
923/2020 | Zemědělský týdeník + Poľnohospodársky týždenník Zemědělský týdeník + Poľnohospodársky týždenník | 23/20208

Chmelu se loni poměrně dařilo 
Pěstování chmele má na našem území více než tisíciletou tradici. V současnosti patří Česká republika k největším pěstitelům 
chmele na světě. V kategorii jemně aromatického chmele, který zastupuje odrůda Žatecký poloraný červeňák, patří ČR světové 
prvenství.

Rostlinná výroba

V loňské sezóně  
u nás chmel lépe 
prospíval než  
v té předešlé.

Před více než čtvrtstoletím chmel-
nice u nás zaujímaly dvojnásob-
nou rozlohu než v současnosti, 
přes deset tisíc hektarů. Výměra 
chmele se postupně snižovala až 
na historické minimum 4319 hek-
tarů v roce 2013. 

Plocha chmele v ČR

Poté se pěstování chmele odrazilo 
ode dna. Každý rok plocha chme-
le v ČR vzrůstala až do předloň-
ska, kdy se chmel v ČR pěstoval na 
výměře 5020 hektarů. Loni došlo 
k mírnému poklesu na 5003 hek-
tarů. 
Navzdory výkyvům počasí, byla 
loňská sklizeň chmele v České re-
publice velmi dobrá. Podle údajů 
Ústředního kontrolního a zkušební-
ho ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) 
se na našem území loni podařilo 
sklidit celkem 7145 tun suchého 
chmele. Z celkového množství šlo 
o 5474 tun Žateckého poloraného 
červeňáku, 832 tun odrůdy Sládek, 
377 tun odrůdy Premiant, 102 tun 
odrůdy Saaz Late, 92 tun odrůdy 
Kazbek a 136 tun odrůdy Agnus.
Co se týká obsahu alfa hořkých 
kyselin, vyskytovaly se značné roz-
díly jak mezi pěstitelskými oblast-
mi, tak i jednotlivými lokalitami 
v rámci oblastí. U Žateckého po-
loraného červeňáku dosáhl prů-
měr alfa hořkých kyselin 3,4 %,  
u odrůdy Sládek 5,4 % a u odrůdy 
Premiant 7,1 %.

Výsadba  
nových chmelnic

Množství informací o současném 
stavu českého chmelařství zazně-
lo na Manažerském fóru zeměděl-
ců, potravinářů a venkova Středo-
českého kraje a Ústeckého kraje 
uspořádaném na půdě České ze-
mědělské univerzity v Praze. 
Jak uvedl Ing. Luboš Hejda, před-
seda Svazu pěstitelů chmele Čes-
ké republiky, v roce 1990 dosa-
hovala výměra chmele na našem 
území zhruba deset tisíc hektarů. 
Poté nastal pokles, plocha chme-
le se u nás snižovala až do roku 
2013. Následně se vše obrátilo 
k lepšímu a výměra chmelnic v ČR 
se začala rozšiřovat. 

Jak už bylo uvedeno, v roce 2019 
se u nás chmel sklidil z plochy 
5003 ha. Pěstování chmele se 
v ČR v současnosti věnuje 119 
pěstitelů na 199 katastrálních 
územích. Členové Svazu pěstite-
lů chmele hospodaří na 92 % cel-
kové výměry chmele. V poslední 
pěstitelské sezóně se u nás vysadi-
lo 248 hektarů chmelnic. Od roku 
2013 vzrostla v ČR plocha pěsto-
vání chmele o 684 hektarů. 

Nejrozšířenější odrůdy

Pěstitelé chmele v ČR se zaměřu-
jí především na naši vysoce kva-
litní odrůdu s jemným aromatem 
Žatecký poloraný červeňák, kte-
rá v současnosti zaujímá plochu 
4264 hektarů. Jde o druhou nej-
rozšířenější odrůdu chmele na 
světě. 
S velkou ztrátou za Žateckým po-
loraným červeňákem je druhá  
u nás nejrozšířenější odrůda Slá-
dek s výměrou 344 ha a třetí mís-
to zaujímá Premiant pěstovaný na 
ploše 193 ha. V posledních letech 
se objevují i různé speciální odrů-
dy chmele. 
K významnějším odrůdám s desít-
kami hektarů patří Saaz Late, Ag-

Roslinná výroba

Pěstitelé  
každoročně budují 

nové chmelnice.

