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Polní pokus s novými odrůdami chmele v Chrášťanech

Na podzim v roce 2016 byl založen 
v Chrášťanech u Zemědělské 
společnosti Chrášťany s.r.o. polní 
pokus s vybranými odrůdami 

chmele. Jednalo se o dvě skupiny odrůd 
chmele. První skupinu tvoří odrůdy již 
registrované, které ale nejsou výrazně 
rozšířeny – Harmonie, Bohemie, Vital, 
Rubín a Kazbek. Druhou skupinu tvoří 
odrůdy, které byly registrovány až v letech 
2017 (Boomerang a Gaia) a 2019 (Saaz 
Brilliant, Saaz Shine a Mimosa). Odrůdy 
Boomerang a Gaia jsou hořkého typu, 
které se používají pro základní chmelení 
ležáckých piv. Odrůda Boomerang svoji 
výraznou intenzitou vůní a charakterem 
silně kořenitým je vhodná i pro svrchně 
kvašená piva. Odrůdy Saaz Brilliant a Saaz 
Shine jsou původem po Žateckém polo-
raném červeňáku (ŽPČ). Bohužel v době 
výsadby polního pokusu nebyla sadba 
budoucí odrůdy Saaz Comfort, která vy-
kazuje vyšší obsah alfa kyselin než tyto 
dvě odrůdy. Nové odrůdy řady Saaz jsou 
určené pro výrobu ležáckých piv, a to pro 
druhé a třetí chmelení. Svojí kvalitou z pi-

vovarského hlediska je řadíme mezi odrů-
dy ŽPČ a Sládek, protože ve svém původu 
mají min. 50 % ŽPČ. V roce 2020 budou 
zapsané pro České pivo. „České pivo“ je 
chráněným zeměpisným označením Ev-

ropské unie, jehož účelem je zachovat dobré 
jméno a kvalitu piva vyráběného na území 
České republiky. Mimosa je aromatická 
odrůda se specifickou vůní. Je používána 
pro ležácká piva i piva svrchně kvašená. 
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Abstrakt
V letech 2017 až 2019 byla hodnocen polní pokus v Chrášťanech. 
Nejvyšší průměrný výnos chmele mají odrůda Gaia (2,72 t/ha), 
Saaz Shine (2,42 t/ha) a Boomerang (2,19 t/ha). Nejnižší výnos 
dosáhla odrůda Harmonie a to pod 1 t/ha. Z hořkých odrůd 
vykazuje nejvyšší průměrný výnos odrůda Gaia (14,1 %). Nové 
aromatické odrůdy mají průměrný obsah alfa kyselin na hranici 
4 % – Saaz Brilliant (4,3 %) a Saaz Shine (3,8 %). Odrůda Mimosa je 
charakteristická nízkým obsahem alfa kyselin a vyšším obsahem 
beta kyselin – poměr alfa/beta je 0,3.
Klíčová slova: chmel, Humulus lupulus L., odrůdy, výnos, alfa 
a beta kyseliny

Abstract
In the years 2017 to 2019, a field experiment in Chrášťany was 
evaluated. The highest average yield of hops has the varieties 
Gaia (2.72 t / ha), Saaz Shine (2.42 t / ha) and Boomerang (2.19 t 
/ ha). Harmonie has the lowest yield, below 1 t / ha. Of the bitter 
varieties, the Gaia variety shows the highest average yield (14.1 
%). The new aromatic varieties have an average alpha acid 
content of 4 % - Saaz Brilliant (4.3 %) and Saaz Shine (3.8 %). The 
Mimosa variety is characterized by a low content of alpha acids 
and a higher content of beta acids – the alpha/beta ratio is 0.3.
Key words: hops, Humulus lupulus L., varieties, yield, alpha and 
beta acids

Graf 2: Výnos u sledovaných odrůd chmele (Chrášťany, 2017–2019) Graf 3: Obsah alfa a beta kyselin u sledovaných odrůd chmele 
(Chrášťany, 2017–2019)

Graf číslo 1: Odchylky úhrnu srážek a průměru teplot za rok 2019
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Díky nízkému obsahu alfa kyselin a jemné 
citrusově-ovocné vůni je u minipivovarů 
hodně používána pro studené chmelení. 
Do polního pokusu byly též zařazeny ně-
které genotypy, které jsou v registračních 
zkouškách ÚKZÚZ, ale z důvodu nízké 
produkce nebo vysoké variability nebyly 
registrovány. Tyto genotypy nejsou sou-
částí hodnocení polního pokusu.

