
Představy o sezóně 2020/2021 – informace pro 

účastníky polního  dne

9. BRAMBORÁŘSKÝ DEN 

FIRMY EUROPLANT V POLABÍ

Bramko Semice, restaurace Na Jitrách, 

13. července 2021
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RESTAURACE



Úvod

Scházíme se znovu v době pandemie v  Semicích 
a budeme se snažit informovat Vás o činnosti naší 
firmy nejenom v ČR.

Důležitý je ale pohled na vývoj trhu v ČR a zejména 
možnosti využívat naše odrůdy k úspěšnému 
podnikaní s nimi za respektování všech platných 
pravidel, které zajistí úspěch s odrůdami, které 
můžeme se souhlasem vlastníků v ČR využívat.
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Úvod



Úvod

• bramborářská sezóna začala se zpožděním, výsadba 
proběhla v několika fázích většinou za nepříliš vhodných 
klimatických podmínek

• počasí při výsadbě v Polabí a na Vysočině ve 2. pol. května 
a poč. června bramborám mnoho  nepřálo, solidní 
podmínky byly pouze koncem dubna do cca 10. 5. při 
výsadbě, kdy ale zase bylo dost chladno…

• pozdě sázené porosty do chladna a vlhka jsou 
nevyrovnané, mezerovité, „udušené“, hůř vzcházejí,… 

3

Úvodní informace (1)



• porosty jsou na mnoha místech méně narostlé

• výnosy velmi raných odrůd budou zřejmě dobré, velmi 
mírný nadbytek se od konce června lehce projevuje v 
tlaku na cenu…

• tlak na cenu vychází jak od řetězců, tak také bohužel z řad 
vlastních, tj. dodavatelů do nich…

• u pozdějších odrůd se čekají nižší výnosy, změnit to ale 
stále může vývoj počasí… Nelze zřejmě čekat rekordní 
sklizně – víc ale konkrétněji až koncem srpna!
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Úvodní informace (2)



Úvod

• problémem začíná být mandelinka a nemožnost použít 
některé postřiky. „Smyčka“ postřiků se pomalu utahuje…

• sklizeň byla letos zahájena ve 2. dekádě června 

• výsadba počátkem dubna také nebyla ideální – zima, 
sucho, 2. týden v květnu začalo pršet a mokro bylo až do 
konce výsadby v červnu 

• nadbytek nových brambor by ale neměl být a snad jim 
„neškodně“ konkurují, spíš konkurovaly, staré brambory… 

• trh funguje – ale ne tolik na nové brambory bez slupky, 
převis nabídky raných zatím zaznamenán nebyl… 5

Úvodní informace (3)



Úvod

• problém velmi raných odrůd, které je třeba rychle sklidit a 
prodat a nejsou skladovatelné, se pravidelně opakuje… 

• rozsah množení problém naznačuje – plocha množení 
velmi raných odrůd je 20 %, v Německu a ve Francii 
mnohem méně... K tomu je třeba přidat  dovozy na 
produkční plochy, hlavně z Nizozemska

• největší v ČR množená velmi raná odrůda je naše odrůda 
Anuschka (74 ha množení), která přichází na trh o něco 
později, ale mnohem déle na něm vydrží a lze ji 
skladovat… 6

Úvodní informace (4)



Úvod

• ceny nových brambor jsou u nás již nyní nižší, než v 
okolních zemích

• zatím to ekonomicky nevadí, trh ale na možný nadbytek 
nabídky může reagovat poklesem ceny

• vliv okolních zemí na trh nových brambor nyní u nás nelze 
vyhodnotit

• staré brambory trh s raným konzumem neovlivňují  

• situace nahrává řetězcům, které si mohou určovat nákupní 
ceny brambor dodávaných do obchodů     
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Úvodní informace (5)



Europlant je v ČR 
samostatně již 24 let

• dne 4. 7. 2021 uplynul  další rok naší činnosti na trhu v ČR 

• náš přístup k českému trhu se za 24 let  nezměnil –
podporujeme a oslovujeme všechny zájemce o naše 
odrůdy, kterým nabízíme spolupráci, poradenství a na všech 
možných akcích naše zákazníky všech velikostí a zaměření. 
O našich odrůdách všechny otevřeně informujeme

