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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V předloţené práci je provedena nákladová analýza zpracování chmele  

a jsou zde navrţeny úspory a vylepšení ve Chmelařství, druţstvu Ţatec. 

Společnost Chmelařství vlastní monopol na zpracování chmele v České republice. 

Závod tvoří dva provozy na zpracování chmele provoz 120 a 110. Chmel se lisuje 

a zpracovává do granulí typu 90 a 45. Práce je zaměřena na zpracování chmele 

typu 45, které je technologicky nesloţitější a představuje hlavní podíl na celkové 

produkci granulí. První část se věnuje charakteristice závodu na zpracování 

chmele. Následně je popsána technologie zpracování chmele. V další části je 

provedena analýza nákladů technologií rozdělaná na přímé a nepřímé náklady  

a celkovou analýzu. Následně je zpracováno celkové zhodnocení a nastíněny 

úspory. V závěru práce jsou uvedena opatření k vylepšení a zefektivnění výroby. 

Klíčová slova: chmel, granule 45 a 90, alfa, ţatecký poloraný červeňák, náklady 

přímé a nepřímé, úspory. 

SUMMARY OF THESIS 

 In the submitted work, there is a cost analysis of hops processing conducted 

and there are saving possibilities  proposed in  Chmelarstvi, Zatec cooperation. 

The plant holds the monopoly right to hops processing in the Czech Republic. The 

plant consists of two hops processing lines 120 and 110. The hops are pressed 

and processed into the pellets of type 45 and 90. The thesis is focused on 

processing of hops type 45, which is the most complicated and represents the 

main part in the whole granule production. The first part describes the 

characteristics of the plant  processing hops. Consequently, there is a technology 

of hops processing  described. In the next part, technology cost analysis divided 

into direct, indirect  costs and overall analysis is conducted. The conclusion of the 

thesis specifies measures for improvement and efectiveness of hops production. 

Keywords: Hops, pellets type 45 and 90, alpha, aroma hops of Saaz ariety, direct 

and indirect  costs, savings 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

a.s.    akciová společnost 

apod.    a podobně 

atd.    a tak dále 

CO
2
    oxid uhličitý  

CZK    česká koruna 

ČEZ    České Energetické závody 

ČR    Česká republika 

EUR    Euro 

ha    hektar 

HACCP   Systém kontroly kritických bodů 

HSI index   Hop Storage Index 

ISO    Systém jakosti 9001/2008 

Kč    koruna česká 

kg    kilogram 

kupř.    kupříkladu 

kW    kilowatt 

LTO    lehké topné oleje 

m    metr 

m3    metr krychlový 

N
2    dusík 

SRN    Spolková republika Německo 

t    tuna 

tj.    to je 

tzv.    tak zvaný 

USA    Spojené státy americké 

ÚKZUZ   Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský 

viz    videlicet 

ŢPČ    ţatecký poloraný červeňák 

°C    stupeň Celsia 

%    procento 

ø    průměr



 

 

Slovník pojmů 

alfa    alfa hořká kyselina obsaţená ve chmelu 

alufólie   pytlík z hliníkové fólie 

aluthen   hliníková fólie 

balot    obal pro nalisovaný chmel 

bonitace   ohodnocení nakupovaného chmele 

exaktní rozbor  laboratorně přesný rozbor 

hranol    50 kg obal pro usušený chmel 

inertní plyn   dusík a oxid uhličitý 

iso-alfa   vlivem teple přeměněná alfa hořká kyselina 

kartonáţ   tvrzený kartón 

kvadratická forma  hranol 

lupulin   pivovarsky cenná látka obsaţená ve chmelu 

matrice   kolo, jímţ se protlačuje chmelový prášek 

rostlinný balast  rostlinný odpad 

senzorické ohodnocení smyslové ohodnocení 

temperovaný sklad  sklad s klimatizací 

ţok    60 kg obal pro usušený chmel 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je provedení nákladové analýzy zpracování 

chmele a navrţení moţných úspor či vylepšení ve Chmelařství, druţstvu Ţatec.  

A jelikoţ smyslem kaţdé výroby by mělo být dosaţení zisku, tak právě kalkulace 

nákladů nám umoţní určit, za jakých podmínek lze zisku ve výrobě dosáhnout, 

obzvláště jedná-li se o v krizi se nacházející odvětví obchodu se chmelem. Zde 

jsou výsledné ceny silně určovány světovým trhem a tak cestou ke zvyšování 

zisku a objemu prodeje můţe být správné stanovení výše jednotlivých 

nákladových poloţek a určení jejich vlivu na konečnou cenu výrobku. 

