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ANOTACE  DIPLOMOVÉ  PRÁCE

Předmětem diplomové práce je zaměření se na problematiku pěstování chmele v České 

republice.

V práci je popsána historie pěstování chmele v České republice, jeho hlavní oblasti, ve 

kterých  se  pěstuje,  agrotechnika  s vývojem technologií,  odrůdová  skladba,  roční  cyklus 

pěstování chmele,  jeho výkonnost až po náklady na jeho pěstování,  ceny chmele a jeho 

rentabilita.

Výsledkem  ekonomické  analýzy  pěstování  chmele  v České  republice  je  návrh 

nejvhodnějšího  způsobu pěstování  chmele  s ohledem na  odrůdovou  skladbu,  technologii 

pěstování chmele a plochy, na kterých by měl být chmel měl pěstován.

Vybraná slova: chmel, technologie, odrůdová skladba

ANNOTATION OF THESIS

The thesis is aimed at hop growing in Czech Republic. 

History of hop cultivation in Bohemia is described here together with hop regions, 

agricultural technologies, hop varietes, the year cycle of hop growing, prices for hops and its 

profitability.

The  result of economical analysis of hop cultivation in Czech Republic it the proposal 

of the most suitable way of hopgrowing in the relation to hop varietes, growing technologies 

and the area, where hop should be cultivated.

Keywords: hop, technology, hop varietes
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Seznam použitých zkratek

ČR            - Česká republika

ČSR             -       Československá republika

DPH             -    daň z přidané hodnoty

HUN-30     - značka mobilního česacího stroje

JZD - jednotné zemědělské družstvo

LČCH 1, 2 - linka česání chmele 1, 2

LTO - lehký topný olej

NCHK - nízká chmelová konstrukce

SAPS- jednotná platba na plochu (dotace)

TOP-UP - národní doplňkové platby (dotace)

ÚKZÚZ - ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

ZD - zemědělské družstvo

ŽPČ - Žatecký poloranný červeňák





1. ÚVOD

V diplomové práci  se zabývám problematikou pěstování chmele v České republice.

Práce  popisuje  etapy  od  historie  pěstování  chmele  až  do  současnosti,  přes  vývoj 

technologie  pěstování  chmele,  odrůdovou  skladbu,  chmelařské  oblasti  i  roční  cyklus 

pěstování chmele, výkonnost odrůd, náklady na jeho pěstování, následné zpeněžení chmele a 

jeho rentabilitu. Vše kolem pěstování chmele bude popsáno v časovém horizontu cca 30 let. 

Ekonomika pěstování chmele je analyzována pouze v časovém období 9 let,  za které se 

podařilo získat podklady.

Pěstování chmele na území České republiky má tisíciletou tradici a Česká republika 

patří mezi největší světové producenty chmele. Od devadesátých let ploch chmelnic stále 

ubývá. Jednou z příčin úbytku chmelnic je velmi špatná ekonomická situace pěstitelů, která 

vedla mimo jiné i k výraznému zhoršení věkové struktury chmelnic a též značná potřeba 

náročné ruční práce, zvláště pak při jarních pracech.

Tato práce je zaměřena na výše uvedené problémy, na porovnání ekonomické situace, 

která  byla  v devadesátých  letech  a  která  se  v posledních  dvou  letech  začíná  obracet 

k lepšímu, i když ne k takovému stavu, který by si sektor chmele zasloužil. V porovnání 

s historickou podporou jiných zemědělských odvětví, existuje vůči českému chmelařství ze 

strany státu určitý dluh. Proto je nutné udržet platby spojené s produkcí chmele, které jsou 

jedním z motivačních faktorů pro udržení pěstování a konkurenceschopnosti této plodiny.

Cílem  práce je ekonomicky zhodnotit pěstování chmele v České republice za určité 

časové  období  ve  vztahu  k odrůdám,  technologiím  pěstování,  plochám  a  doporučit 

nejvýhodnější  variantu  pěstování.  Aby  se  k tomuto  cíli  mohlo  dospět,  musí  být 

v jednotlivých  kapitolách  práce  popsán  vývoj  pěstování  chmele  v ČR,  do  kterého  patří 

historie,  vývoj  technologie  a  odrůdová  skladba  chmele.  V další  kapitole  nazvané 

„Charakteristika pěstování chmele“ jsou popsány jednotlivé chmelařské oblasti, roční cyklus 

pěstování chmele a výkonnost chmele. Poslední kapitola, která bude předcházet vytyčenému 

cíli je nazvána „Ekonomická analýza“. Zde budou analyzovány náklady na pěstování, ceny 

chmele a rentabilita odrůd. Po tomto rozboru bude možné navrhnout          a doporučit 

nejvhodnější variantu pěstování.  
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2. VÝVOJ PĚSTOVÁNÍ CHMELE

V této kapitole se budu zabývat historií pěstování chmele, technologiemi, kterými si pěstování chmele  

prošlo a odrůdovými skladbami chmele.

2. 1. Historický vývoj pěstování chmele na území České republiky

Chmel otáčivý (Humulus lupulus), viz obr. 1, je vytrvalá dvoudomá pravotočivá liána 

z čeledi konopovitých.

Obr. č. 1 „ Chmel otáčivý“

Zdroj: http://www.pivovary.info/view.php?cisloclanku=2008050002

Chmel patří k velmi starým kulturním rostlinám, jeho pěstování je doloženo             od 

počátku našeho letopočtu, kdy již byly využívány jeho léčivé účinky zevně i vnitřně          k 

léčbě nejrůznějších chorob. 

První historická zmínka o užití chmele pro dochucení piva pochází z listiny franckého 

krále Pipina III. Krátkého z r. 768.

Pěstování chmele má v českých zemích tisíciletou tradici.  První údaje o pěstování 

chmele na území ČR jsou z roku 859. 

Pěstování  chmele  jako  kulturní  plodiny  se  rozšířilo  až  ve  12.  století,  kdy  byl  již 

pěstován na tyčích na chmelnicích. Významně se o jeho rozšíření v českých zemích zasadil 
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císař Karel IV, který zavedl ochranu proti vývozu sazenic i dozor nad jeho pěstováním. 

V průběhu  16.  století  dochází  v  českých  zemích  k  centralizaci  pěstování  chmele 

a chmelařství  se stává specializovaným oborem. Chmel se pak postupně pěstoval  pouze 

v oblastech s vhodným klimatem a půdním složením, tedy na Žatecku, Lounsku, Úštěcku  a 

Tršicku. 

S  rozvojem  pivovarnictví  a  obchodu  v  18.  a  zejména  v  19.  století  se  objevují 

i některé negativní průvodní jevy, jako je snaha prodávat za český chmel i méně hodnotné 

zboží. Postupně byly přijaty zákony, které vymezily chmelařské výrobní oblasti. V  bývalé 

ČSR byly uzákoněny chmelařské výrobní oblasti v roce 1921, kdy vznikly oblasti žatecká, 

roudnická, úštěcká, dubská a tršická. Zákon z roku 1934 zavedl povinné známkování chmele 

a  povinné  ověřování  chmele  z  těchto  oblastí.  Další  zákon  z roku 1957 zavedl  rušení  a 

začleňování oblastí. Viz [9]

Nejvýznamnější  odrůda  "Žatecký  poloraný  červeneňák"  je  výsledkem  pozitivního 

výběru  v krajové  populaci  žatecké.  Během  dalších  let  byly  vyšlechtěny  z Žateckého 

poloraného červeňáku další pododrůdy jako např. Lučan, Blato, Zlatan, Sířem, Univerzál, 

Blšanka, Podlešák. V roce 1960 vzniká národní podnik Chmelařství Žatec. 

Po  druhé  světové  válce  bylo  nutné  zredukovat  plochy  starých  a  neudržovaných 

chmelnic až o 30 %. Bylo nutné přejít od ruční sklizně k rychlejší sklizni mechanizované. 

První česačky k nám byly dovezeny v roce 1954 od firem Bruff a Rotobank. První česká 

česačka byla ČCH-1 v roce 1959.

Na malých plochách se od roku 1987 pěstují hybridní odrůdy Bor a Sládek. Vykazují 

vyšší výnos při zachování kvality. V roce 1991 se začaly pěstovat tzv. "meristémy". Jsou to 

bezvirózní  odrůdy  vypěstované  v aseptickém  prostředí  z dělivého  pletiva  viruprostých 

vrcholů výhonků.

Od  roku  1990  dochází  k postupnému  snižování  ploch  chmelnic,  protože  pěstitelé 

ztratili jistotu, že jejich chmel stát odkoupí. Vznikají firmy, které se zabývají výkupem, resp. 

obchodováním s chmelem jako je "Chmelařství,  družstvo Žatec" nebo "Unie obchodníků 

s chmelem" (Bohemia Hop).

V roce 1995 jsou odrůdy Bor a Sládek zapsány do Listiny povolených odrůd. V roce 

1996 byla povolena další hybridní odrůda Premiant. 

V roce 1997 byl přijat nový zákon na ochranu chmele, který nahradil zákon z roku 

1957. V tomto roce též došlo k největšímu polistopadovému snížení ploch chmelnic, a to 
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o 1904 ha, (20,4 % plochy 1996) a v roce 1998 o dalších 1818 ha (24,4 %). Nyní rozloha 

chmelnic opět mírně roste. Vloni to bylo 6123 ha sklizňové plochy. 

V roce  2000  byl  zákon  na  ochranu  chmele  novelizován  a  vyhláškou  byly  nově 

stanoveny chmelařské  oblasti  a chmelařské  polohy.  Uzákoněny jsou 3 oblasti  – žatecká, 

tršická  a úštěcká.

