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Nárůst produkce cukrové řepy mezi roky 1961 – 2017 činí 
87,5 %, u cukrové třtiny však 311,1 %. Při výrobě cukru se ve 
stále větším rozsahu uplatňuje třtina oproti řepě, v současnosti 
v poměru asi 8 : 2 (1). Také k výrobě bioetanolu se mnohem více 
používá třtina ve srovnání s řepou (2). Produkce cukrové řepy 
je dosud značně koncentrována do Evropy (69,1 % v roce 2017) 
a do Evropské unie (43,6 %). Systém společné organizace trhu 
s cuk rem v EU (a zejména systém cukerních kvót) ale do roku 
2016 produkci cukrovky ve většině členských zemí EU brzdil. 

V tomto příspěvku budou vyhodnoceny časoprostorové 
změny produkce cukrové řepy podle států světa a v EU také 
regionů NUTS, s využitím statistických, kartografických a geo
grafickostatistických metod. Zjištěné změny prostorového 
rozložení produkce cukrové řepy budou vysvětlovány na základě 
faktorů působících na tuto produkci v jednotlivých zemích 
a regio nech ve sledovaném období. Jak se změnily prostorové 
vzorce produkce cukrové řepy ve světě a v EU, a co bylo příčinou 
těchto změn? To jsou hlavní otázky, které řeší tento článek.

Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 
1961 – 2017 — geografický pohled

 
Development of WorlD anD european Sugar Beet proDuction 1961 – 2017 – geographic vieW

Jan Kubeš, Václav Nárovec – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
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Obr. 1. Vývoj produkce cukrové řepy ve státech světa 1990–2017 (3, 4)
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Data a metodika

Příspěvek je vystavěn zejména na analýze 
údajů o produkci cukrové řepy podle států světa 
mezi lety 1961 až 2017 získaných z databáze 
FAOSTAT (3). K doplnění chybějících údajů byla 
použita databáze EUROSTAT (4) a dopočty na 
základě předchozích i následných hodnot. Pro 
analýzy produkce cukrové řepy podle regionů 
NUTS EU byla použita databáze EUROSTAT, 
konkrétně údaje z období 2000 – 2017. Toto 
období zahrnuje vstup středoevropských post
socia lis tic kých zemí do EU, etapu produkčních 
kvót v rámci Sys té mu společné organizace trhu 
s cukrem a začá tek liberalizace tohoto systému 
po roce 2016. Německo, Velká Británie a státy 
Beneluxu mají velmi hustou síť regionů NUTS2. 
U Velké Británie a Německa byly dostupné pouze 
údaje za regiony NUTS1. Z těchto důvodů byly 
u těchto států použity údaje za regiony NUTS1, 
u všech dalších států EU pak za regiony NUTS2.

Uplatněný geografický přístup k hodnocení 
vývoje produkce cukrové řepy se opírá o analýzy 
časových řad údajů o produkci za státy světa 
a regiony NUTS (tabulky, vývojové grafy) a o kar
to grafické vyhodnocení těchto údajů pomocí 
kombinace karto gramů a kartodiagramů. Změny 
územní koncentrace produkce jsou zkoumány 
také pomocí Lorenzových křivek a posunů geo
grafických středů produkce, uplatněn je také index 
polarizace. 

Produkce cukrové řepy podle států světa

Téměř 70 % světové produkce cukrové řepy 
pochází z evrop ských států (obr. 1.), především ze 
čtyř zde ležících produkčních areálů. První areál 
se nachází v severní Francii, odkud přesahuje 
do Beneluxu a jihovýchodní Anglie (v roce 2017  
zde produkce cukrovky činila celkem 49,2 mil. t) 
(obr. 1. a 4.). Druhý areál zahrnuje německé Polabí 

v Iránu (5,8 mil. t), v Číně (9,4 mil. t; zde především v Man džusku) 
a v Japonsku (3,9 mil. t). V USA lze tuto plodinu nalézt hlavně 
v Severní Dakotě a v jižním Idahu (celkem 32,0 mil. t). V Jižní 
Americe se cukrové řepě věnuje již jen střední Chile (1,8 mil. t).