Pokud by se podařilo vytipovat místa s moţnou úsporou nákladů a ovlivnit 

jejich prostřednictvím cenu konečného výrobku a přímo tak zvýšit jeho cenovou 

konkurenceschopnost, bylo by moţné alespoň částečně pomoci v překonávání 

krize celého českého chmelařství, které vzhledem k převisu nabídky  

nad poptávkou se nachází v nelehkém postavení. 

V této práci se budu zabývat sklizní chmele v roce 2009. Tedy druhou 

úrodnou sklizní v řadě, kdy po dvou hubených letech 2006 a 2007 (bráno jak 

z pohledu České republiky tak i celosvětově) byl světový trh zaplaven chmelovými 

výrobky z USA, SRN a byl tak vytvořen velký tlak na cenu výrobku směrem dolů, 

coţ nepříznivě ovlivnilo obchod s českým chmelem. Tento tlak zvenčí zapříčinil to, 

ţe vzhledem ke klesající ceně chmelových produktů bylo nutné hledat nákladové 

úspory uvnitř chmelařského oboru tak, aby byla udrţena konkurenceschopnost 

českých chmelových výrobků na volném trhu (nebereme v potaz ceny dlouhodobě 

kontrahovaných chmelů, jejichţ reakce na světový trh je mnohem méně pruţná 

neţ reakce spotového - tj. volného trhu - chmele). 

Ve své práci se budu nejpodrobněji zabývat zpracováním chmele typu 45, 

který je z technologického hlediska nejsloţitější a za obvyklých podmínek 

představuje největší podíl na celkové produkci granulí. To se můţe měnit 

v závislosti na průměrné alfě chmele v daném roce, neboť pokud je alfa vysoká, 

řada pivovarů volí zpracování do granulí typu 90, coţ můţe podíl objemu výroby 

vychýlit ve prospěch tohoto typu zpracování. Nicméně z pohledu oboru a jeho 
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budoucnosti se jeví typ 45 dominantním typem zpracování, budu se proto zabývat 

právě jím. 

Význam hledání úspor v rámci výrobního procesu nabývá na důleţitosti, 

pokud se blíţe podíváme na nosnou českou odrůdu ţatecký poloraný červeňák  

a jeho srovnání s hlavními světovými konkurenty. Vzhledem k tomu, ţe odrůda 

ţatecký poloraný červeňák je výnosově slabší neţ její světoví konkurenti, je její 

nákladovost na tunu produktu vyšší. Proto pokud chce být na světovém trhu 

konkurenceschopná, je nutné srazit její cenu na úroveň ostatních chmelových 

produktů kupříkladu i úsporami v rámci výrobního procesu. 
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2 Charakteristika společnosti 

Společnost Chmelařství druţstvo, Ţatec je monopolní zpracovatel chmele 

v České republice, jeho přímým konkurentem pak jsou především firmy německé 

a americké, které rovněţ zpracovávají a prodávají chmel a chmelové produkty  

na světových trzích. 

Ve společnosti je zaměstnáno v sezóně zhruba 230 lidí, z nichţ hlavní podíl 

(zhruba polovina) pracuje v závodě Ţatecký chmel, jehoţ výrobní linka je 

předmětem mé diplomové práce. 

Chmelařství druţstvo Ţatec úzce spolupracuje s Chmelařským institutem 

(výzkum a šlechtění chmele), se státní organizací ÚKZÚZ (certifikace chmele, 

evidence sklizňových ploch), Státní rostlinolékařskou správou (zdravotní 

nezávadnost chmele) a Svazem pěstitelů chmele České republiky (zastřešující 

orgán všech pěstitelů chmele v ČR), společně vytvářejí základnu pro pěstování 

chmele na našem území. 

2.1 Charakteristika družstva 

Chmelařství, druţstvo Ţatec je organizací, která má v současnosti základnu 

tvořenou 113 členy, kteří hospodaří na celkové výměře 5 580 ha chmelnic, coţ 

obnáší přibliţně 90% celkové výměry chmelnic v ČR. [1] 

Chmelařství, druţstvo Ţatec působící především v oboru nákupu, 

zpracování, skladování a odbytu chmele, mechanizace a výstavby chmelnic, je 

právnickou osobou zaloţenou v roce 1992. Osou činnosti této společnosti je 

poskytování širokého sortimentu sluţeb zejména těm právnickým a fyzickým 

osobám, které se zabývají pěstováním chmele ve všech třech tradičních 

chmelařských oblastech ČR. [1] 

Bohemia Hop a.s. je právnickou osobou zaloţenou v březnu 1991 zabývající 

se obchodem s chmelem a chmelovými produkty jak v tuzemsku, tak v zahraničí. 