Polní pokus v Chrášťanech byl úmy-
slně založen z důvodu sledování nedo-
statku vláhy. Jedná se o lokality s nízkým 
výskytem srážek a chmelnice je bez 
závlahy. Pokus je založen v porostu Os-

valdova klonu 114 ve sponu 300×114 cm. 
Výsadba polního pokusu proběhla sou-
časně s výsadbou celé produkční chmel-
nice. Odrůdy jsou vysazeny min. po 14 
rostlinách a sklizeň byla vždy provedena 
u celého souboru rostlin na česacím stroji 
Volf ve Chmelařském institutu s.r.o. Žatec. 
Ze sklizeného chmele byl odebrán prů-
měrný vzorek pro chemické analýzy, bo-
nitace chmele a pivovarské testy. Výnos 
byl přepočten z čerstvého chmele na t/
ha = (výnos čerstvého chmele na rostli-
nu × 3 000 rostlin) / 4 koeficient sušiny. 
Obsah a složení chmelových pryskyřic 

byl stanoven HPLC metodou (EBC 7.7). 
Průběh počasí v roce 2019 dokumentuje 
graf číslo 1. Habitus odrůd v době sklizně 
dokumentují obrázky 1–6.

V grafu 2 jsou uvedeny výnosy chme-
le v prvním roce pěstování a průměrný 
výnos z let 2018 a 2019. V prvním roce 
pěstování vykazuje nejvyšší výnos odrůda 
Gaia a to 1,54 t/ha. Odrůdy Mimosa a Vital 
vykazují výnos chmele na úrovni 1,4 t/ha. 
Ostatní odrůdy chmele mají výnos v prv-
ním roce pěstování pod 1 t/ha. Nejvyšší 
průměrný výnos chmele z let 2018 a 2019 
vykazuje opět odrůda Gaia a to 2,72 t/ha. 

Obr. 1: Odrůda Brilliant (4801) Obr. 2: Odrůda Gaia (4849) Obr. 3: Odrůda Kazbek

Obr. 4: Odrůda Mimosa (5227) Obr. 5: Odrůda Shine (5045) Obr. 6: Odrůda Vital



74 Chmelařství 5-6 | 2020 75

Česká tržnice na chmel

Vysoký výnos vykazují odrůdy Saaz Shine 
(2,42 t/ha) a Boomerang (2,19 t/ha). Výnos 
na úrovni 1,9 t/ha vykazují odrůdy Saaz 
Brilliant a Mimosa. Velmi zajímavé jsou 
výnosy chmele u odrůd Bohemie, Rubín 
a Harmonie, které jsou pod úrovní 1,5 t/
ha. Suché podmínky nevyhovují odrůdě 
Harmonie, která vytvořila velmi malé 
hlávky o velikosti 0,5 – 2,0 cm a tím byl 
dán velmi nízký výnos pod 1 t/ha. Výnos 
chmele u odrůdy Harmonie v udržova-
cím šlechtění (ÚH Stekník), které je pod 
kapkovou závlahou v roce 2019 dosáhl 
1,83 t/ha. Harmonie v podmínkách bez 
závlahy vykazuje poloviční výnos!

Obsah alfa hořkých kyselin je dán 
typem odrůdy, výsledky jsou uvedeny 
v grafu číslo 3. Z hořkých odrůd vyka-
zuje nejvyšší průměrný výnos z let 2017 
až 2019 odrůda Gaia a to 14,1 %. Ostatní 

hořké odrůdy Boomerang, Vital a Rubín 
mají obsah alfa kyselin nad 10 %. Nad 
hranicí obsahu 5 % alfa kyselin jsou od-
růdy Kazbek (5,5 %) a Bohemie (5,3 %). 
Harmonie mimo nízkého výnosu vyka-
zuje i nízký obsah alfa kyselin a to 4,1 %. 
Nové aromatické odrůdy mají průměrný 
obsah alfa kyselin na hranici 4 % – Saaz 
Brilliant (4,3 %) a Saaz Shine (3,8 %). Od-
růda Mimosa je charakteristická nízkým 
obsahem alfa kyselin a vyšším obsahem 
beta kyselin – poměr alfa/beta je 0,3. 