Států s roční produkcí cukrové řepy nad 10 mil. t bylo v roce 
2017 osm (v pořadí Rusko, s odstupem Francie, Německo a USA, 
s odstupem Turecko, Ukrajina, Polsko a Egypt), ty tvořily 67,9 % 
celosvětové produkce. V roce 1961 bylo takových států jen šest 
(Ukrajina, Rusko, USA, Německo, Francie a Polsko). Pěstování 
cukrové řepy se v současnosti věnuje 40 států světa (produkce 
větší než 0,1 mil. t), ve větší míře pak 28 států (1 mil. t a více). 
Index polarizace produkce cukrové řepy, počítaný jako poměr 
největší produkce a produkce na dvacátém místě (5), představoval 
v roce 1961 hodnotu 17,5. V roce 1990 byly produkce států podle 
tohoto indexu vyrovnanější – 12,1, v roce 2017 rozdílnější – 20,7 
(hlavně díky nárůstu ruské produkce). 

Křivky vývoje produkce cukrové řepy u států s největší 
produkcí v rozmezí let 1961 – 2017 jsou znázorněny v grafu na 
obr. 2. Volatilita hodnot je v tomto grafu značná. Je způsobena 

Obr. 2. Vývoj produkce cukrové řepy ve světě a ve vybraných státech světa 
v letech 1990–2017 (3, 4)
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Obr. 3. Koncentrace produkce cukrové řepy v řepařských státech světa v roce 
1961, 1990, 2000 a 2017 – Lorenzovy křivky (3)
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KUbEš, NáROVEC: Vývoj světové a evropské produkce cukrové řepy 1961 – 2017 — geografický pohled

a další menší německé řepařské oblasti (celkem 34,1 mil. t). Třetí 
areál zahrnuje středoevropské řepařské oblasti středozápadního 
a východního Polska, nížin Česka a pomezí Rakouska a Slovenska 
(cel kem 24,4 mil. t). Čtvrtý, rozsáhlý východoevropský areál, po
krývá ukrajinské Podněpří (s přesahy na západní Ukrajinu a do 
Běloruska), pokračuje na východní Ukrajinu a odtud do ruských 
řepařských oblastí povodí Donu, dolnější Volhy a řeky Kubáň 
(celkem asi 71,8 mil. t). Pokud by se v tomto východoevropském 
areálu podařilo zvýšit výnosy na úroveň výnosů v severozápadní 
Evropě, potom by zdejší produkce výrazně přesáhla 100 mil. t. 
Malé a málo významné evropské řepařské oblasti (do 4,5 mil. t) 
lze najít na pomezí Dánska a Švédska, Srbska a chorvatské 
Slavonie, v severním Španělsku a v italské Pádské nížině. 
Zajímavostí je finské řepařství (0,4 mil. t), zasahující daleko na 
sever Evropy.

Od evropského produkčního prostoru cukrovky nejsou příliš 
vzdáleny řepařské oblasti severozápadního Maroka (3,7 mil. t),  
egyptského Nilu (12,1 mil. t) a hlavně Turecka (20,8 mil. t). 
Dále směrem na východ lze zaznamenat pěstování cuk rové řepy 



LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 135, č. 11, listopad 2019372