Předmětem její činnosti jsou rovněţ konzultační sluţby v oblasti pěstování  

a zpracování chmele. Je dceřinou společností Chmelařství, druţstva Ţatec. [1] 
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Hlavní produkty a sluţby nabízené v rámci podnikatelské činnosti druţstva 

jsou: 

1/ nákup chmele, 

2/ zpracování chmele, výroba granulí typu 90, typu 45 a lisovaného chmele, 

3/ skladování chmele – klasické sklady, temperované sklady, 

4/ mechanizace: 

- vývoj, výroba strojů a zařízení pro sklízení chmele a navazující zpracování  

pro kultivaci chmelnic, polí a pro pomocné práce v zemědělství, 

-  opravy, generální opravy, rekonstrukce a modernizace některých typů zařízení  

a jejich doplňků pouţívaných v zemědělství, 

-  zámečnické práce včetně komplexní výroby a montáţe malých a velkých 

technologických celků, 

-  profesionální poradenství, příprava a nastavení různých typů zemědělských 

zařízení při sklizni chmele a ostatní doprovodné sluţby. 

5/ výstavba chmelnic – novostavby, rekonstrukce, 

6/ prodej chmele a chmelových produktů – Bohemia Hop a.s. [1] 

Společnost nabízí vedle hlavních výše zmiňovaných aktivit také sluţby  

v oblasti materiálně-technického zásobování a výpočetní techniky, o coţ se starají 

jednotlivá střediska.  

2.2 Charakteristika závodu zpracování chmele 

Závod na zpracování chmele se skládá ze dvou provozů. Jeden, modernější 

(tzv. provoz 120), otevřený v roce 1993, je situován na okraji města a přímo na něj 

navazuje surovinový sklad a sklad expediční. Celý provoz stojí stranou městské 

zástavby, coţ umoţňuje třísměnný provoz, zatímco druhý, starší (provoz 110) je 

umístěn v centru města. Jeho expediční sklad je součástí areálu pro zpracování, 

nicméně sklady surového chmele jsou roztroušeny po celém městě, coţ poněkud 

nevyhovuje nárokům na bezproblémový svoz chmele ke zpracování. [2] 
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Obrázek 1: Klimatizovaný sklad chmele a balírna (provoz 120). Zdroj:[14] 

Provoz 120 (obrázek 1) v dolní části je schopen zpracovávat chmel  

do granulí typu 90 a 45, zatímco horní provoz 110 je rozdělen na dva 

technologické celky, které jsou od sebe vzdáleny asi 300 m. Je rozdělen  

na granulační linku pro typ 90 a lisovací zařízení pro výrobu lisovaného chmele. 

V provoze 110 je vzhledem k hlučnosti technologie časové omezení zpracování  

do desáté hodiny noční, jelikoţ by pak docházelo k rušení nočního klidu. To 

neumoţňuje provozovat linku na třísměnný provoz. Denní výrobní kapacita linky 

110 je 20 t, kapacita linky 120 je 23 t granulí typu 45 a 30 t granulí typu 90. [2] 

V těchto provozech jsou zavedeny systémy ISO 9001, ISO 14 001 a systém 

HACCP, coţ zajišťuje poměrně přehledně zdokumentovanou výrobu, odhaluje její 

výhody či případná úskalí. [2] 
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3 Technologie zpracování chmele 

Za poslední dvacet let se poţadavky odběratelů na zpracování radikálně 

změnily. Balení do pěstitelských ţoků nebo balotů začalo od sedmdesátých let 

výrazně ustupovat ve prospěch chmelových preparátů. Zprvu to byla výroba 

mletého chmele, která byla po několika letech zcela nahrazena výrobou 

chmelových granulí. I zpracování chmele do granulí prošlo svým vývojem. Nejprve 

to byly granule typu 90, balené vakuovým způsobem. Od roku 1985 jsou granule 

baleny ve světě běţným tzv. soft systémem (vakuaci nahradilo plnění sáčku 

interní atmosférou, směsí CO2 a dusíku). 

