* 208* 213* 216* 199* 199* 204* 204* 100

ZDROJ: ČSÚ – konzumní brambory;  *celkové údaje jsou  dopočítány podle přesných údajů ÚKZÚZ o sadbě



Komentář (1)

• pěstitelská plocha konzumu narostla o cca 930 ha, 
z toho 200 ha jsou velmi rané odrůdy. Nemůže to 
ale znamenat uspokojení 

• množení sadby brambor zaznamenalo nárůst díky  
navýšení množení našich konzumních odrůd

Počet množených odrůd  je 204, z tohoto počtu 
jich  je 75, tj. 37 %, pouze do 2 ha ( = odrůdové 
zkušebnictví)
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Komentář (2)

• připadá mně, že domácnosti měly mít větší nárůst –
prodej v malobaleních se zvyšuje

• u raných odrůd je nárůst logický, čekal bych větší…

• v ostatních odrůdách se skrývají hektary na škrob, 
lupínky a hranolky – na konzum zbývá maximálně 
13.000 ha a to je velmi málo…

• …, a proto jsou obchodníci nuceni konzum masově 
dovážet a dovozy hlásit… 
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Závěrečné teze – je nutno 
(1) 
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- spolupracovat na úrovni ČBS, AK ČR a Mze a vytvořit pro 
všechny účastníky funkční trh

- prosazovat vytváření odbytových sdružení pěstitelů –
ČBS – jedině tak budeme mít vyvážený trh

- nabízet již vyzkoušené stabilní  odrůdy, které trh 
akceptuje a spotřebitelé také



……….… - je nutno (2) 
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• jednat o nastolení rovného postavení odrůd brambor na 
trhu bez ohledu na to, kde byly v EU vyšlechtěny

• usilovat o zachování pozice ČR v bramborářské Evropě –
např. uznáváním know-how právně chráněných odrůd 
všemi šlechtiteli a zástupci šlechtitelů podporovat 100 % 
výběr licenčních poplatků za odpovídající poplatky



……….. - je nutno (3) 
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• zrušit hlášení dovozu konzumu SZPI – jedná se o  
duplicitní sběr dat. ČR je závislá na dovozu konzumu 

- dovozy konzumu se hlásí GŘ CEL v rámci Intrastatu od 
roku 2004

- hlášení SZPI nikomu nic nepřinese. Náklady spojené se 
sběrem dat jsou zbytečné 

- od nákupů konzumu v zahraničí nahlašování dovozů 
žádného zájemce o dovozové brambory neodradí



………… - je nutno (4) 
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• změnit legislativu SDO, neboť bramborářům nic 
nepřináší… Naopak jim podle nás rozhodování jenom 
komplikuje  

• nezbývá, než to v nejbližší době řešit a pomoci tak 
pěstitelům brambor v jejich rozhodování o výběru 
odrůd něčím podobným. Současný stav považujeme 
za nešťastný…



Závěr  
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A na závěr optimistický pohled:

- díky našim šlechtitelům máme výborné odrůdy 
vhodné pro český trh

- můžeme počítat se spoluprací s firmami 
EUROPLANTU v celé Evropě. Letos se to opět  
potvrdilo

Dovolím si konstatovat, že firma je na 24. sezónu 
na českém trhu dobře připravena 



Poděkování 
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Děkuji všem množitelům, pěstitelům, 
zpracovatelům, spotřebitelům a také firmě Bramko za 

azyl v jejich restauraci a možnost využívat je k 
pokusnictví a prezentaci našich odrůd

Děkuji všem, kteří na náš polní den dorazili a 
vyslechli si, ještě vyslechnou a také si přečtou naše 

názory na bramborářství  
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