zejména výkyvy počasí ve sledovaných letech. Ruská produkce 
se po rozpadu Sovětského svazu nejprve propadla z 33,5 mil. t 
(1990) až na „pouhých“ 10,8 mil. t (1998), aby poté rozkolísaně 
rostla až na současnou hodnotu 51,9 mil. t. Až neuvěřitelný je 
nárůst ruské produkce řepy více než 25 mil. t mezi roky 2010 
a 2011. Ukrajinská produkce se zatím takto nerozvinula. Francie 
výrazně snížila produkci na přelomu tisíciletí, ovšem následně, 
v době restrukturalizace cukerního sektoru EU, produkci kupo
divu zvýšila, částečně na úkor ostatních zemí Evropské unie. 
Německá výroba cukrové řepy se vyznačuje stabilitou v čase, 
výjimkou je její současný prudký nárůst (mezi lety 2016 a 2017). 
Produkční stabilita je patrná i v USA a Číně. V posledním desetiletí 
se zvyšovala turecká a egyptská produkce. V jižní a jihovýchodní 
Evropě se od roku 1990 velmi snížilo množství vypěstované 
řepy, stejně tak v Maďarsku, na Ukrajině a v severských zemích 
(viz obr. 1.). V Irsku, Bulharsku i v dalších zemích byly nedávno 
zrušeny poslední cukrovary, a to znamenalo také zánik zdejšího 
pěstování cukrové řepy. Koncentrace produkce cukrové řepy ve 
světě (zahrnuto 65 států) se ale podle Lorenzova koncentračního 
oblouku v posledních letech poněkud zmenšuje (obr. 3.). 

Produkce cukrové řepy v EU a regionech NUTS EU 

V roce 2004, v roce připojení středoevropských a pobaltských 
postsocialistických zemí do EU, dosáhla v EU produkce cukrové 
řepy 134,0 mil. t. V roce 2008, dva roky po zahájení reformy 
cukerního trhu EU, se tato výroba snížila na 100,3 mil. t. Poté 
kolísala v rozmezí 99,6 – 127,7 mil. t, aby po zrušení kvót v roce 
2017 dosáhla hodnoty 128,7 mil. t (všechny údaje bez Bulharska, 
Rumunska a Chorvatska). Období omezování produkce v EU 
využilo hlavně Rusko, které navyšovalo produkci řepy a řepného 
cukru, přičemž část cukru umístilo na mezinárodní trh (6). 
Libe ralizace produkce cukrové řepy v EU po roce 2016, přesněji 
pro dukce řepného cukru, ale není úplná. Přetrvávají dotace 
pěsti telům a pře trvávají také cla na dovoz cukru do zemí EU.

Produkci cukrové řepy ve sledovaných NUTS EU a její 
změny mezi lety 2000 – 2017 zobrazuje kombinace kartodiagramu 
a vývo jového kartogramu na obr. 4. Jsou zde patrné dříve 
zmíněné produkční areály cukrové řepy nacházející se v EU. 
První areál, ležící v severozápadní Evropě, má své centrum 
ve francouzských regionech Picardy (15,7 mil. t v roce 2017), 
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Obr. 4. Vývoj produkce cukrové řepy v regionech NUTS EU 2000–2017 (3, 4)

Pozn.: Údaje jsou za NUTS 2, jen u Velké Británie, Belgie, Nizozemska a Německa jsou za NUTS 1. Geografické středy produkce v EU pro roky 1961 
a 1980 jsou počítány podle států EU, v roce 2000 a 2017 podle regionů NUTS EU. Geografické středy produkce v Evropě jsou počítány podle států.
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ChampagneArdenne (10,5 mil. t), NordPasdeCalais (6,5 mil. t) 
a v anglickém regionu East of England (5,5 mil. t); druhý, 
německý, v Dolním Sasku (8,5 mil. t), Bavorsku (6,6 mil. t) 
a Severním PorýníVestfálsku (5,4 mil. t); třetí „středoevropský“ 
v polských vojvodstvích Wielkopolskie a KujawskoPomorskie. 
Červené odstíny nárůstu produkce mezi lety 2000 – 2017 má smysl 
vnímat jen u NUTS s vyšší produkcí – slabší růst vykazují NUTS 
severní Francie, Německa, produkční polské, české a slovenské 
NUTS a také chorvatská Slavonie. Výrazné poklesy produkce 
jsou patrné ve španělských a italských produkčních NUTS. 
Zajímavý je pohyb geografických středů produkce cukrové řepy 
v prostoru EU28 mezi lety 2000, 2010, 2005 a 2017 (obr. 4.). 
Patrný je posun produkce na západ EU v souvislosti s oslabením 
produkce v postsocialistické střední Evropě a také na sever 
EU ve vazbě na úpadek španělské, italské, bulharské a řecké 
produkce. Tento postup analýz geografických středů uvnitř EU 
však poněkud zakrývá posun celoevropského geografického 
středu produkce cukrové řepy mezi lety 2000 a 2017 směrem 
na východ, díky nárůstu ruské výroby cukrové řepy, která se 
až na výjimky odehrává v evropské části Ruska (viz příslušné 
geografické středy na obr. 4.).