• Spolupráci díky kvalitě našich odrůd stále rozvíjíme. 
Přinášíme nové, které pečlivě  vybíráme a považujeme je 
za výhodné 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 

 na sadbový trh nabízíme jen kvalitní odrůdy

 dlouhodobě držíme rozsah množení sadby 

důležitých odrůd 9

Úkoly firmy se  nemění (1)



 zákazníkům dodáváme kvalitní konzum, je-li 

dovoz nutný

 prodejem kvalitního konzumu podporujeme 

udržení rozsahu spotřeby brambor v ČR

 každý rok pořádáme  Polní dny, dny brambor, 

vzdělávací akce v ČR a v zahraničí!
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Úkoly firmy se nemění (2)



- od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021 se dovezlo 117.800 t konzumu

(loni 177.835 t), z toho z D – 84.600 t (loni 111.835 t), z F –

9.540 t (loni 32.260 t), z NL – 2.820 t (loni 13.887 t), z A –

3.230 t (loni 500 t), z SK - 3.240 t; vyvezlo se 7.720 t 

konzumu (loni 14.045 t), z toho SK 6.340 t, do D 420 t, do A 

421 t, do IT 167 t. Konzum z D byl lacinější než z F

- raných brambor se od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021 dovezlo 

6.280 t (888 t z E, 1.000 t z EG a 170 t z POR) (loni 8.480 t); 

vyvezlo se 1.980t   
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Pohled na sezónu 2020/2021 -
konzum
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Pohled na sezónu 2020/2021 -
sadba

- je možno uvést, že se téměř veškerá sadba z množení firmy 

EUROPLANT Praha na trhu uplatnila

- dovoz do ČR od 1. 7. 2020 do 30. 4. 2021 – 7.088 t (D – 4.325 t, NL 

- 2.174 t a A – 460 t a SK); loni – 10.375 t; 2018/2019 – 8.472 t; 

2017/2018 – 9.315 t.

- EUROPLANT dovážel sadbu většinou z D, ale také z NL a F 

- vývoz z ČR – 918 t, loni - 1.382 t, předloni – 1.735 t

Dovozy sadby některých odrůd  na produkční plochy jsou stále 

více žádány, mnohem více se uplatňuje stupeň A před B

Statistika uvádí, že se v ČR vyprodukovalo 68.091 tun sadby 



Jak se může vyvíjet trh s 

konzumem v nové sezóně?

- brambor bude zřejmě méně, než loni. Neví se ale zatím, jak 

to bude vypadat s kvalitou po novém roce 2021… Počátek 

července je na prognózy příliš brzy…

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

- trh je letos jiný a hlavně málo přehledný…

- odhad vývoje ceny – opět společně sledujme ceny ve 30. a 

31. týdnu 2021 - týdny tzv. tržní alchymie, pak uvidíme, kam 

se trh dostane…!

- je možno 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?

• pokles množitelské plochy v ČR (- 205 ha) na 2.663 ha na 

historické minimum, my registrujeme malý pokles množitelské 

plochy naší firmy (- 22 ha)

• 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 pěstitelům škrobu v roce 2020 – 5.671 ha         
= CZK 15.310/ha = nepřímá účinná podpora množení 
sadby (v r. 2019 5.821 ha = CZK 14.014/ha)

• dotace pěstitelům konzumu v roce 2020 – 11.350 ha,         
na hektar CZK 4.510/ha = na nárůst produkčních ploch 
je to málo, podpora množení  to ale také je 

• dotace pro pěstitele škrobu v roce 2021, který bude 
na ploše cca 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 2.663 ha, loni 2.869 ha 

• naše množitelská plocha poklesla o 22 ha na 1.002 ha), 

škrobárenské odrůdy představují u našeho množení 38 % plochy (= 

381 ha), konzum 62 % plochy ( = 621 ha)

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

Kvalita české sadby se nesmí příliš lišit od dovozů – pak je     

mnohými zákazníky odmítána. Nicméně naše sadba byla v 

poslední sezóně v Německu přijímána!



