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Odhad úrody obilovin převyšuje pětiletý průměr 

Doplňující informace k RI Odhady sklizní – červenec 2022 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních 

obilovin 7 403 tis. tun. V meziročním srovnání je předpokládaná sklizeň základních 

obilovin o 178 tis. tun vyšší (+2,5 %) a převyšuje také pětiletý průměr (+6,2 %). Řepky se 

sklidí 1 073 tis. tun, o 48 tis. tun více než v loňském roce (+4,7 %), očekávaná úroda ale 

nedosahuje průměru posledních pěti let (−10,3 %). Předpokládaná sklizeň máku 20 tis. tun 

se ve srovnání s loňským rokem kvůli výraznému snížení osevní plochy propadla o třetinu 

(−32,9 %). 

Druhý odhad sklizní potvrzuje dobrou úrodu základních obilovin. Odhadovaná sklizeň 

základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 403 tis. tun je meziročně o 178 tis. tun vyšší (+2,5 %) 

díky rozšíření osevní plochy na 1 299 ha (+5,1 %). Hektarový výnos 5,70 t/ha je meziročně 

o 2,5 % nižší. Odhadovaná úroda základních obilovin je o 6,2 % vyšší než průměr sklizní 

za posledních pět let (osevní plocha +3,6 %; hektarový výnos +2,5 %). Proti prvnímu červnovému 

odhadu se hektarový výnos zvýšil z 5,51 t/ha na 5,70 t/ha a předpokládaná sklizeň se tak ve 

srovnání s červnovým odhadem navýšila o 242 tis. tun (+3,4 %). 

 

Očekává se meziročně vyšší sklizeň pšenice ozimé, ječmene ozimého a tritikale. Naopak méně 

se kvůli výraznému poklesu osevní plochy sklidí pšenice jarní nebo ovsa. Úroda ječmene jarního 

a žita je přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce. 

 

Na meziročním nárůstu sklizně základních obilovin se nejvýznamněji podílí naše nejrozšířenější 

obilovina, pšenice ozimá. Podle červencového odhadu se sklidí 4 822 tis. tun, o 232 tis. tun více 

než v loňském roce (+5,1 %). Důvodem je významné rozšíření osevních ploch, odhadovaný 

hektarový výnos 6,02 t/ha je o 7,0 % nižší než vloni.  

 

Více se sklidí také ječmene ozimého, a to 728 tis. tun (+11,8 %) s výnosem 5,94 t/ha (+1,2 %), 

nebo tritikale 210 tis. tun (+8,5 %) s výnosem 5,17 t/ha (+9,3 %). Odhad sklizně žita 125 tis. tun 

je téměř na stejné úrovni jako před rokem (−0,9 %), hektarový výnos 5,20 t/ha je o 3,3 % vyšší.  

 

Ječmene jarního, druhé nejrozšířenější obiloviny, se podle odhadu sklidí 1 098 tis. tun, téměř 

stejně jako v loňském roce (+0,1 %). Hektarový výnos 5,18 t/ha je o 1,9 % vyšší. Naproti tomu je 

odhad sklizně pšenice jarní 253 tis. tun o třetinu nižší (−31,8 %) kvůli výraznému poklesu osevní 

plochy i nižšímu očekávanému hektarovému výnosu 4,78 t/ha (−3,0 %). Také sklizeň ovsa 

166 tis. tun je kvůli menší osevní ploše meziročně nižší (−14,6 %) i přes to, že se hektarový výnos 

zvýšil na 3,69 t/ha (+9,2 %). 

 

Předpokládaná úroda řepky 1 073 tis. tun je o 48 tis. tun vyšší (+4,7 %) díky meziročně vyššímu 

hektarovému výnosu 3,12 t/ha (+4,2 %). Osevní plocha 344 tis. ha je téměř stejná jako v loňském 

roce (+0,5 %). Při porovnání s průměrem sklizní za posledních pět let je odhadovaná sklizeň 
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řepky o 10,3 % nižší (osevní plocha −9,3 %; hektarový výnos −1,1 %). Aktuální odhad sklizně 

řepky se výrazně neliší od prvního červnového odhadu. Hektarový výnos se mírně zvýšil 

z 3,10 t/ha na 3,12 t/ha a očekávaná sklizeň se tak proti červnovému odhadu navýšila pouze 

o 8 tis. tun (+0,8 %). 

 

Odhadovaná úroda máku 20 tis. tun je meziročně o třetinu nižší (−32,9 %) kvůli výraznému 

poklesu osevní plochy na 26 tis. ha (−40,4 %). Hektarový výnos 0,76 t/ha je o 12,6 % vyšší. 

Ve srovnání s průměrem sklizní za posledních pět let je sklizeň máku o 13,9 % nižší (osevní 

plocha −27,1 %; hektarový výnos +18,0 %). 

 

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu na zrno, 

vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny 

v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2022. Zpřesnění odhadů sklizní 

rozšířené o odhad dalších plodin (kukuřici na zrno i na zeleno a siláž, brambory, cukrovku, 

slunečnici na zrno a sóju) zveřejní Český statistický úřad 9. září 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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