Stále vzrůstající poţadavky na granulovaný chmel znamenaly nutnost 

výstavby další zpracovatelské kapacity v Ţatci. Ta byla uvedena do provozu  

na jaře roku 1993 pro typ 90 a v zimě téhoţ roku i pro koncentrované granule,  

tzv. typ 45. 

Problematika balení granulovaného chmele předpokládá průběţné sledování 

kvality zejména následujících materiálů a plynů: 

-   kvalita a vhodnost fólie pro balení granulací,  

-  kvalita a poţadované parametry kartónů s ohledem na typ balení,  

-  poţadovaná čistota pouţitých inertních plynů, v našem případě CO2 a N2. 

Chmelařství, druţstvo Ţatec sleduje problematiku výroby bariérových fólií  

u několika evropských výrobců a ve spolupráci s jejich specialisty vyhodnocuje 

moţnost výroby fólie, která by splňovala všechny poţadavky na balení granulací  

s přihlédnutím k ceně fólie. Tyto fólie jsou pak testovány specialisty výrobních 

firem přímo na balících zařízení Chmelařství. Pro vlastní balení jsou pouţívány jen 

fólie, které po všech stránkách vyhověly uvedeným náročným testům. Parametry 

pouţité fólie jsou při dodávce kontrolovány nezávislou specializovanou firmou. 

Rovněţ v oblasti kartonáţe spolupracuje druţstvo s největšími výrobci 

kartónů v Evropě. Cílem je zajištění takového kartonu, který by po všech 

stránkách vyhovoval poţadavkům současného obchodu. Zde mám na mysli 

zejména pevnostní parametry kartonáţe ve vztahu k hmotnosti balení, typu 
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vyprazdňování u konečného spotřebitele a v neposlední řadě i způsobu 

skladování a druhu přepravy. 

Samostatnou kapitolou je předvídání rizik při zejména zámořských relacích  

a z toho důvodu moţnému poškození sáčků nebo kartonu. 

Vlastní zabalený granulovaný chmel je kontrolován mechanicky i laboratorně 

na neporušenost obalu a zajištění dostatečného inertního prostředí uvnitř obalu. 

Podniková laboratoř je rovněţ certifikována a provádí všechny běţné analýzy 

chmele.  K ověření kvality práce laboratoře je podnik zapojen do tzv. kruhových 

testů ke zjištění eventuálních diferencí mezi laboratořemi předních odběratelů. 

Technologické zpracování chmele sebou přináší řadu výhod. Kromě 

odstranění nechtěných příměsí (biologické, mechanické) rovněţ umoţňuje 

homogenizovat chmel pro potřebu pivovarské výroby, odstraněním pivovarsky 

bezcenné rostlinné sloţky zmenší jeho objem a jsou tedy niţší nároky  

na přepravní kapacity, dosuší chmel na poţadovanou vlhkost, dosáhne 

poţadované koncentrace alfa látek pro optimální chmelení piva, dále pak 

vlastní zabalení do sáčků (s inertní atmosférou) a kartónů chrání chmel před 

poškozením a oxidací, pomáhá rovněţ zachovávat uţitečné a zdraví 

prospěšné látky. 

Technologie přímo navazuje na prvotní zpracování chmele u pěstitelů, kdy 

chmel je očesán pomocí česacích strojů, usušen na pásových či komorových 

sušárnách, lehce klimatizován (zvlhčen) a potaţmo nalisován do klasických 

pěstitelských ţoků či na hranolových lisech do modernějších, na přepravní 

kapacitu méně náročnějších, tzv. kvadratických forem balení. 

3.1 Nákup chmele 

Prvním krokem výkupu chmele od pěstitelů do vlastnictví druţstva a jeho 

převod na dceřinou obchodní společnost je uzavření smlouvy o dodávce chmele. 

Smlouvy jsou uzavírané dlouhodoběji (zpravidla 3-5 let) a garantují tak pěstiteli 

odbyt a výkupní cenu suroviny. Pěstitelům jsou rozvezeny ţoky, po proběhnutí 

vlastní sklizně v měsících srpen/září je chmel společně s dodacími listy 

obsahujícími váhu, odrůdu a vlhkost chmele, postupně naváţen do skladů 
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Chmelařství, vyvzorkován, rozborován na obsah alfa-hořkých látek, vlhkost  

a příměsi, případně na obsah pecek. [3] 

Poté je pěstitel pozván na bonitaci chmele, kde proběhne senzorické 

ohodnocení kvality a s přihlédnutím k exaktním rozborům je chmel vykoupen  

a jeho vlastnictví přechází na Chmelařství, druţstvo Ţatec, které ho postupně 

převádí na dceřinou společnost Bohemia hop. [3] 

3.2 Skladování chmele 

Bezprostředně po sklizni chmele je tento usušen na průměrnou vlhkost  

10-12% a po nalisování do ţoků či hranolů svezen do skladů chmelařství, 

druţstva. Zde je skladován aţ do doby, kdy je vykoupen obchodní firmou  

a posléze zařazen do výroby. 