V roce 2001 byla povolena odrůda Agnus, která se pěstuje na 2 ha pokusných ploch a 

která se má stát první českou vysokoobsažnou odrůdou (alfa látky 14 %). O tři roky později 

byla povolena odrůda Harmonie, v roce 2007 Rubín a v letošním roce přibudou odrůdy Vital 

a Kazbek.

Viz [8]

 
2. 2.  Vývoj technologie pěstování chmele

Výrobní  technologie  ve  chmelařství  zohledňuje  prvky  biologické,  technické 

a ekonomické. 

Ekonomická hlediska vedou ke zvyšování množství a jakosti sklizně hlávek z 1 ha 

chmelnice při snižování nákladů na výrobu 1 tuny hlávek.

Biologické  vlastnosti  chmelových  rostlin  a  jejich  porostů  tvoří  základ  výrobní 

technologie.  Nedodržení základních agrotechnických termínů ohrožuje samotnou podstatu 

výroby.  Chmel  otáčivý  je  mnohaletou  bylinou,  u  které  každoročně  odumírají  všechny 

nadzemní orgány před nástupem zimního období a přežívají pouze vyspělé orgány podzemní 

(kořeny s druhotnou stavbou). Základem víceletosti chmelových rostlin je schopnost spících 

podzemních pupenů přetrvat v životaschopném stavu až čtyři  roky. Všechny probuzené i 

spící pupeny starší čtyř let odumírají a jsou každoročně nahrazovány novými. U celistvých 

chmelových rostlin rozlišujeme čtyři orgánové soustavy, z nichž jsou dvě v podzemní a dvě 

v nadzemní  sféře.  Vhodnými  biologickými  a  agrotechnickými  zásahy  můžeme  udržet 

reálnou úrodnost chmelových rostlin až 15 let.

Výrobní technologie se zpravidla rozčleňuje na tyto úseky:

1.  zakládání chmelnic,

2.  pěstitelská technologie chmelových porostů a

3.  technologie sklizně a posklizňové úpravy hlávek.            viz [2]
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2. 2. 1. Zakládání chmelnic 

Založení chmelnice je náročnou investiční činností.  Doba výstavby trvá minimálně 

1  –  2  roky.  Chmelnice  představuje  plochu  ohraničenou  jednou  nosnou  konstrukcí. 

U tradičních konstrukcí se jedná o plochu do 1 ha, u velkoplošných konstrukcí je to plocha 3 

– 5 ha. Při výběru vhodných ploch se vyhodnocují přírodní podmínky, jako je poloha, reliéf 

terénu, sklon pozemku, místní klima, půdní podmínky, vliv na ochranu a tvorbu krajiny. 

Od roku 1976 se ve všech chmelařských oblastech uplatňují výsadby chmelnic ve 

sponu  300  x  100  cm  a  výška  stropu  konstrukce  700  cm.  Zavádějí  se   4  révy  na 

2 chmelovody zavěšené ve tvaru písmene V.  Dnes se používá konstrukce tzv.  normální 

okovka širokospon zesílená. Tato konstrukce by měla odolat různým povětrnostním vlivům a 

měla by mít životnost v průměru 22 let. Náklady na postavení 1 ha chmelnice (konstrukce) 

se pohybují v rozmezí 440 – 500 000 Kč [zdroj:průzkum u pěstitelů]. 

Obr. č. 2 „Chmelnice“    

Zdroj: „Vlastní foto – duben 2008“

V letošním  roce  provedly  na  našem  okrese  dva  zemědělské  subjekty  pokus. 

Inspirovaly se stavbou chmelnic  v USA, Číně a Anglii  a založily  na několika hektarech 

„nízkou chmelovou konstrukci“ (dále jen NCHK), která je také označována jako chmelnice 

plotového typu. Její spon je 280 x 90 cm a výška pouhých 300 cm. Dnes, po první sklizni je 

zřejmé, že bude lepší spon  300 x 90 cm. Réva se nezavádí na chmelovod, ale využívá se 
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biologických vlastností chmele jako pnoucí se rostliny. Rostlina se sama zavede na síť, která 

je k těmto účelům vyrobena viz obr. č. 3. Tato nová výsadba chmelnic je výsledkem marné 

snahy zajištění  jarních prací brigádami – drátkování a hlavně zavádění, které se provádí 2x 

ve velmi  krátkém časovém úseku.  U tohoto typu konstrukce je  většina prací  nahrazena 

chemizací.  V dalších  částech  diplomové práce  se  k tomuto typu chmelnice  budu vracet. 

Náklady na výstavbu 1 ha této chmelnice jsou přibližně 160 000 Kč. Viz [7].    

Obr. č. 3 „Nízká chmelová konstrukce“

Zdroj: „Vlastní foto – červenec 2008“

2. 2. 2. Pěstitelská technologie chmelových porostů 

Řez chmele - dříve se prováděl řez ručně, což byla fyzicky velmi náročná práce, ale již 

od 70. let minulého století se řez provádí strojově, na nízké chmelnici se řez již neprovádí 

vůbec, pouze se chemickými prostředky upravuje doba vzcházení.                       

Zavěšování chmelovodů - dříve se používaly dřevěné tyče, které byly dlouhé 5, 6 ale 

i  8 m podle pěstované odrůdy. Dnes je tato činnost  polomechanizovaná pomocí  plošiny 

tažené traktorem. Ručně se na plošině přivazuje vodící drátek na řadový drát. Zapichování 

drátku  v této  fázi  není  řešeno.  U  nízké  konstrukce  této  činnosti  není  potřeba.  Drátek 

nahrazuje síť, která má mít životnost až 10 let. Tato síť se dováží z Izraele a běžný metr šíře 
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3 m stojí 10 Kč, na 1 ha je potřeba 3500 m sítě. Viz [2 a 7]. U klasického drátku se náklady 

na 1 ha pohybují asi kolem 11 000 Kč každý rok.

Zavádění  chmele –  zavádění  výhonů  chmele  zůstává  dosud  jednou  z posledních 

pracovních  operací,  která  nebyla  mechanizována  a  kterou  není  možné  nijak  nahradit 

mechanizací. Jde o jednu z rozhodujících operací, která výrazně ovlivňuje výnos i kvalitu 

hlávek.  Viz  [2].  Účelem  zavádění  je  vybrat  dva  nejvhodnější  výhony  vyrůstající 

z  babky,  jejich  zavedení  na  chmelovod  a  zajištění  dvou  rezervních  výhonů  pro  případ 

poškození. Téměř neřešitelným problémem se stává zajišťování sezónní práce brigádami, 

těchto sezónních brigádníků je potřeba téměř 15 000 v rámci republiky. Pokud se osvědčí 

nízká chmelnice, pak bude problém s brigádníky částečně vyřešen, protože u této konstrukce 

se  používá  právě samozavádění,  kde  síť  je  téměř  až  k  zemi  a  výhonky se  na ni  samy 

uchytnou. Samozřejmě při této operaci je potřeba chemizace. Náklady na zavádění chmele 

jsou 2,50 Kč za rostlinu, což na jeden ha činí cca 8 500 Kč.          

Dalšími technologickými postupy je  obdělávání půdy, kde nedošlo k podstatným 

změnám. 

Chemické ošetřování porostů  proti chorobám a škůdcům povolenými chemickými 

prostředky, se provádí dle metodiky, kde jsou vždy uvedeny veškeré přípravky, které jsou v 

daném roce uznané a lze je k ochraně proti chorobám a škůdcům použít. 

A v neposlední řadě je to  závlaha,  na kterou je možno získat  již od roku 2004 

národní dotace ve výši 20000 - 60000 Kč/ha, záleží na výši národních dotací, zda budou 

krácené či nikoli.

2. 2. 3. Technologie sklizně a posklizňové úpravy hlávek 

Vysoká potřeba brigádníků byla důvodem zavedení mechanizované sklizně. Používají 

se dvě technologie:

-  přímá  sklizeń  s  použitím  stacionárních  česacích  strojů,  tato  technologie  se 

uskutečňuje ve sklizňové lince ve čtyřech fázích.

Strhávání rév – probíhá přímo na chmelnici. Strhávání i stříhání rév se děje pomocí 

techniky, která je připojena k traktoru a jeho návěsu. Tuto činnost zastane jeden pracovník, 

který dočišťuje chmelnici.

Odvoz rév – musí být plynulý, aby chmel nezavadal a neztrácel na kvalitě.

Česání  rév -  dříve  se  úroda  sklízela  ručně.  Dnes  již  ruční  česání  chmele  téměř 

vymizelo. Dnes se sklízí pomocí česacích strojů LČCH 1 a 2, které mají i malou náročnost 
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na obsluhu pracovníky. Celková výše ztrát při mechanizované sklizni by neměla překročit 

7%. Viz [2]

Odvoz chmele a odpadů – od česacího stroje se řeší jako dopravní problém, podobně 

jako odvoz rév k česání.

- přímá sklizeň s použítím samojízdných česacích strojů, tato technologie se u nás 

nevyužívá. Pouze v loňském roce při česání nízké konstrukce se využilo pojízdné česačky 

typu HUN-30, která byla připojena za tažný prostředek. Při pracovní rychlosti 0,8 km/hod je 

denní výkon 2 ha. Očesaná hmota se přepravuje k třídění krmnými vozy na upravenou česací 

linku LČCH 2. Viz [1] Česací zařízení viz obrázek č. 4.

Další fází po očesání chmele je jeho  sušení. Při této etapě se umrtvuje chmelová 

hlávka a upravuje se její základní životní faktor pro mikroflóru hlávek a tou je vlhkost.      K 

sušení chmele se dnes používají pásové sušárny modernizované na LTO a plyn. Náklady na 

usušení 1 t suchého chmele se liší dle použití topidla. 