Výsledky poukazují, jak jsou důležité 
polní pokusy v různých lokalitách. Loka-
lita Chrášťany na Rakovnicku patří mezi 
nejsušší lokality bez závlahy. Výsledky 
jednoznačně poukazují, které odrůdy 
jsou do této lokality vhodné a které ni-
koliv. Tato lokalita je nevhodná pro pěs-
tování odrůd Harmonie, Rubín, Bohemie, 

Kazbek a Vital. Naopak výnos nad 2 t/ha 
mají nové registrované odrůdy Gaia, Saaz 
Shine a Boomerang. Dobrý výnos vyka-
zují ještě odrůdy Saaz Brilliant a Mimosa. 
Na základě dosažených výsledků bude 
na podzim 2020 provedena výsadba 
nových aromatických odrůd Saaz Brilliant, 
Saaz Comfort a Saaz Shine u Zemědělské 
společnosti Chrášťany s.r.o. na výměře 
2 ha.

Poděkování
Tento příspěvek byl zpracován v rámci 
řešení dlouhodobé koncepce rozvoje 
výzkumné organizace na období let 
2018–2022, MZE–RO1320: „Výzkum kva-
lity a produkce českého chmele z hlediska 
konkurenceschopnosti a klimatických 
změn“ s finanční podporou Ministerstva 
zemědělství

v Rakovníku a činorodého předsedy 
tamního hospodářsko-průmyslového 
spolku Čeňka Feyerfeila a vytvořili ne-
závislou českou tržnici na chmel pouze 
pro české chmelaře.

K založení tržnice došlo na počátku 
roku 1885 při schůzi chmelařů z Rakov-
nicka a Lounska v hostinci Adolfa Hejdy 
v Mutějovicích. Tržnice sídlila v Rakovní-
ku (ve dvoře hotelu U Bílého lva) a brzy 
po svém vzniku přes ni putoval chmel 
z více než stovky chmelařských obcí. 
Ambiciózní projekt však už po deseti 
letech ztroskotal a obchod s chmelem 
se ke škodě města Rakovníka opět sou-
středil v Žatci. 

Česká tržnice na chmel

Přestože už v 16. století začalo 
město Rakovník jako první ozna-
čovat původ svého vynikající-
ho chmele, aby zabránilo jeho 

falšování, nedokázalo tuto revoluční 
myšlenku přeměnit na trvalý pilíř své 
prosperity a blahobytu. To se podařilo 
teprve městu Žatci ve druhé polovině 
19. století. Tehdy se německý Žatec pa-
soval na středisko obchodu s chmelem 
a chod městem ovládané tržnice pod-
řídil zájmům svých chmelařů. V praxi to 
znamenalo, že chmel z katastru města 
byl označován ochrannou známkou 
nejvyšší jakosti (tzv. městský chmel), 

což žateckým pěstitelům zajišťovalo 
nejvyšší prodejní cenu a zaručený od-
byt. Ostatní chmelaři se museli spokojit 
se zařazením svého chmele do nižších 
jakostních tříd, a tudíž s nižší cenou 
a horším odbytem. Tato diskriminace 
tížila především české chmelaře. Marně 
protestovali proti neférovému zařazení 
svého chmele do nejnižší jakostní tří-
dy, přestože se v některých případech 
(hlavně Pnětluky, Lhota pod Džbánem) 
vyrovnal svou kvalitou privilegované-
mu žateckému městskému chmelu. 
Proto čeští chmelaři uskutečnili v roce 
1885 odvážný nápad okresního starosty 

nejrychlejší uskutečnění chmelní tržnice.“ Nepříznivé okolnosti však přinutily hos-
podářsko-průmyslový spolek uskutečnění Feyerfeilova návrhu odložit a počkat 
s dalšími kroky až na výsledek hospodářské, lesnické a průmyslové výstavy, po-
řádané spolkem v roce 1884 v Rakovníku. 

Výstava se konala začátkem září 1884. „Tolik chmele jako na výstavě v Ra-
kovníku bylo, neviděli jsme dosud na žádné výstavě,“ hlásil dopisovatel Národních 
listů. „Zboží vystavené dosvědčuje, že chmel český prioritu svou i nadále zachovává. 
Vedlo by nás daleko, když bychom o každém vystavovateli zvláště se měli zmiňova-
ti, dostačí, uvedeme-li, že vedle chmele z Kněževesi, důstojně po bok staviti se může 
chmel vystavený z obcí hředelské, mutějovické a z města Rakovníka. Pomlčeti nelze 
též o výborném chmeli p. F. Kokše v Krušovicích, pánů Ryvoly a A. Dykasta v Seno-
matech, Porna a Hamouze ve Hvozdě.“ 

Značné množství a vysoká kvalita vystaveného chmele představovaly pro 
Hospodářsko-průmyslový spolek potřebný impuls k přeměně Feyerfeilovy od-
vážné myšlenky samostatné české tržnice v praktický čin. Spolek posílily v jeho 
odhodlání i vstřícné reakce profesních „znalců na slovo vzatých“, kteří nejenže 
úvahy o samostatné české tržnici na chmel vítali, ale ochotně nabízeli i svou 
pomoc při jejich uskutečnění. Hospodářsko-průmyslový se „se vší rázností a roz-
hodností“ pustil do díla. 