Některé faktory působící na vývoj produkce cukrové řepy 
ve světě a v jednotlivých státech 

V globalizovaném světě se dá relativně dobře obchodovat 
s cukrem, lhostejno zda pochází z cukrové řepy či cukrové třtiny. 
Podíl produkce cukrové řepy a cukru z ní na však již sto let klesá. 
Produkce cukrové třtiny a cukru z této plodiny dlouhodobě roste 
a oblasti pěstování třtiny se rozšiřují. V roce 1961 představoval 
podíl cukrové řepy na světové výrobě cukru 40,4 %, v roce 2006 
už jen 23,4 % a v roce 2018 již méně než 20 % (1, 5). Příčin je 
více, hlavní je zmíněná expanze třtinového cukrovarnictví, také 
i to, že cukrová řepa měla ve srovnání se třtinou nižší hektarový 
výnos cukru (také díky chladnějšímu klimatu), což však již 
přestává platit, řepa má i o něco vyšší cukernatost. Její pěstování je 
však intenzivnější, vyžaduje více pesticidů i hnojiv, její pěstování 
a zpra cování v cukrovarech se vyznačuje vyšší cenou lidské práce 
(produ kuje se ve vyspělejších zemích), výroba cukru z cukrové 
řepy je tak o něco nákladnější (7).

Ovšem cukrová řepa má potenciál růstu hektarových vý nosů 
(1, 8), především rychlejším zaváděním nových pěstitelských tech
nologií a odrůd (díky generativnímu množení), nových prostředků 
chemické ochrany či mechanizace, příp. pomocí zavlažování 
atp. Je však třeba pečlivě monitorovat dopady inten zifikace 
pěstování cukrové řepy na prostředí a nabízet pěstitelům cukrové 
řepy dotace, pokud budou uplatňovat šetrnější agrotechniku. 
Zejména v západní Evropě výnosy cukrové řepy výrazně vzrostly 
z 34,9 t·ha–1 v roce 1961 na 86,5 t·ha–1 v roce 2017 (3). Výrazně 
nižší výnosy mají postsocialistické země Evropy, a to v průměru 
48,7 t·ha–1 v roce 2017, mezi jednotlivými zeměmi jsou ale rozdíly 
(Česko 66,6 t·ha–1; Ukrajina 47,5 t·ha–1; Rusko 44,2 t·ha–1). Potenciál 
růstu výnosů v těchto zemích existuje. Kontinentální klima Ruska 
a Ukrajiny se v souvislosti s pěstováním cukrové řepy vyznačuje 
vyšším slunečním zářením než jinde v Evropě (9), ale bývají zde 
nedostatečné letní srážky (10). Zdejší srážkový handicap by se 
dal eliminovat zavlažováním. Tzv. tropická cukrová řepa má 
mimořádný výnosový potenciál v teplých subtropech a tropech 
(např. v Pákistánu nebo Indii, zkouší se i jinde v Asii či Africe), 
máli dostatek vláhy (11). 

V klimatu mírného pásu Evropy má cukrová řepa největší 
objem biomasy z plodin pěstovaných na orné půdě (11), proto 
má také největší potenciál pro výrobu bioetanolu. Podíl cukrové 
řepy zpracované na bioetanol se v Česku v posledních letech 
pohybuje na úrovni 13 – 19 % (12). Evropská, příp. státní podpora 
výroby a využití bioetanolu, stejně tak kvalitnější technolo gie 
výroby tohoto produktu z řepné suroviny mohou podpořit 
pěs to vání a produkci cukrové řepy. 