Obrázek č. 4”Pojízdná česačka HUN-30”

Zdroj: “Vlastní:  září 2008”

2. 3. Odrůdová skladba

Odrůdy se rozlišují dle:
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- způsobu použité selekce rozlišujeme tyto typy hospodářských odrůd,

- délky vegetační doby – odrůdy rané, polorané, polopozdní, pozdní a velmi pozdní,

- jakosti hlávek – jemné (ušlechtilé) nebo hrubé a

- genetického původu – odrůdy chmele evropského se sdružují do genetických skupin. 

V dnešní době se pěstují níže uvedené hybridní odrůdy a odrůda získaná klonovou selekcí, 

kterou je Žatecký poloranný červeňák.

“Žatecký poloranný červeňák”,  který patří  k jemným aromatickým chmelům. Vůně je 

pravá  jemná  chmelová.  Vegetační  doba:  122  -128 dnů.  Výnos:  0,8  –  1,2  t/ha  suchého 

chmele.

 “Sládek” – je aromatický chmel, registrovaný v roce 1994. Aroma bývá jemné chmelové. 

Vegetační je doba 133-140 dnů, výnos: 1,8 – 2,5 t/ha suchého chmele.

“Bor” –  je  aromatický  chmel,  registrovaný v  roce  1994.  Vůně je  chmelová,  příjemná. 

Vegetační doba :130 -135 dnů. Výnos: 1,7 – 2,3 t/ha suchého chmele.

“Premiant” – je aromatický chmel, registrovaný v roce 1996. Vůně je chmelová, příjemná. 

Vegetační doba: 128-134 dnů. Výnos: 1,8 – 2,5 t/ha suchého chmele.

“Agnus” – je hořký chmel, registrovaný v roce 2001. Vůně je chmelová, silná, kořenitá. 

Vegetační doba: 132-138 dnů. Výnos: 1,8 -2,5 t/ha suchého chmele.

“Harmonie” – je aromatický chmel, registrovaný v roce 2004. Aroma je kořenité. Vegetační 

doba: 132-138 dnů. Výnos: 2,0 – 2,6 t/ha suchého chmele.

“Rubín” – je hořký chmel, registrovaný v roce 2007. Vůně je hrubě kořenitá. Vegetační 

doba: 134-140 dnů. Výnos: 1,8-2,5 t/ha suchého chmele. 

“Vital” –  byl  registrován  v  roce  2008  jako  vysokoobsažná  odrůda  s  možností  pro 

farmaceutické využití. Vůně  je kořenitě chmelová. Vegetační doba: 135 – 142 dnů. Výnos 

není z praxe dosud znám.

“Kazbek” –  odrůda byla registrována v roce 2008 pro vysokou stabilitu výkonnosti jako 

zatím poslední odrůda. Vůně je kořenitá až hrubě kořenitá. Vegetační doba 134 – 141 dnů. 

Výnos není zatím z praxe znám.

Viz [2] a [3]

3. CHARAKTERISTIKA PĚSTOVÁNÍ CHMELE
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V této kapitole se budu zabývat charakteristikou chmelařských oblastí, jednoročním cyklem 

pěstování chmele a jeho výkonností.

3. 1. Chmelařské oblasti

V naší republice existují tři chmelařské oblasti – žatecká, úštěcká a tršická.

3. 1. 1. Žatecká chmelařská oblast

Žatecko je největší chmelařskou oblastí v České republice. Tuto oblast tvoří katastrální 

území obcí okresů Louny, Rakovník, Kladno, Chomutov. Území žatecké oblasti je členité s 

výraznými výškovými rozdíly. Dolní Poohří se 165 m n.m., Džbánská vrchovina  s 534 m 

n.m. Severní část oblasti je tvořena údolím řeky Ohře. Směrem na jih se zvyšuje nadmořská 

výška a chmelnice jsou umístěny na svazích a v údolích potoků Hasiny, Kláštereckého a 

Pochválovského. Jižní část tvoří Rakovnická plošina. Západní členitá oblast se nachází v 

povodí říčky Blšanky (Zlatý potok).  Tato oblast  je od severozápadu chráněna Krušnými 

horami, Doupovskými vrchy a Českým středohořím. 

Většina  chmelnic  v  žatecké  oblasti  je  založena  na  půdách  označovaných  jako  permské 

červenky, které jsou bohaté na minerály. Obsahují zejména sloučeniny železa                     a 

manganu a jsou nejlepšími půdami pro jemný aromatický chmel.  Další  půdy jsou půdy 

hnědozemního typu, lužní půdy a  rendziny. 

Žatecko je mírně teplou a suchou oblastí. V Žatci se pohybuje průměrná teplota kolem 

8,5°C, průměrná roční doba slunečního svitu je 1800 hodin a roční srážky jsou            441 

mm.

Největšími  chmelařskými  podniky  na  Žatecku jsou  PP servis,  a.  s.  a  Zemědělské 

družstvo Ročov. 

3. 1. 2. Úštěcká chmelařská oblast

Úštěcká  chmelařská  oblast  bezprostředně  sousedí  se  žateckou  oblastí  a  zahrnuje 

katastrální území v okresech Litoměřice, Česká Lípa a Mělník. Má nižší nadmořskou výšku 

od povodí Labe 147 m až k úpatí vrchu Sedlo s 450 m n.m. 

Pokud jde o půdní podmínky, pak se v celé  oblasti  vyskytují  půdy hnědozemního typu, 

okrajově  půdy  černozemního  typu.  V  okolí  Roudnice  jsou  rendziny  na  vápencových 

horninách. Roční úhrn srážek je v průměru 489 mm, ve vegetačním období kolem 284 mm.

Největším chmelařským podnikem v úštěcké oblasti je Zemědělské družstvo Liběšice.

3. 1. 3. Tršická chmelařská oblast
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V dnešní  době je  Tršicko  moravskou  chmelařskou  oblastí,  která  se  rozkládá 

v okresech Olomouc, Přerov a Prostějov. V této oblasti převládají půdy hnědozemního typu. 

Většinou jsou to půdy hluboké,  středně těžké,  hlinité,  ale  také jílovitohlinité  až jílovité. 

Roční  úhrn  srážek  je  600-650  mm.  Většina  chmelnic  je  vysázena  v  nadmořské  výšce 

260-300 m. n. m.

Největšími  chmelařskými  podniky  v tršické  oblasti  je  Moravská  zemědělská  a.s. 

Prosenice a ZD Kokory.

3. 2. Roční cyklus pěstování chmele

V této podkapitole se zabývám ročním cyklem pěstování chmele. Jedná se o časové období od 

založení nové chmelnice až po její sklizeň a podzimní práce.

3. 2. 1. Ošetřování chmele v prvním roce po výsadbě

    Založení nové chmelnice je investičně náročná pracovní operace, která do značné míry 

rozhoduje o produkci chmele po celou dobu její životnosti.

Před  výsadbou  je  zapotřebí  provést  povrchovou  dezinfekci  půdy  především  proti 

houbovým chorobám.  Výsaz se  zpravidla  provádí  na  podzim do  postavené  konstrukce. 

Podzimní výsaz je lepší z důvodu vodního režimu půdy a následného využití zásoby půdní 

vláhy na jaře k růstu. Jarní výsadba se má provádět pouze v krajních případech.

Před  rašením výhonů je  vhodné provést  jarní  ošetření  herbicidem,  který dokáže 

ošetřenou chmelnici udržet 3-4 týdny v bezplevelném stavu. Až chmel dosáhne výšky cca 

1,5 m, je možné provádět mělkou přiorávku rostlin v řadech.  V jarním období, pokud je 

málo srážek,  se provádí  tzv.  ruční  závlaha,  ke každé rostlině v dávce 4-5 litrů  vody/1 

rostlinu. Kapková závlaha se dá použít až po zavedení rostliny při vzrůstu nad 1 m.

Ke  každé  mladé  rostlině  se  zavěšují  2  chmelovodiče  „V“  systémem.  Na  každý 

chmelovodič se zavede maximální počet výhonů (2 hlavní a 2 záložní). U výsazu je nezbytné 

zavádění provádět opakovaně. 

Letní kultivace je opakované plečkování meziřadí a přiorávka chmelových řadů,  má 

kypřit  půdu, bránit vzniku škraloupu, provzdušnit půdu a vytvářet podmínky pro udržení 

stálého obsahu půdní vláhy a ničit rostoucí plevele. 

V průběhu vegetace je nutné také aplikovat dělenou dávku dusíkatých hnojiv, která 

se řídí dle výsledků listové analýzy. Co se týká ochrany chmele, ta se provádí podle aktuální 

Metodiky ochrany chmele.
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Sklizeň - porost slabšího vzrůstu se nesklízí, zůstává, aby došlo ke stažení živin do 

podzemní části rostliny. Termín sklizně se volí co nejpozději, tj.: konec srpna až začátek 

září. Na obrázku č. 5 je vyfotografována nově vysazená chmelnice asi měsíc před sklizní.

Po  sklizni  se  provádí  odstřihávání  zbytků  rév  a  vyvláčení  posklizňových  zbytků, 

případně  chmelovodičů.  Také  se  doporučuje  kypřit  půdu  v mezičasí  a  základním 

mechanickým zásahem ve chmelnici je podzimní orba.

Prvořadým úkolem nově vysázené chmelnice je udržet ji v bezplevelném stavu po celý 

rok.