Odhodlání Hospodářsko-průmyslového spolku rovněž posílila odborná 
analýza kněževeského chmele, zadaná hospodářským spolkem v Kněževsi. Roz-
bor vzorku chmele ze sklizně roku 1884 provedl Antonín Kukla, asistent c. k. 
české vysoké školy technické v Praze. Svá zjištění publikoval ještě téhož roku 
v Pivovarských listech v článku O chmeli krajiny rakovnické se zvláštním zře-
telem ku chmeli kněževeskému. Výsledky analýzy potvrdily, co čeští pěstitelé 
chmele tušili, totiž, že jakost kněževeského chmele je srovnatelná s tzv. okres-
ním chmelem žateckým. 

Ustavující schůze v Mutějovicích

K založení samostatné české tržnice na chmel došlo 10. května 1885 na 
schůzi, svolané Hospodářsko-průmyslovým spolkem pro krajinu rakovnickou v 
Rakovníku do hostince Aloise Bařtipána v Mutějovicích. Rokování se zúčastnilo 
přes 300 zástupců chmelařských obcí okresu Rakovník, Louny, Nové Straše-
cí, Kralovice, Slaný a Křivoklát, hospodářských spolků, jednotliví rolníci a řada 
hostů, mj. místopředseda Spolku pro průmysl pivovarský v království českém 
Kašpar nebo majitel Pivovarských listů Tiller. 

Okolnosti, které předcházely vzniku myšlenky vybudovat samostatnou čes-

y

Čeněk Feyerfeil
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hlučný souhlas). Česká tržnice na chmel jest prvním krokem ve směru tomto, krokem, 
který bohdá i na jiném poli naší národní produkce najde následování. (Dejž to bůh!) 
Pánové! Chmel rakovnický jest téhož původu jako chmel žatecký, pocházíť z Ouštěc-
ka, kde před mnoha stoletími výhradně „červeňák“ se pěstoval.

Odtud přenesl se do krajiny rakovnické a žatecké a vyvážel se již ve století devá-
tém po Labi do ciziny, jak historicky dokázáno. Chmel krajiny rakovnické jest téhož 
původu jako žatecký, rovná s úplně tomuto jak rozbory vědeckými, jakož i zkušeností 
krůhů praktických na jisto dokázáno jest. Krok váš, pánové, zříditi samostatnou trž-
nici, lze vítati proto co nejvřeleji, jmenovitě když mužové, jimž správa tržnice svěžena 
byla, za první povinnost svoji přijali naprostou solidnost obchodu chmelného, zásadu 
to, která v kruzích pivovarských ten nejvřelejší ohlas vzbudí. Jsem přesvědčen, když 
správa tržnice jen k naprosté solidnosti v obchodu přihlížeti bude, že záhy získá  nová 
tržnice jména nejchvalnějšího a že sládci hlavně k ní obraceti se budou (Výborně!). 
Chmel jest důležitou surovinou pro sládka, bez níž nemohl by udržeti nápoj svůj, bez 
níž nemohl by docíliti normálního kvašení, bez níž krátce řečeno nemohl by racovati 
tak, jak se na poctivého sládka sluší.

A shledají-li páni bratří čeští, že v české tržnici obdrží chmel téže jakosti, jakou 
vskutku hledají a kupují, bez známých těch praktik, které jinde jsou v obyčeji, pak – 
nehledě k vlastenecké, vždy osvědčené jich snaže – kupovati budou již ze stanoviska 
praktického zajisté výhradně v české tržnici na chmel v Rakovníku (Výborně!).