Pohled na letošní množení 
brambor v Evropě

Mnoho informací není zatím známo, a tak jenom:

- Německo – 19.006 ha (pokles o 250 ha)

- Nizozemsko – 41.712 ha (pokles o 178 ha)

- Francie – 24.356 ha (nárůst o 196 ha)

- z V. B. jenom Skotsko – ha ( o ha)

- Dánsko – 5.100 ha (pokles o 487 ha)

- Slovensko – 346 ha (pokles o 15 ha)
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Množitelská plocha 
EUROPLANTU v ČR v roce 

2021 
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1) EUROSTARCH – 241 ha (226 ha)

2) ANTONIA – 142 ha (141 ha)

3) EURORESA – 86 ha (69 ha)

4) MARABEL – 85 ha (97 ha)

5) ANUSCHKA – 74 ha (79 ha)

6) BERNINA – 72 ha (82 ha)

7) ZUZANNA – 48 ha (57 ha)

8) LAURA – 47 ha (48 ha)

Plocha EUROPLANTU je letos 1.002 ha (1.024 ha); tj. 37,6 % 

(35,7 %) množení v ČR. Osm těchto odrůd představuje 79,3 % 

( = 795 ha)



Jaký bude rozsah českého bramborářství v této sezóně?
BRAMBORY – osázené plochy v ČR  (v ha) 
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ZDROJ: ČSÚ – konzumní brambory;  *celkové údaje jsou  dopočítány podle přesných údajů ÚKZÚZ o sadbě

UKAZATEL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2021/2020 

%

BRAMBORY 
CELKEM 34.379 30.655 29.399 30.088 28.783 28.950 29.633 29.940 28.879 29.875 28.897 96,7

Z TOHO ZEM. 
SEKTOR 26.379 26.632 23.244 23.992 22.770 23.272 23.453 22.890 22939 23.931 22.897 95,7

DOMÁCNOST 8.000 7.023 6.155 6.096 6.013 5.678 6.180 6.050 5.940 5.944 6.000 100,9

BRAMBORY 
RANÉ 1.740 1.681 1.260 1.582 1.214 1.325 1.097 1.038 1.073 1.284 853 66,4

BRAMBORY 
OSTATNÍ 21.168 18.702 19.220 19.059 18.643 19.171 19.555 19.050 19.023 19.778 19.381 98

BRAMBORY 
SADBOVÉ 3.471* 3.249* 3.170* 3.351* 2.913* 2.945* 2.801* 2.802* 2.801* 2.869* 2.663* 92,8

POČET MNOŽ. 
ODRŮD 187* 196* 197* 208* 213* 216* 199* 199* 204* 204* 184* 90,2



Komentář (1)

• plocha konzumu klesla o cca ha, z toho ha 
jsou velmi rané odrůdy 

• množení sadby brambor zaznamenalo pokles díky  
složité sezóně (- 7,2 %)

Počet množených odrůd  je 184, z tohoto počtu 
jich  je 62, tj. 34 %, 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 pěstitelů a největších 
odbytových firem

- prosazovat vytváření odbytových sdružení pěstitelů –
ČBS – jedině tak budeme mít vyvážený trh. Otázka je, kdo 
zaplatí investice, které tato aktivita doprovází v současné 
době

- nabízet jenom důsledně 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 a podporovat 100 % 
výběr licenčních poplatků za odpovídající poplatky

• zrušit hlášení dovozu konzumu SZPI

• změnit, resp. upravit nebo zrušit legislativu SDO na 
konzumní brambory



Závěr  
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A na závěr optimistický pohled:

- díky našim úspěšným šlechtitelům máme výborné 
odrůdy vhodné pro český trh

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

Dovolím si konstatovat, že naše firma je na 25. 
sezónu na českém trhu dobře připravena 



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

Bramko také za možnost využít areál restaurace a za 
možnost pokusnictví s našimi odrůdami. 

Děkuji také  všem, kteří na náš polní den v čase 
pandemie dorazili ,vyslechli si, ještě vyslechnou a také 

si v přiložených materiálech přečtou naše názory na 
bramborářství  v nové začínající sezóně 2021/2022 
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