Obrázek č. 5 „Nově vysazená chmelnice, měsíc před sklizní“

Zdroj: „Vlastní:  srpen 2008“

3. 2. 2. Cyklické práce v plodných chmelnicích

  Mezi  cyklické  práce  se  řadí  jarní  práce  ve  chmelnicích,  letní  kultivace  chmele, 

závlaha, ochrana chmele, sklizeň chmele a obdělávání půdy na podzim.

Jarní  práce začínají  jarním vláčením,  které  slouží  k urovnání  povrchu půdy před 

řezem, přerušení vzlínavosti  a zavláčení průmyslových hnojiv. Po této práci přichází na řadu 

řez chmele. Řezem chmele se odstraňuje od vytrvalé babky narostlé mladé dřevo.     U nízké 
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chmelnice se řez neprovádí vůbec, pouze se chemizací ovlivňuje zpoždění vzcházení. Po 

řezu  následuje  zavěšování  chmelovodů.  Poté  přichází  na  řadu  nejdůležitější  práce  – 

zavádění.  Ideální  výška  pro  zavádění  je  60  cm.  Druhé  zavádění  se  provádí  až  výhony 

dosáhnou výšky 120-150 cm. Účelem tohoto opravného zavádění je dotočit hlavy, případně 

dotáhnout drátek. Po ukončení jarních prací je nutné pokračovat v další kultivaci za účelem 

šetření vláhou, udržování porostů chmele v bezplevelném stavu a sledování vývoje chmele, 

vývoj chorob a škůdců.

Mezi  letní práce patří přiorávka chmele, která je mělká, aby docházelo k úsporám 

vláhy přerušením vzlínavosti a ničení plevelů. Druhá přiorávka se provádí hlouběji. Dále se 

v letním období provádí ošetřování porostů jako je dotáčení hlav, provádí se alespoň dvakrát. 

Pokud je suché období je třeba použít závlahy, pokud je na chmelnici vybudována. K tvorbě 

1 kg zelené hmoty potřebuje chmelová rostlina asi 500 l vody. Existuje několik druhů závlah 

– pásový postřik, postřik shora, poziční postřik, brázdový podmok, podpovrchová závlaha. 

V letním  období  se  také  provádí  ochrana  chmele  proti  škodlivým  činitelům  jako  jsou 

fyziologické  choroby  (např.  kadeřavost  chmele,  otluk  hlávek,  krupobití),  virózy  (např. 

kreslená mozaika, kopřivovitost,  zborcení listů),  mikroorganismy způsobující  parazitické 

choroby, jako bakteriózy a mykózy (např. perenospora chmelová, padlí chmelové, fuzarióza) 

a v poslední řadě živočišní škůdci (např. mšice chmelová, dřepčík chmelový, šedavka luční ). 

Zakončením  letních  prací  je  samotná  sklizeň  chmele.  Sklizeň  chmele  patří  mezi 

nejnáročnější práci v systému pěstování chmele, neboť během krátké doby na sebe sezónně 

váže velké množství pracovníků, techniky a energie.

Podzimní práce se začínají provádět ihned po sklizni chmele. Spočívají v odstranění 

zbytku chmelové révy, jejím odvozu z chmelnice, odstranění drátku, dosazují se kořenáče a 

pokud je zapotřebí, také se může provádět podzimní řez chmele. Dále se provádí vláčení, 

které zničí rostoucí plevele a urovná pozemek. Také se provádí hluboké kypření, kterým se 

prokypří podorniční vrstva. Jako další podzimní práce je hnojení. Každoročně se do půdy 

dodávají průmyslová hnojiva, popř. chlévská mrva a jednou za čtyři roky vápno. Poslední 

podzimní operací je podzimní orba, kterou se také zapravují hnojiva. Viz [1]

3. 3. Výkonnost chmele

Výkonnost chmele je hodnota, která zaručuje v rozdílných klimatických podmínkách 

při ataku chorob a škůdců jistotu výnosu. Výkonnosti chmele se dosahuje šlechtěním nových 

odrůd,  které  budou oddolnější  vnějším vlivům i  chorobám a škůdcům. Nové hybridní  a 
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ozdravěné odrůdy chmele se vyznačují vyšší výkonností. S tím souvisí i odlišná pěstitelská 

technologie  při  jejich  pěstování.  Vzhledem  k současné  odrůdové  přestavbě  českého 

chmelařství je nutné všem pěstitelům nových odrůd doporučit taková agrotechnická opatření, 

která zaručí jejich maximální výkonnost, kvalitu a tím                      i ekonomickou 

efektivnost jejich pěstování. Poznání potřeby a zavedení regulačních opatření, zejména na 

úseku  vodního  provazu  a  živinného  režimu  chmele,  umožní  dosáhnout  požadovaných 

parametrů.

Výkonnost  chmele  se  zkouší  ve  výzkumných  ústavech  a  odrůdových  zkušebnách. 

Podle výsledků se provádí rajonizace a mikrorajonizace odrůd.

V porovnávání  odrůd z hlediska  nejvýznamnějších  látek,  tj.  chmelových  pryskyřic, 

chmelových  polyfenolů  a  chmelových  silic  se  zabývám  pouze  pěti  odrůdami.  Odrůda 

Harmonie byla registrována v roce 2004, Rubín byl registrován až v roce 2007 a odrůdy 

Vital a Kazbek až v roce 2008, proto nemají zatím žádné výsledky.

Tabulka č. 1 –„ Chemická analýza chmelových hlávek“

Složka ŽPČ Sládek Bor Premiant Agnus
Chmelové pryskyřice      

Celkové pryskyřice (% hm.) 13-20 17-24 18-25 19-25 26-32

alfa kyseliny (% hm.) 2,5-4,0 4,5-6,5 6,0-9,0 7,0-9,0 9,0-12, 0

beta kyseliny (% hm.) 4,0-6,0 4,0-6,5 3,0-5,5 3,5-5,5 4,0-6,5

poměr alfa/beta 0,6-0,9 0,7-1,3 1,6-2,3 1,7-2,3 1,9-2,6

kohumulon (% rel.) 23-26 25-31 22-27 18-23 29-38

kolupulon (% rel.) 39-43 45-51 43-48 39-44 51-59

chmelové polyfenoly
celkové polyfenoly (% 
hm.) 4,5-6,0 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0 2,5-3,5

xanthohumol (%hm.) 0,3-0,5 0,50-0,75 0,4-0,6 0,3-0,5 0,7-1,1

chmelové silice

hnotnost silic (% hm.) 0,4-1,0 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0 2, 0-3,0

myrcen (% rel.) 25-40 40-50 40-55 35-45 40-55

linalool (% rel.) 0,4-0,8 0,2-0,4 0,2-0,4 0,4-1,0 0,4-0,8

2-undekanon (% rel.) 0,3-0,8 1,0-2,0 0,5-1,5 0,7-1,5 1,2-1,6
methyl-4-decenoat (% 
rel.) 0,9-1,5 1,0-2,0 0,9-1,7 1,0-1,7 1,6-2,1

β-karyofylen (% rel.) 6-9 8-13 7-12 7-13 9-13

α-humulen (% rel.) 15-25 20-30 25-35 25-35 15-22
β-farnesen (% rel.) 14-20 <1,0 <1,0 1-3 <1,0
selineny (% rel.) 0,5-1,5 0,5-1,5 <1,0 0,5-1,5 1-3
Zdroj: „vlastní sestavení, data Atlas českých odrůd chmele“
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Z tabulky č.  1 je patrné,  že aromatické odrůdy, jak původu Žateckého chmele,  tak 

hybridního, vykazují obsah alfa hořkých kyselin 2,5 až 12 % hm. Z hlediska pivovarského 

využití hořkých kyselin mají téměř desetkrát vyšší hořčící schopnost α – kyseliny než β – 

kyseliny.  Z hlediska  kvality  a  charakteru  hořkosti  právě  β  –  kyseliny  ovlivňují  jemnost 

hořkosti.  Z tohoto důvodu je hlavním šlechtitelským cílem u aromatických odrůd vysoký 

podíl  β  –  kyselin.  Z hlediska  výkonnosti  hybridní  aromatické  odrůdy  Sládek  a  Agnus 

vykazují vyšší obsah pryskyřic než Žatecký poloranný červeňák. Z tabulky je také patrné, že 

odrůda Agnus vykazuje ze všech českých odrůd chmele nejvyšší  podíl  kohumulonu, má 

nižší obsah chmelových polyfenolů, ale velmi vysoký obsah xanthohumolu, čímž se řadí 

mezi špičku světových odrůd chmele. Polyfenoly výrazně dokreslují senzorický charakter 

piva  a  vnímání  hořkosti  piva  a  jsou  významným  nositelem  pitelnosti  českého  piva. 

Z celkového množství polyfenolů jich pochází z chmele asi 30 %. Pivo tak může zvyšovat 

antioxidanty v našem tělě a tím zabraňovat nežádoucím oxidacím volnými radikály, které 

jsou příčinami řady civilizačních chorob. Složka xanthohumolu inhibuje kostní resorpci       a 

tím  omezuje  osteoporózu.  Chmelové  silice  mají  vliv  na  vůni  i  pěnu  piva.  Z hlediska 

obchodního mají vliv na jakost vůně u aromatických chmelů.

Pryskyřice mají velký pivovarský význam. Alfa kyseliny dodávají základní hořkost 

pivu (9g alfa kyselin na výrobu 1 hektolitru piva). Charakter hořkosti je intezivní a časově 

krátký. Téměř všechny chmele se prodávají přes obsah alfa kyselin. Beta kyseliny mají 9x 

nižší  hořčíčí  schopnost,  ale  charakter  hořkosti  je  jemný  a  déle  doznívá.  Kohumulon 

a kolupulon jsou analogy alfa resp. beta kyselin. 