Jiná ještě okolnost veledůležitá padá zde na váhu. Páni správcové tržnice přijali 
za zásadu: prodávati chmel ne dle místního půdovu, nýbrž dle skutečné jeho jakosti 
na základě chemického rozboru. Tím obchod s c hmelem vůbec dostane zcela nový, re-
elní směra brzy i jiné tržnice budou nuceny tímto jedině správným způsobem prodeje 
se říditi. (Hlučné výborně!). Doufám, že ještě během letošního roku podaří se ředitel-
ství tržnice zjistiti na základě chemického rozboru nejhlavnější tyty chmele českého 
„rakovnického“ a s těmi mohou se věru směle po bok „žateckému“ chmeli postaviti. 
Nemám, co bych více, pánové, v tomto okamžiku uvedl. Zdaru české tržnice na chmel, 
jejíž otevření slavnostním způsobem dnes zde slavíme, volám starým poctivým sla-
dovnickým „Dej Bůh štěstí!“

Řadu řečí ukončil p. Matoušek, kterýž pravil: „Dostalo se mi čestného úkolu, byc 
co předseda obchodního grémia okresu rakovnickéh a co zástupce obchodu v správní 
radě zdejší tržnice jmenom obchodníků několik slov promluvil. Velectění páni řečníci, 
kteří přede mnou mluvili, líčili vám výmluvnými slovy výhody, které staroslavné měs-
to naše, celý okres a veškeří producenti oněch obcí, které k naší první české tržnici na 
chmel přistoupily, zařízením této získají. Budiž mi dovoleno, bych několika prostičký-
mi slovy poukázal na výhody, tkeré zařízením chmelní tržnce nejen zdejším a okolním 
bchodníkům, ale obchodu celé krajiny vůbec vyplyno. Uvítali-li rolníci a producenti s 

radostí nelíčenou zařízení naší české chmelní tržnice, uvítaly ji neméně radostně kru-
hy obchodní; každé nové tržiště vstupuje-li obzvláště v život sympatiemi tak všeobec-
nými jako chmelní tržnice naše, otevírá zároveň obchodu nové bohaté pole. Pracuje-li 
se k blahobytu rolnictva a ku povznešení jeho produktivní síly, povznáší se i obchod, 
neb jen v zámožných krajinách a zemích může zkvétati obchod, důkazem toho Anglie, 
Francie, Holandsko a Německo, kde obchodníci při stále vzrůstajícím množství pro-
ducentů a otevíráním nových a nových tržišť, tvoří zámožnou, inteligentní, vynikající 
třídu národa. Nás obchodníků vřelým jest přáním, by i v krásné milené naší české 

xy

Česká tržnice na chmel
Přestože už v 16. století začalo město Rakovník jako první označovat původ svého vy-
nikajícího chmele, aby zabránilo jeho falšování, nedokázalo tuto revoluční myšlenku 
přeměnit na trvalý pilíř své prosperity a blahobytu. To se podařilo teprve městu Žatci 
ve druhé polovině 19. století. Tehdy se německý Žatec pasoval na středisko obchodu  
s chmelem a chod městem ovládané tržnice podřídil zájmům svých chmelařů. V praxi 
to znamenalo, že chmel z katastru města byl označován ochrannou známkou nejvyš-
ší jakosti (tzv. městský chmel), což žateckým pěstitelům zajišťovalo nejvyšší prodejní 
cenu a zaručený odbyt. Ostatní chmelaři se museli spokojit se zařazením svého chmele  
do nižších jakostních tříd a tudíž s nižší cenou a horším odbytem. Tato diskriminace 
tížila především české chmelaře. Marně protestovali proti neférovému zařazení svého 
chmele do nejnižší jakostní třídy, přestože se v některých případech (hlavně Pnětluky, 
Lhota pod Džbánem) vyrovnal svou kvalitou privilegovanému žateckému městskému 
chmelu. Proto čeští chmelaři uskutečnili v roce 1885 odvážný nápad okresního sta-
rosty v Rakovníku a činorodého předsedy tamního hospodářsko-průmyslového spolku 
Čeňka Feyerfeila a vytvořili nezávislou českou tržnici na chmel pouze pro české chme-
laře. K založení tržnice došlo na počátku roku 1885 při schůzi chmelařů z Rakovnicka 
a Lounska v hostinci Adolfa Hejdy v Mutějovicích. Tržnice sídlila v Rakovníku (ve dvo-
ře hotelu U Bílého lva) a brzy po svém vzniku přes ni putoval chmel z více než stovky 
chmelařských obcí. Ambiciózní projekt však už po deseti letech ztroskotal a obchod  
s chmelem se ke škodě města Rakovníka opět soustředil v Žatci.  

Hotel U Bílého lva v Rakovníku na počátku 20. století - první sídlo české tržnice na chmel.

Budova hostince A. Hejdy v Mutějovicích (současný stav).

Hotel U Bílého lva v Rakovníku na počátku 
20. století - první sídlo české tržnice na chmel

Bývalý hostinec A. Hejdy v Mutějovicích (stav 
v roce 2012).