Produkce cukrové řepy byla v zemích EU regulována Sys
témem společné organizace trhu s cukrem, zejména kvótami na 
výrobu cukru do konce hospodářského roku 2016/2017. Reforma 
cukerního trhu v roce 2006/2007 a následujících letech měla nega
tivní dopad na ekonomiku a zaměstnanost v mnoha na cuk ro vou 
řepu zaměřených venkovských územích EU. V tomto období zde 
zaniklo více než 80 cukrovarů a několik desítek tisíc zdej ších 
řepařů se muselo přeorientovat na jinou produkci (1, 8, 13).  
Cukerní trh EU ovládlo několika velkých západoevropských 
cukrovarnických společností (8, 14, 15). Dne 30. 9. 2017 byla 
v EU ukončena platnost kvót na výrobu cukru. Už v roce 
2016/2017, v očekávání liberalizace, vzrostla meziroční produkce 
cukrové řepy v EU o 10,1 %, v roce 2017/2018 (oproti roku 
2015/2016) o 29,4 %. EU a její jednotlivé země si nadále chrání 
svůj trh s cukrem celními opatřeními a dovozními kvótami, 
vedle toho dotují pěstování cukrové řepy. Tlak WTO, vedoucí 
k odstraňování celních bariér v obchodu s cukrem, stejně tak 
přesycenost trhů s cukrem, mohou v budoucnu představovat pro 
produkci cukrové řepy a řepného cukru další riziko.

Souhrn

Článek vyhodnocuje časoprostorové změny v produkci cukrové řepy 
podle států světa od roku 1961 a podle regionů NUTS EU od roku 2000 
s využitím kartografických a geografickostatistických metod. Téměř 
70 % světové produkce pochází z Evropy (rok 2017), především 
ze čtyř zde ležících produkčních areálů. Areál severozápadní 
Evropy má své jádro na severu Francie, německý v Dolním Sasku, 
postsocialistický středoevropský v Polsku a východoevropský 
v dolním Povolží. Současný geografický střed evropské produkce 
leží na území Středního Polska. Období omezování produkce v rámci 
EU v posledních 15 letech využilo hlavně Rusko, které navyšovalo 
produkci řepy a řepného cukru, přičemž část tohoto cukru umístilo 
na mezinárodní trh. Volatilita hodnot ruské produkce je velká, 
v případě dalších velkých producentů (Francie, Německo, USA, 
Čína) je vyrovnanější. V posledním desetiletí se zvyšovala především 
ruská, turecká a egyptská produkce. 

Klíčová slova: produkce cukrové řepy, geografie cukrové řepy, evropské 
zemědělství, regiony NUTS, cukerná politika EU.
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Kubeš, J.; Nárovec, V.: Development of World and Euro-
pean Sugar beet Production 1961–2017 — Geographic View

The paper evaluates the spatialtemporal changes in sugar beet pro
duction by countries since 1961 and by NUTS EU regions since 2000 
using cartographic and geographicstatistical methods. Almost 70% 
of the world production comes from Europe (2017), mainly from four 
production areas found there. The center of the NorthWest Europe 
area can be found in the north of France, the German area in Lower 
Saxony, the postsocialist Central European area in Poland and the 
Eastern European area in the lower Volga River region. The current 
geographic center of European production lies in central Poland. 
In the last 15 years, during a period of limited production within the 
EU, Russia has increased its production of beet and beet sugar, putting 
some of this sugar on the international market. The volatility of Russian 
production values is high; other big players (France, Germany, USA, 
China) have more balanced production. In the last decade, mainly 
Russian, Turkish and Egyptian productions have increased.

Key words: sugar beet production, sugar beet geography, European 
agriculture, NUTS regions, EU sugar policy.
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