Obsah pryskyřic je ovlivněn ročníkem i lokalitou, proto alfa kyseliny jsou dle ročníku 

variabilní, ale složení silic je založeno geneticky, je téměř vždy shodné.

Tabulka č. 2: „Výnos a vegetační doba chmele“

Složka ŽPČ Sládek Bor Premiant Agnus
vegetační doba (dny) 122-128 133-140 130-135 128-134 132-138
průměrný výnos t.haˉ¹ 0,8-1,2 1,8-2,5 1,7-2,3 1,8-2,5 1,8-2,5
Zdroj: „vlastní sestavení, data Atlas českých odrůd chmele“

V tabulce č. 2 je uvedena vegetační doba jednotlivých odrůd a jejich průměrný výnos. Z této 

tabulky je zřejmé, že nejdelší vegetační dobu má odrůda Agnus a po výnosové stránce jsou 

nejlepší Sládek, Premiant a Agnus.
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4. EKONOMICKÁ  ANALÝZA

V této kapitole se budu zabývat náklady na chmel, cenami chmele a rentabilitou odrůd chmele.  

Ekonomikou pěstování chmele v ČR se zabývá Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Vzhledem 

k poměrně vysoké pracnosti technologie pěstování chmele, rostoucím finančním nárokům na pořízení  

materiálových  vstupů  a  energetické  náročnosti,  je  zabezpečení  efektivnějšího  pěstování  chmele 

obtížné.

4. 1. Náklady na chmel

Náklady na pěstování chmele jsou rozděleny do dvou kategorií, a to do kategorie pro 

klasické  chmele,  kterým je  Žatecký poloranný červeňák (varianta  1)  a  hybridní  chmele 

(varianta  2),  ke kterým patří  odrůdy Premiant,  Bor,  Agnus a  Sládek.  Tyto náklady jsou 

normativní,  které  udávají  metodiky  a  dle  kterých  by  se  mělo  postupovat  při  pěstování 

chmele.  Ceny  vycházejí  z roku  2008.   Varianta  č.  3  jsou  skutečné  náklady  na  nízkou 

konstrukci dosažené v roce 2008, kdy se začalo s jejím využíváním a na které se pěstují 

hybridní odrůdy.

Tabulka č. 3 : „Náklady na výsaz hektaru  chmelnice“

 varianta 1 varianta 2 varianta 3
položka

 Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹
 

Kč.haˉ¹
pozemek na výstavbu 
chmel. 120 000 120 000 120 000
konstrukce 440 000 480 000 211 550
kořenáče + výsaz 64 993 116 655 109 000

celkem 624 993 716 655 440 550
Zdroj : „různé články, chmelařský institut, zpráva CHMEL-Vent spol. s r.o.“

V tabulce č. 3 jsou uvedeny celkové náklady na založení 1 ha chmelnice. Náklady 

tvoří  náklady  na  pořízení  pozemku,  na  postavení  konstrukce  (sloupy,  kotvy  …)  a  na 

vysázení, tj. náklady na kořenáče a výsaz. Kořenáče ŽPČ stojí 16,50 Kč bez DPH. Kořenáčů 

je zapotřebí 3 333 ks a za výsaz 1 kusu počítáme 3 Kč. U hybridních odrůd stojí sadba 32 Kč 

bez DPH. Za výsaz je sazba stejná. U varianty č. 3 jsou náklady skutečné, které byly v roce 

2008.

V tabulce č. 4 jsou uvedeny náklady na jarní práce ve chmelnici, opět ve všech třech 

variantách. Je zde uvažováno i s nákupem drátku a jeho rozvozem. Náklady na tyto práce se 

celkově promítají v nákladech na zavěšování. Také opravné zavádění je zahrnuté do operace 

zavádění.
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Tabulka č. 4 : „Náklady na jarní práce ve chmelnici“

činnost
varianta 1 varianta 2 varianta 3

Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹

úklid drátku 2920 2920 0

vláčení 400 400 400

přihnojení N 2x 3230 3230 0

řez chmele 1993 1993 0

zavěšování 16945 16945 0

zapichování 5625 5625 0

zavádění I. + II. 12375 12375 0

celkem 45481 45481 400  
Zdroj : „různé články, chmelařský institut, zpráva CHMEL-Vent spol. s r.o.“

Z této tabulky je patrné,  že náklady na 1. a 2.  variantu jsou stejné,  ale u varianty 

č. 3 není potřeba žádná  ruční práce, provádí se chemický řez (zpomalení růstu).

Tabulka č. 5 uvádí náklady na letní práce ve chmelnici. Zde jsou zahrnuty postřiky jak 

proti nosatci, perenospoře, svilušce, mšici a padlí, tak i dovoz vody k těmto postřikům. Dále 

jsou zde práce, které se už nedělají v obou variantách, ale jsou již doménou jen          u 

hybridů. Opět je patrné, že  nízká konstrukce nevyžaduje tolik prací jako  klasické pěstování.

Tabulka č. 5 :“ Náklady na letní práce ve chmelu“

činnost
varianta 1 varianta 2 varianta 3

Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹

plečkování I. + II. 816 816 0

plečkování III. 0 408 0

přiorávka I. + II. 1186 1186 0

přiorávka III. 0 593 0
dotáčení hlav z 
plošiny 2585 5170 0

dočišťování 1125 2250 0

chemické ošetřování 15119 29627 13295

celkem 20831 40050 13295 
Zdroj : „různé články, chmelařský institut, zpráva CHMEL-Vent spol. s r.o.“

V tabulce č. 6. jsou náklady na sklizeň jednoho hektaru chmele. U nízké konstrukce se 

sklizeň opět obejde bez ruční práce. Stačí zde dva traktoristi – jeden na obsluhu pojízdné 

česačky a druhý na odvoz chmele na sušárnu. Na sušení, lisování a odvoz chmele nejsou 
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jednotlivé náklady vyčísleny,  ve zprávě se uvádí pouze jednotná částka na sklizeň,  a to 

30000 Kč.

Tabulka č. 6:“ Náklady na sklizeň chmele“

činnost
varianta 1 varianta 2 varianta 3

Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹

sklizeň 3840 5568 30000

česání 12520 18154 0

odvoz odpadu 1220 1220 0

sušení 19296 27979 0

lisování 1260 1827 0

odvoz chmele 1320 1914 0

celkem 39456 56662,2 30000
Zdroj : „různé články, chmelařský institut, zpráva CHMEL-Vent spol. s r.o.“

Tabulka č. 7 uvádí náklady na podzimní práce: úklid chmelnice, kultivace, hnojení 

organickými i anorganickými hnojivy. Hnojení organickými hnojivy se provádí u hybridů 1x 

za 2 roky  a u ŽPČ 1x za 4 roky. U varianty č. 3 odpadá úklid chmelnice. Zde zbytky révy 

zůstávají na síti, kde seschnou a časem opadají. Co se týká hnojení v nízké konstrukci, to se 

v prvním roce minimalizovalo a vápnění nebylo potřeba.

Tabulka č. 7:“Náklady na podzimní práce“

činnost
varianta 1 varianta 2 varianta 3

Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹

úklid 2155 2155 0

kultivace 320 485 0

odorávka 810 810 0

hnojení anorg.hn. 6232 9030 2000

vápnění 333 333 0

hnojení org.hn. 3650 7300 2005

dosazování rostlin 1424 1424 0

orba meziřadí 693 693 500

celkem 15617 22230 4505
Zdroj : „různé články, chmelařský institut, zpráva CHMEL-Vent spol. s r.o.“

V tabulce č. 8 jsou uvedeny celkové náklady potřebné na obhospodaření 1 hektaru 

chmele. V prvním řádku jsou náklady i se stavbou a výsazem nové chmelnice, ve druhém 

řádku jsou pak náklady, které jsou vynakládány v běžném roce na již vysázené chmelnici. 
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Z těchto čísel je patrné, že hybridní chmele jsou náročnější na pěstování. Tyto údaje jsou 

v cenách roku 2008 dle normativů, jaké operace by se ve chmelnicích měly provádět. 

Tabulka č. 8:“ Náklady na hektar dle  jednotlivých variant  celkem“

činnost
varianta 1 varianta 2 varianta 3

Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹ Kč.haˉ¹
náklady celekem i s 
postavením chmelnice

   
746378 881078 488750 

náklady na hektar 
normativní 2008 121385 164423 48200 

Zdroj: „viz tabulky výše“
Výše uvedené normativní náklady na hektar uvažují s cenou nafty ve výši 23 Kč.lˉ¹ 

bez DPH a nezahrnují odpisy, pojištění, investice a není zde počítáno ani se závlahou, na 

kterou lze obdržet i dotace. Pro srovnání rostoucích nákladů za jednotlivé roky jsou v tabulce 

č. 9 uvedeny náklady od roku 2000, ale jsou to náklady celkové, dělené na ŽPČ  a hybridní 

chmele,  protože se nikde neuvádí náklady po odrůdách. Tyto náklady byly vypracovány 

pouze pro rok 2008 jako normativní, rozdělené na ŽPČ a hybridní odrůdy, které představují 

odrůdy Premiant, Sládek, Bor a Agnus.

Tabulka č. 9: „Celkové náklady minulých let“

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
přímé 
náklady
Kč.haˉ¹ 98935 112993 106005 105654 110279 127017 131250 139526 142904
Zdroj:“situační a výhledová zpráva 2007, vlastní“

V tabulkách č. 10 - 13 jsou uvedeny rostoucí náklady na vstupy – energie, naftu, LTO 

a chemické prostředky. 