Pro zadržení co  
největšího množství 
vláhy je třeba  
obnovovat rybníky.

Kvalita chmele  
z poslední sklizně 
byla velmi dobrá.

Loni dosáhla v ČR 
výměra plodných 
chmelnic 5003 ha. 

nus, Kazbek a Saaz Special. Ně-
kolik hektarů zaujímají odrůdy 
Harmonie, Bohemie a Vital. Nyní 
se v ČR pěstuje v malé míře ješ-
tě zhruba desítka dalších odrůd 
chmele.

Loni dobrá kvalita

Loňská sklizeň chmele udělala na-
šim pěstitelům větší radost než 
předloňská. V roce 2018 se na 
našem území vyprodukovalo jen 
5126 tun suchých hlávek. Díky ne-
příznivému počasí měl chmel hor-
ší kvalitu, nižší obsah alfa hoř-
kých kyselin. Jak už bylo uvedeno, 
v poslední sezóně se vykoupilo 
7145 tun při dobré kvalitě.
Výnosy chmele v roce 2019 kolí-
saly podle podmínek za vegetace 
v jednotlivých oblastech. Obsah 
alfa hořkých kyselin u odrůdy Ža-
tecký poloraný červeňák dosaho-
val již zmíněných 3,4 %, což je ob-
vyklá hodnota. Za desetiletí 2009 
až 2018 dosáhl průměrný obsah 
alfa hořkých látek u této odrůdy 
3,23 %. 
Propad výnosů chmele v ČR v roce 
2018 na průměr 0,94 t/ha způ-
sobilo suché a velmi teplé poča-
sí. Třicet tropických dnů se pode-
psalo na nižších výnosech i kvalitě. 
Ani v roce 2019 nebyly výnosy 
chmele rekordní, pohybovaly se 
kolem 1,43 t/ha. 
Rostliny chmele v poslední sezóně 
trpěly přísušky a horkem, kdy me-
teorologové na našem území za-
znamenali 34 tropických dnů, kte-
ré přicházely už od června. Více 
pršet u nás začalo až v poslední 
dekádě července. 

Horší a lepší ročníky 

Každý rok je úplně jiný. Horší roč-

níky se střídají s lepšími. Ing. Hejda 
připomněl produkčně velmi slabý 
rok 2015, kdy srpnové srážky už 
nevyrovnaly předchozí sucho. Na-
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opak v roce 2016 deště přicházely 
rovnoměrně a díky tomu se jedna-
lo o nejúrodnější sezónu pro naše 
pěstitele chmele v historii.

Pěstování chmele nebylo nikdy 
jednoduché, pěstitele vždy něco 
překvapilo. »Chmel jest rostlinou, 
u níž překvapení nikdy nejsou vy-
loučena,« bylo napsáno v časopi-
se Kvas 17. července 1923. A to 
platí i v současnosti.
Nedostatek vláhy by teoreticky 
mohly vyřešit závlahy chmelnic, 
které ale v praxi vesměs nejsou 
uskutečnitelné. Není odkud čerpat 
vodu. Situaci by napomohlo ob-
novování rybníků. Někde by byly 
nutné hloubkové vrty, ale před-
nost má pitná voda. 

Zachytit jarní vláhu

Určitou možnost představuje za-
chycení co největšího množství 
jarní vláhy. Voda by se zachyco-
vala v nádržích pro pozdější po-
užití. V současnosti bylo vybráno 
47 vhodných míst pro nádrže, ale 
jen ve čtrnácti případech se shodly 
všechny zúčastněné strany. 
Vodní nádrže by mohly být vybu-
dovány v katastrech obcí Šanov, 
Senomaty nebo Kryty. Po vybudo-
vání přivaděče z řeky Ohře by se 
vodou pro závlahu chmelnic moh-
ly plnit nádrže na Rakovnicku.
Ing. Hejda připomněl nezbyt-
nost ochrany chmele. V součas-
nosti ale není do chmelnic po-
volen žádný herbicid pro aplikaci 
za vegetace chmele. Svaz usiluje 
o to, aby se situace v této oblasti 
zlepšila. Prioritou Svazu pěstitelů 
chmele České republiky je uspo-
kojit poptávku po jemném aro-
matickém chmelu. 

Text a foto Hana HONSOVÁ


