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4. 7. 2022 

Úroda obilovin bude průměrná, řepky se sklidí více než 
v loňském roce 

Doplňující informace k RI Odhady sklizní – červen 2022 

Na základě prvních letošních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává úroda základních 

obilovin 7 161 tis. tun. Odhadovaná sklizeň je meziročně o 64 tis. tun nižší (−0,9 %) 

a o 2,7 % převyšuje pětiletý průměr. Více se sklidí pšenice ozimé, ječmene ozimého 

a tritikale, naopak menší úroda se očekává u žita a všech druhů jarních obilovin. 

Očekávaná sklizeň řepky 1 065 tis. tun je meziročně o 40 tis. tun vyšší (+3,9 %), ale 

o 11,0 % nižší ve srovnání s pětiletým průměrem. 

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 161 tis. tun je ve srovnání 

s loňskou nadprůměrnou sklizní o 64 tis. tun nižší (−0,9 %). Osevní plochy se rozšířily o 64 tis. ha 

na 1 299 tis. ha (+5,1 %). Odhadovaný hektarový výnos 5,51 t/ha je meziročně o 5,7 % nižší. 

Odhad sklizně základních obilovin převyšuje o 2,7 % pětiletý průměr (výměra +3,6 %; hektarový 

výnos −0,8 %).  

 

Letos se podle odhadů očekává meziročně vyšší úroda pšenice ozimé, ječmene ozimého a 

tritikale. Naopak méně se sklidí žita a všech druhů jarních obilovin, tedy pšenice jarní, ječmene 

jarního i ovsa. 

 

Nejpěstovanější plodinou na českých polích zůstává pšenice ozimá, která letos zabírá téměř 

třetinu celkové osevní plochy (32,6 %). Odhadovaná sklizeň pšenice ozimé 4 709 tis. tun je 

meziročně o 119 tis. tun vyšší (+2,6 %) díky rozšíření osevní plochy na 802 tis. ha (+13,0 %). 

Hektarový výnos 5,87 t/ha je o 9,2 % nižší. 

Pšenice jarní se podle odhadu sklidí 250 tis. tun, o třetinu méně než v loňském roce (−32,7 %). 

Na poklesu se podílí zejména výrazně menší osevní plocha 53 tisíc hektarů (−29,8 %) a také nižší 

hektarový výnos 4,72 t/ha (−4,2 %).  

 

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se sklidí 1 049 tis. tun, 

o 4,5 % méně než v loňském roce. Důvodem je jak pokles osevní plochy na 212 tis. ha (−1,8 %), 

tak nižší očekávaný hektarový výnos 4,95 t/ha (−2,7 %). 

Odhadovaná sklizeň ječmene ozimého 675 tis. tun je meziročně o 3,6 % vyšší díky rozšíření 

osevní plochy na 123 tis. ha (+10,5 %). Hektarový výnos 5,50 t/ha je o 6,2 % nižší. 

 

Předpokládaná úroda ovsa 159 tis. tun je meziročně o 18,5 % nižší kvůli výraznému poklesu 

osevní plochy na 45 tis. ha (−21,8 %). Odhadovaný hektarový výnos 3,52 t/ha je o 4,2 % vyšší.  

 

V důsledku poklesu osevní plochy na 24 tis. ha (−4,1 %) i nižšího hektarového výnosu 

na 4,97 t/ha (−1,2 %) je odhadovaná produkce žita 120 tis. tun meziročně o 5,3 % nižší. 

 

mailto:infoservis@czso.cz


 

 

Oddělení informačních služeb – ústředí 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách  

Českého statistického úřadu: www.czso.cz  |  tel.: 274 052 304, e-mail: infoservis@czso.cz 2 

Úroda tritikale 201 tis. tun je meziročně o 3,9 % vyšší díky vyššímu odhadovanému hektarovému 

výnosu 4,95 t/ha (+4,6 %). Osevní plocha 41 tis. ha je mírně nižší (−0,7 %).  

 

Řepka zůstává po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou, zabírá 14,0 % z celkové osevní 

plochy. Letos se řepka pěstuje na 344 tis. ha, tedy na téměř stejné ploše jako v loňském roce 

(+0,5 %). Díky vyššímu očekávanému hektarovému výnosu 3,10 t/ha (+3,4 %) se sklidí 

1 065 tis. tun řepky, meziročně o 40 tis. tun více (+3,9 %). Předpokládaná produkce řepky je ale 

především kvůli poklesu osevních ploch ve srovnání s pětiletým průměrem o 11,0 % nižší 

(výměra −9,3 %; hektarový výnos −1,9 %). 

 

Celková osevní plocha 2 456 tis. ha je meziročně o 3 tisíce hektarů vyšší (+0,1 %). Plocha 

úhoru se rozšířila o 878 ha na 26 tis. ha (+3,5 %). Čtyři nejpěstovanější plodiny, pšenice, řepka, 

ječmen a kukuřice pokrývají téměř tři čtvrtiny celkové osevní plochy (74,3 %). 

 

Ve srovnání s loňským rokem se letos významně rozšířila plocha osetá sójou (29 tis. ha; 

+45,0 %) a slunečnicí (22 tis. ha; +25,0 %). Zvýšila se také plocha osetá ozimými obilovinami 

na 989 tis. ha (+11,5 %) a luskovinami na zrno, které se pěstují na 46 tis. ha (+5,9 %). 

 

Naopak nejvýraznější propad byl zaznamenaný u osevní plochy máku, v letošním roce se pěstuje 

na 26 tis. ha (−40,4 %). Zmenšila se také plocha osetá jarními obilovinami na 310 tis. ha 

(−11,1 %). Celková plocha osetá kukuřicí 292 tis. ha je ve srovnání s loňskem o 8,5 % nižší. 

Víceleté pícniny se letos pěstují na 210 tis. ha (−6,0 %) a plocha určená pro pěstování zeleniny 

se zmenšila o 5,2 % na 12 tis. ha. Plocha osázená bramborami se snížila na 22 tis. ha (−5,0 %) 

a plocha s cukrovkou na 58 tis. ha (−4,9 %). 

 

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin 

za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – 

operativní zpráva k 10. 6. 2022. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny 

v publikaci Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022. Zpřesnění odhadů sklizní obilovin a řepky rozšířené 

o odhad sklizně dalších plodin (brambory rané, hrách, mák, vybrané druhy zeleniny a ovoce) 

zveřejní Český statistický úřad 11. srpna 2022. 

Poznámky: 

 

Kontaktní osoba:   Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a 

 lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz 
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