Tabulka č. 10:“ Vývoj nákladů na energii od roku 2000“

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kč.KWhˉ¹ 2,76 3,36 3,34 2,96 3,07 3,1 3,25 3,4 3,7
Nárůst v % 100 122 121 107 111 112 118 123 134
Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“

Graf č. 1 
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Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“
Od roku 2000 došlo ke zvýšení ceny elektrické energie o 34 % a 10% nárůst energie 

bude i v roce 2009.

Tabulka č. 11:“ Vývoj průměrných cen nafty“

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kč.lˉ¹ 20,72 17,15 15,28 15,45 19,41 22,11 22,72 21,88 23
Nárůst v % 100 83 74 75 92 107 110 106 111
Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“

Graf č. 2

Vývoj průměrné ceny nafty a LTO
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Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“

Tabulka č. 12: „Vývoj průměrné ceny LTO“
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Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kč.lˉ¹ 12,03 8,9 6,84 7,29 10,86 14,09 14,47 14 15
Nárůst v % 100 74 57 61 90 120 120 116 125
Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“

Z těchto tabulek vyplývá,  že cena elektrické energie roste rychleji než cena nafty 
a LTO.

Tabulka č. 13 uvádí vývoj nákladů na chemickou ochranu chmele, tj. nákup přípravků 

Kč.haˉ¹ (cena je bez DPH).

Tabulka č. 13: „Náklady na chemickou ochranu chmele“

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kč.haˉ¹ 21895 25866 24783 22112 25500 23196 23448 24525 25260
Nárůst v % 100 118 113 101 116 106 107 112 115
Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“

Graf č. 3

Vývoj nákladů na chemickou ochranu chmele
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Zdroj: „ Zpráva – Udržení pěstování chmele“

Určitá  stagnace cen přípravků pro ochranu rostlin  je důsledkem klesající  účinnosti 

některých přípravků a ukončení jejich použitelnosti. Lze předpokládat, že s nástupem nových 

přípravků v letech 2008 – 2010 bude cena přípravků pro chemickou ochranu růst mnohem 

rychleji než doposud a to samé bude platit i pro ceny hnojiv.

Podle  shromážděných  údajů  činí  normativní  přímé  náklady  na  pěstování  chmele 

u ŽPČ 121 385 Kč.haˉ¹  a  u hybridních  odrůd 164 423,2 Kč.haˉ¹.  Zvýšené investice  do 

obnovy chmelnic by v několika letech měly přinést zvýšení průměrného výnosu, na druhé 
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straně  dále  porostou  náklady  na  mzdy,  energie,  pohonné hmoty  apod.  Zvýšené  výnosy 

v budoucnosti  by  tedy  při  zachování  cenové  úrovně  mohly  absorbovat  tento  růst 

v nákladech.

4. 2. Výnos a cena chmele

Chmel je tržní plodinou, jejímiž odběrateli  jsou zpravidla  obchodníci  s chmelem. 

Větší díl celkové produkce je určen k prodeji do zahraničních pivovarů. Malá část produkce 

je  prodávána  tuzemským  pivovarům.  Po  výkupu  chmele  je  zpravidla  prováděno  jeho 

zpracování  podle  požadavků  odběratele.  Nákupní  ceny  se  řídí  smluvními  cenami 

dohodnutými mezi pěstitelem a obchodníkem. K hlavním kvalitativním ukazatelům patří 

zdravotní  stav,  obsah  hořkých  látek  a  obchodní  vzhledové  posouzení.

Na  základě  údajů  Ústředního  kontrolního  a  zkušebního  ústavu  zemědělského  jsou 

v tabulce č. 14 uvedeny výnosy nejvíce pěstovaných odrůd v ČR od roku 2000. ÚKZÚZ 

sleduje  tyto  výnosy  dle  jednotlivých  pěstitelských  oblastí.  Z údajů  ÚKZÚZ vyplývá,  že 

odrůda Agnus se pěstuje pouze v Žatecké oblasti, odrůda Bor v Žatecké a Úštěcké oblasti. 

Ostatní odrůdy se pěstují ve všech třech oblastech. Tabulka č. 15 představuje zastoupení 

jednotlivých odrůd v hektarech za jednotlivé oblasti a celou republiku.

Tabulka č. 14: „Výnos dle odrůd v tunách na hektar“

Odrůda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŽPČ 0,83 1,24 1,04 1,00 1,14 1,44 1,14 1,05 1,33
Agnus 0 2,25 2 0,89 1,32 2,41 1,7 2,35 2,19
Bor 1,19 1,32 0,88 0,85 1,17 1,74 0,88 0,52 0,83
Premiant 1,77 1,74 1,16 1,82 2,08 2,40 1,26 1,65 1,88
Sládek 2,27 1,79 1,32 1,83 2,15 2,12 1,64 2,19 2,17
Zdroj: „ÚKZÚZ“

Tabulka č. 15: „Plocha chmele v hektarech dle odrůd, oblastí a republiky“

Odrůda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŽPČ
           - Žatecko 4489 4406 4383 4245 4090 3932 3722 3642 3562
           - Úštěcko 807 834 617 719 729 712 633 632 597
            - Tršicko 617 621 652 610 588 587 571 566 579
AGNUS
           - Žatecko 0 2 3 19 52 52 51 51 52
BOR
           - Žatecko 10 12 12 11 10 10 10 10 6
       - Úštěcko 7 7 7 7 7 7 7 0 7
PREMIANT          
              - Žatecko 36 40 69 74 76 78 95 134 149
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              - Úštěcko 0 0 6 6 6 6 14 41 44
              - Tršicko 34 48 66 69 69 69 72 74 74
SLÁDEK
           - Žatecko 70 80 107 119 146 146 157 157 172
           - Úštěcko 9 9 9 8 8 9 8 1 8
           - Tršicko 3 3 24 36 41 47 57 57 59

Celkem ČR 6082 6062 5955 5923 5822 5655 5397 5365 5309
Zdroj: „ÚKZÚZ“

Z tabulky, kde jsou uvedeny výnosy dle odrůd, je patrné, že odrůda ŽPČ se celých 

devět let drží na svém výnosovém průměru kolem jedné tuny z hektaru. Dle hodnocení lze 

konstatovat,  že  nejstabilnější  odrůdou  co  do  výnosu  je  odrůda  Sládek,  která  během 

hodnoceného období zakolísala,  ale přesto během těchto devíti let podávala nejstabilnější 

výnos. Naopak odrůda Bor výnosově klesá.

Výnos na „pokusné“ nízké konstrukci dosáhl 0,99 t.haˉ¹ v odrůdě Premiant.

V tabulce č. 15 jsou uvedeny plochy chmele. Z uvedených údajů je patrné, že celková 

plocha chmele rok od roku klesá. Plocha odrůdy ŽPČ mírně klesá, odrůda Premiant a Sládek 

za těchto 9 let zaznamenává nárůst. Zpeněžování chmele je tak trochu tabu. Není v zájmu 

pěstitelů,  aby  dosažené  výsledky  sdělovali  z  několika  důvodů.  Jedním  z důvodů  je 

konkurence, a též smlouvy uzavřené s obchodními partnery. Obchodníků               s chmelem 

je v ČR několik,  jedni prodávají do Německa, jiní na tuzemský trh, další  do Japonska a 

každý má svoji cenu, za kterou vykupuje chmel od pěstitelů. Pěstitelé mají také obavu ze 

sdělování své ceny, aby nedošlo k poklesu cen. V tabulce č. 16 jsou uvedeny výkupní ceny 

chmele dle odrůd, které byly dosaženy za posledních devět let.

U nízké konstrukce byla tuna chmele prodána za 151 500 Kč v roce 2008.

Tabulka č. 16: „Výkupní ceny chmele dle odrůd v Kč.tˉ¹“

Odrůda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ŽPČ 140000 133750 136250 136250 136250 123000 133750 151854 192032

Agnus 0 70000 90000 90000 113000 81700 112700 62000 70000
Bor 85000 85000 75000 95000 100000 83000 90000 123300 143200

Premiant 85000 86000 85000 85000 85000 79000 90000 124105 145486
Sládek 85000 86000 85000 85000 85000 79000 90000 122418 144631

Zdroj: „vlastní“

Tabulka č. 17 znázorňuje průměrný výnos chmele za celou republiku bez rozdělení 

odrůd a průměrnou cenu chmele.

Tabulka č. 17: „Průměrné výnosy a ceny chmele za celou ČR bez rozdělení na odrůdy“

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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 výnos 
prům.
t.haˉ¹

0,8 1,09 1,08 0,93 1,08 1,38 1,01 1,04 1,27

Prům.
 Kč.tˉ¹ 133603 134121 107690 118113 130708 120347 129579 144480 150508

Zdroj: „ÚKZUZ, ČSÚ“

4. 3. Rentabilita chmele

Rentabilita  je ukazatel  hospodářské činnosti  podniku,  podává informaci  o dosažené 

efektivnosti  celkového  hospodaření  podniku  nebo  o  efektivnosti  jednotlivých  oblastí 

hospodaření.  Rentabilita je výnosnost, což je relativní vyjádření výsledku hospodaření ve 

vztahu k určitému základu. Rozlišuje se rentabilita podniku, rentabilita výrobku, rentabilita 

investic a rentabilita technického rozvoje. Rentabilita je podstatnou zásadou racionálního 

hospodaření, poďmiňující efektivnost celého ekonomického komplexu.  Rentabilita výrobku 

v zemědělství,  ale  i  obecně,  závisí  na  realizačních  cenách,  na  výši  vlastních  nákladů. 

Zemědělské  podniky  mohou  působit  na  růst  rentability  především snižováním vlastních 

nákladů výroby. Hlavní úlohu má uplatňování nejprogresivnější techniky, nejvýkonnějších 

odrůd,  využívání  hnojiv  a  prostředků chemie  a  vůbec  všech  inovací  v oblasti  výroby a 

organizace práce.

Rentabilita je též poměr konečného zisku výrobku a nákladů na jeho výrobu skutečně 

vynaložených.  Tento poměr  je  využit  v této  práci,  tzv.  nákladová rentabilita.  Nákladová 

rentabilita je druhou stránkou rentability a ukazuje rovněž na hospodářskou činnost podniku. 

Známe hektarové výnosy a cenu chmele za tunu a dále jsou známy normativní náklady na 

jeden hektar chmele pro rok 2008 i dle pěstovaných odrůd. V ostatních letech jsou známy 

pouze náklady celkové, nikoli dle pěstovaných odrůd.

Rentabilita = 100
/

/ ∗
hanáklady

hazisk
(%)        zisk = tržby – náklady  (Kč)                 

Žatecký poloranný červeňák – cena za tunu 192 032 Kč, výnos na hektar 1,33 t, normativní 

náklady 121 375 Kč . haˉ¹

Zisk/hektar = (1,33 . 192 032) – 121 375 = 134 028 Kč                                                          

ŽPČ = 
121375

134028
 . 100    = 110 % míra rentability 

Agnus – cena za tunu 70 000 Kč, výnos na hektar 2,19 t, normativní náklady 164 423 Kč . 

haˉ¹
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Zisk/hektar = (2,19 . 70 000) – 164 423 = - 11 123 Kč

Agnus = 100
164423

11123 ∗−
 = - 6,8 %  míra rentability

Bor – cena za tunu  143 200 Kč, výnos na hektar 0,83 t, normativní náklady 164 423 Kč . 

haˉ¹

Zisk/hektar = (0,83 . 143 200) – 164 423 = - 45 567 Kč

Bor  =  100
164423

45567 ∗−
   = - 27,7  % míra rentability

Premiant – cena za tunu 145 486 Kč, výnos na hektar 1,88 t, normativní náklady 164 423 Kč 

. haˉ¹

Zisk/hektar  = (145 486 . 1,88) – 164 423 = 109 091 Kč                                 

Premiant  =  100
164423

109091 ∗   =  66 % míra rentability

Sládek – cena za tunu 144 631 Kč, výnos na hektar 2,17 t, normativní náklady 164 423 Kč . 

haˉ¹

Zisk/hektar = (2,17 . 144 631) – 164 423 = 149 426 Kč

Sládek  =  100
164423

149426 ∗  =  90,8 % míra rentability

Nízká konstrukce – cena za tunu 153 000 Kč, výnos na hektar 0,99 ha, skutečně vynaložené 

náklady 99 555 Kč . haˉ¹ (zde jsou i odpisy, daně, splátka atd.).

Zisk/hektar = (0,99 . 153 000) – 99 555 = 51 915 Kč

Nízká konst. (Premiant) = 100
99555

51915 ∗  =  52 % míra rentability

Pokud by se použily náklady pouze na práce při pěstování, tyto by činily 48 200,- Kč .haˉ¹, 

pak by míra rentability byla 107,7 %. Tato míra rentability je nepřesná, protože pěstitel měl 

v prvním roce pěstování i velice nízké náklady, což určitě v budoucnu nebude možné. Bude 

se muset více použít hnojiva, vápnění i více používat chemické přípravky.

Míra  rentability  není  ve  skutečnosti  tak  vysoká,  protože  náklady  ovlivňují  další 

faktory, s kterými v ní není počítáno, jsou buď proměnlivé (pojištění, vybudování kapkové 

závlahy)  nebo  je  neznáme,  protože  je  má  každý  subjekt  individuální  (odpisy).  Tato 

vypočtená rentabilita je navíc spočtena pouze na normativní náklady cen roku 2008, ale 

rozdělená na ŽPČ a hybridní odrůdy. Bohužel jiné roky takto nejsou zjistitelné. Všechny 
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dostupné údaje jsou vždy za chmel celkem za celou republiku, stejně také i náklady, není 

rozdělení po odrůdách.

Zároveň je nutno konstatovat, že rok 2008 byl v porovnání s ostatními roky extrémní 

jak ve výnosech,  tak i  v ceně.  Ta  stoupla  proto,  že  byl  z minulého roku deficit  chmele 

a tudíž, aby se tento deficit vyrovnal, musela stoupnout cena. Srovnatelný s rokem 2008 byl 

rok 2005, kdy výnosy a výkupní ceny také dosáhly vysoké úrovně. Těmito výnosy              a 

zpeněžením je také ovlivněna rentabilita.

V tabulce č. 18 je uvedena míra rentability právě pro celou republiku.

Tabulka č. 18: „ Míra rentability pro celou ČR“

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
tžní 
cena.haˉ¹ 106882 146192 116305 109845 141164 166079 130875 150259 191145
p.náklady 
na ha 
(Kč) 98935 112993 106005 105654 110279 127017 131250 139526 142904
m.rent. % 108 129 110 104 128 131 99 108 134
Zdroj: „vlastní, různé tabulky“

K rentabilitě  pěstování  chmele  významnou měrou přispívá  i  dotační  politika  státu. 

Hlavními dotačními tituly je SAPS (dotační program). Pro rok 2008 byla stanovena sazba 

3 072,70 Kč na hektar zemědělské půdy. Dále to je  TOP-UP (dotační program), zde byla pro 

rok 2008 stanovena sazba ve výši 1341,40 Kč na hektar zemědělské půdy, ale                u 

chmele  byla  sazba  stanovena  na  3 680,80  Kč za  hektar.  Jako  další  dotace  ve  prospěch 

chmelu jsou dotace z národních podpor.  Zde může žádat  pěstitel  o dotace na kapkovou 

závlahu, která je proměnlivá (až 60 000 Kč.haˉ¹), v roce 2008 činila 37 000 Kč na hektar. 

Dále je možnost získat dotaci na podporu prostorových a technických izolátů množitelského 

materiálu  ovocných plodin,  révy a chmele a dotace na použitou uznanou certifikovanou 

sadbu chmele ve zdravotní třídě „VT“ nebo „VF“. 

5. NÁVRHY A DOPORUČENÍ
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Na základě  všech  zjištěných  skutečností  a  získaných  poznatků,  které  jsem během 

diplomové práce získala, jsem dospěla k těmto závěrům:

Za posledních třicet let se technologie pěstování chmele výrazně zjednodušila, ubyla 

potřeba brigádníků, hlavně při sklizňových pracích a drátkování, ale při zavádění se potřeba 

brigádníků ani za ta léta nesnížila. Ve výhledu je ale technologie pěstování chmele na nízké 

konstrukci, kde odpadne potřeba ruční práce úplně. O této technologii se ještě zmíním. 

Při sběru informací jsem zjistila podstatnou věc. Nikde ve statistikách, či výročních 

zprávách a jiných informacích o chmelu se nikdo nezabývá náklady na jednotlivé odrůdy. 

V těchto časopisech či  ročenkách se maximálně objeví  tabulka s přehledem pěstovaných 

odrůd, či výnosy a plochami těchto odrůd, ale již nikde se neobjevuje rozbor nákladů na 

jednotlivé odrůdy. Podařilo se zjistit pouze přímé náklady na operace ve chmelu, které jsou 

předepsané, tzv. normativní, ale pouze pro rok 2008. Tyto náklady rozdělené na tradiční 

chmel  ŽPČ  a  hybridní  chmele  (Agnus,  Premiant,  Bor,  Sládek)  zpracoval  ing.  Václav 

Ciniburk a ing. Jiří Kořen Ph. D. z Chmelařského institutu s. r. o. Žatec. Chtěla bych proto 

navrhnout, aby se zveřejňovaly údaje o jednotlivých odrůdách, aby si pěstitelé lépe mohli 

vyhodnotit  ekonomiku  jednotlivých  odrůd  a  tím  se  rozhodnout,  kterou  odrůdu  budou 

pěstovat.

Dále se mé poznatky týkají pěstovaných odrůd. Odrůda Žatecký poloranný červeňák je 

nejstarší pěstovanou odrůdou. Dosahuje ale pouze průměrných hodnot chemických vlastností 

a výnos není velký, ale má nejlepší zpeněžení za tunu. Většinou se výnos pohybuje kolem 1 

t.haˉ¹. V roce 2005 a 2008 ale tato odrůda dokázala dát výnos o třetinu vyšší než normálně a 

při ceně, která byla v roce 2008, to byla v pořadí druhá odrůda, která byla nejlépe zpeněžena 

na hektar. Odrůda Agnus je nejlepší ze všech českých odrůd co se týká jeho chemických 

vlastností, čímž se řadí mezi špičku světových odrůd. I ve výnosu dosahuje většinou stálých 

výsledků a  to  kolem 2 tun na hektar.  Nevýhodou jeho pěstování  je,  že  není  rentabilní, 

protože Agnus se řadí mezi tzv. hořké chmele a většinou se prodává jako extrakt přímo do 

pivovarů. Tento extrakt se vyrábí v Německu, jeho výroba je velmi nákladná, proto cena 

odrůdy Agnus je oproti  jiným odrůdám nízká a tudíž vzhledem k nákladům na hybridní 

odrůdy nerentabilní. Pěstuje se pouze v Žatecké oblasti, a to jen na 52 hektarech. Odrůda Bor 

je průměrnou odrůdou, co do chemických vlastností  i  výnosu. Za devět  sledovaných let 

dosáhl pouze třikrát výnosu přes jednu tunu a jednou se přiblížil ke dvěma tunám, obvykle 

dosahuje výnos kolem 0,8 t.haˉ¹. Jeho plocha nikdy nebyla významná a začala se snižovat. 
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Tato odrůda zřejmě zanikne, protože se nenašel nikdo, kdo by ji komerčně prosadil a také 

tím, že není rentabilní, i když cena je srovnatelná s odrůdou Sládek a Premiant, ale výnos je 

velice  nízký.  Odrůda  Premiant  je  v dnešní  době  jedna  z nejlepších  odrůd.  Ve  složení 

chemických látek je průměrná, ale výnosově stabilní, stále kolem dvou tun. Jeho cena byla 

po sedm let téměř stejná, ale poslední dva roky začala stoupat a tím se i jeho pěstování stává 

rentabilní. Téměř stejné hodnocení má odrůda Sládek, která je v chemických vlastnostech o 

něco  lepší  než  Premiant,  ve  výnosu  má  větší  výnosy,  ale  je  výnosově  více  nestabilní. 

Zpeněžení bývá lepší než u Premianta, proto v roce 2008 dosáhl velké rentability.

Z těchto poznatků o odrůdách a technologiích bych chtěla doporučit dvě řešení:

1) Pokud budou pěstitelé využívat stávající technologie, kterou je vysoká konstrukce    7 m a 

spon 300 x 100 cm, pak bych navrhovala pěstovat odrůdy Premiant nebo Sládek. S tím by 

souvisela nutnost staré konstrukce muset buď vyztužit nebo postavit zcela nové, protože 

tyto  odrůdy  jsou  těžší  než  typický  představitel  všech  chmelařských  oblastí  Žatecký 

poloranný červeňák. Jejich větší váha se odvíjí od jejich výnosu, který je dvakrát vyšší 

než u ŽPČ. Při tomto pěstování by došlo i k vyšší rentabilitě na hektar. Je zřejmé, že 

odrůda ŽPČ zde nadále bude na předním místě, protože ovládá všechny oblasti, ale aby 

byl  při  svém průměrném výnosu rentabilní,  musela  by  se  jeho  cena  pohybovat  přes 

200 000 Kč.tˉ¹.

V celé práci jsem se též zmiňovala o „pokusu“, který proběhl v roce 2008, resp. v roce 

2007 byla vystavěna  nízká konstrukce a sklizeň na této nové chmelnici  proběhla v roce 

2008,  zatím jen o velikosti  1,8 ha.  Zde se nedá srovnávat,  protože „pokus“ byl  prvním 

rokem. Ale výsledky (skutečné náklady a ceny), které byly dosaženy jsou velmi nadějné. 

Hlavním přínosem je, že na této konstrukci není potřeba ruční práce. I v tomto prvním roce 

se pěstitel snažil o co nejniší náklady. Výnos, zde nebyl dosažen výrazný také proto, že se 

jednalo o výsaz 1.  rokem, ale  na druhé straně z poměru zpeněžení  a nákladů zde byla 

dosažena velmi vysoká rentabilita. Je skutečností, že není znám vývoj v dalších letech, jak 

dlouho vydrží síť, stav sloupů a jiné skutečnosti (použití chemie, hnojiva atd.), ale jisté je, že 

je toto cesta do budoucnosti, kdyby se z technologie pěstování chmele úplně vyloučila nebo 

podstatně snížila ruční práce a tím by se významně snížily náklady na pěstování.

2)   Na základě všech zjištěných skutečností bych chtěla navrhnout ještě druhou variantu. 

Myslím si, že větší pěstitelé chmele by měli zkusit na ploše minimálně pěti hektarů postavit 

nízkou konstrukci a jako odrůdu použít opět Premiant nebo Sládek a poté vyhodnotit tento 
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způsob pěstování. Je zřejmé, že rozhodující budou náklady, které by subjekty musely do 

pokusu  vložit  (koupě  pozemku,  nebo  pronájem,  stavba  konstrukce  atd.).  Z loňského 

vyhodnocení pokusu je ale patrné, že zmizela v této konstrukci potřeba ruční práce, což bude 

pro mnohé subjekty určujícím faktorem, protože získat jarní brigády je úkol nelehký a navíc 

kvalitní brigádníky už úkol nereálný. Pokud se dojde ke zjištění, že skutečně se náklady sníží 

a výnosy se přiblíží výnosům, které má tradiční konstrukce, pak měl tento „pokus“ cenu. 

Pěstování na těchto nízkých konstrukcích již funguje v Anglii,  USA a Číně. Pokud u nás 

nová technologie nenajde příznivce, je v budoucnu docela možné, že ztratíme odbytiště jen 

kvůli tomu, že náš chmel bude příliš drahý a nebo jej mnoho subjektů přestane pěstovat kvůli 

jeho vysokým nákladům na pěstování.

6. ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo zhodnotit pěstování chmele v České republice za určité časové 

období ve vztahu k odrůdám, technologiím pěstování, plochám a doporučit nejvýhodnější 

variantu pěstování. Touto prací jsem cíl své práce splnila. 
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V kapitole „Vývoj pěstování chmele“ jsem popsala stručně historický vývoj pěstování 

chmele na území České republiky. Dále jsem se zabývala vývojem používaných technologií 

pěstování  chmele.  Jako  poslední  téma jsem v této  kapitole  uvedla  i  odrůdovou  skladbu 

pěstovaných odrůd chmele v České republice.

Další  kapitolou  byla  „Charakteristika  pěstování  chmele“,  kde  jsem  uvedla 

charakteristiku chmelařských oblastí  v naší  republice  a zabývala  jsem se ročním cyklem 

pěstování  chmele.  V poslední řadě v této kapitole  jsem popsala  výkonnost chmele,  která 

svým způsobem již patří do ekonomické anylýzy.

Ve  čtvrté  kapitole  nazvané  „Ekonomická  analýza“  uvádím  v tabulkách  a  grafech 

náklady, výnosy a ceny chmele. Náklady na jednotlivé odrůdy jsou dostupné pouze na rok 

2008, ale uvedla jsem průměrné náklady na pěstování chmele za celou republiku za roky 

2000 – 2009. Výnosy dle jednotlivých odrůdách i jejich ceny jsem zjistila vlastním šetřením 

u  pěstitelů  a  obchodníků  s chmelem.  Na  základě  těchto  skutečných  údajů  jsem  mohla 

vypočítat rentabilitu jednotlivých odrůd v roce 2008.

Ve své  práci  jsem se  zabývala  i  tzv.  „pokusem“,  kterým jsem označila  pěstování 

chmele na nízké chmelové konstrukci, která byla založena a vysázena na podzim v roce 2007 

a  v roce  2008  byla  poprvé  sklizena.  Tato  nová  varianta  pěstování  chmele  přináší  další 

možnosti v technologii pěstování chmele. Není potřeba téměř žádné ruční práce, což jistě 

v budoucnu  pěstitelé  ocení,  protože  kvalitních  pracovníků  ubývá  a  zajišťování  brigád 

studenty je rok od roku složitější.

V páté kapitole „Návrhy a doporučení“ jsem shrnula svoje poznatky jejichž výsledkem 

jsou doporučení a návrhy, kterými by se pěstitelé mohli do budoucna zaobírat. Jedná se o 

dva  návrhy.  První  varianta  se  zabývá  klasickou  technologií  s převažující  odrůdovou 

skladbou odrůdy Premiant a Sládek.  Navrhla jsem snížit  plochy ŽPČ, neboť tato odrůda 

nevyniká ani výnosem ani obsahem alfa kyselin. Používá se hlavně na dochmelení piva. 

Druhá navržená varianta je určena pro velké pěstitele, aby alespoň na pěti hektarech postavili 

nízkou konstrukci s odrůdami Sládek nebo Premiant a zkusili ve svých podmínkách, zda je 

skutečně možné začít ve velkém tyto nízké konstrukce budovat. Údaje, které jsem získala 

z roku  2008,  musí  být  teprve  praxí  ověřeny.  Teprve  čas  ukáže,  zda  je  toto  cesta  do 

budoucnosti v technologii pěstování chmele.

Na  závěr  bych  chtěla  upozornit  na  skutečnost,  že  jak  ukázala  vypočtená  míra 

rentability jednotlivých odrůd, je pěstování chmele velice nákladné a ceny nejsou zatím na 
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takové úrovni, jak by si pěstitelé představovali. Pěstitelé se v současné době nacházejí ve 

velmi složité situaci. Na jedné straně je snaha udržet tuto tradiční plodinu i nadále v našich 

podmínkách jako jedinečnou specialitu České republiky, na druhé straně však ekonomická 

situace u pěstování chmele nutí pěstitele k rušení chmelnic. Je tedy nutno konstatovat, že bez 

významné pomoci ze strany Evropské unie a ČR (formou dotací) se pěstování chmele do 

budoucna neobejde.  Výrazně  může pomoci  vědecký výzkum,  který dodá praxi  výkonné 

odrůdy, které budou odolnější vůči chorobám a škůdcům a praxe rovněž očekává další posun 

v technologii, aby se maximálně omezila ruční práce.

Tímto závěrem by měla být moje diplomová práce ukončena.
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		Určitá stagnace cen přípravků pro ochranu rostlin je důsledkem klesající účinnosti některých přípravků a ukončení jejich použitelnosti. Lze předpokládat, že s nástupem nových přípravků v letech 2008 – 2010 bude cena přípravků pro chemickou ochranu růst mnohem rychleji než doposud a to samé bude platit i pro ceny hnojiv.