Sklady lze rozdělit na dva druhy: 

a/ sklady klasické neklimatizované, zde vlhkost kolísá a vnitřní teplota odráţí 

teplotu venkovní, 

b/ sklady temperované se stabilní vlhkostí a průměrnou teplotou skladování  

2-5°C, které jsou pro uskladnění chmele mnohem příznivější, zpomalují totiţ 

úbytek alfa hořkých látek a stárnutí chmele (tzv. HSI index). 

 Ve světě jsou pak coby nejmodernější forma skladování k vidění sklady, jeţ 

jsou plně obsluhovány automatem a jejichţ vnitřní atmosféru tvoří dusík, který 

konzervuje uskladněný chmel a ten je tak ochráněn proti oxidaci. Těmito 

skladovacími prostory ovšem Chmelařství druţstvo prozatím nedisponuje, jsou 

zatím pouze na papíře coby budoucí investiční projekty. 

3.2.1 Sklad – Nová balírna 

K provozu, jímţ se v rámci tématu mé práce budu zabývat, je přičleněn sklad 

Nová balírna. Sklad je vyuţíván ke skladování hlávkového chmele v pěstitelských 

ţocích nebo pěstitelských hranolech. Je zde uskladněn obalový materiál 

vyuţívaný ke zpracování chmele jak do formy granulí (kartony, aluthen, palety), 

tak do formy hlávkové (jutové obaly). Sklad slouţí i jako sklad hotových výrobků 

(palety, hranoly, baloty – nekvadratické balení lisovaného chmele). [4] 
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3.2.2 Skladovací podmínky 

Uloţený materiál, suroviny a výrobky jsou skladovány za běţných teplot  

a vlhkostí odpovídajících danému ročnímu období. V budově se nachází  

i klimatizovaný sklad, ve kterém je udrţována teplota 2-5°C (pokud to vyţadují 

zákazníci). [4] 

3.2.3 Příjem do skladu 

Záznamy o příjmu hlávkového chmele ke zpracování jsou průběţně 

zanášeny do "Knihy příjmů". Sváţený chmel jde přímo do násypu ke zpracování 

na základě údajů balícího příkazu. [4] 

Záznamy o příjmu na sklad hotových výrobků jsou vedeny v "Knize 

uskladnění". Záznamy o příjmu materiálu potřebného ke zpracování jsou 

zanášeny dle dodacích listů nebo faktur do skladových karet. [4] 

3.2.4 Vedení evidence ve skladu 

Přehled skladovaných poloţek je uveden v "Knize příjmů" nebo v násypních 

listinách (balící příkaz). Skladování hotových výrobků je uvedeno v "Knize 

uskladnění". Obalový materiál je evidován na skladových kartách. [4] 

3.2.5 Výdej ze skladu 

Výdej chmele nebo hotových výrobků ze skladu se provádí na základě 

násypní listiny, převodky, expedičního listu nebo výdejky. [4] 

Výdej obalového materiálu se provádí na základě ústního příkazu mistra  

na podkladě balícího příkazu. [4] 

3.2.6 Pravidla skladování / uložení 

Zboţí ve skladě je uloţeno na paletách či volně loţeno v jutových obalech. 

Vyjma palet s nabaleným malým mnoţstvím kartonů a vyjma pěstitelských hranolů 

není povoleno zboţí ukládat na sebe, jednotlivě je řazeno vedle sebe. [4] 
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3.2.7 Kontrola zhoršení stavu / záznamy 

Skladované zboţí se kontroluje 1x týdně vizuálně. Kontrola je zaznamenána 

v "Knize kontrol". Pokud kterýkoliv z pracovníků zjistí závadu, okamţitě ji nahlásí 

svému nadřízenému. Za prováděné kontroly odpovídá vedoucí provozu  

a směnový mistři. [4] 

3.2.8 Způsob / prostředky identifikace 

Skladované zboţí je moţné identifikovat dle ověřovacích čísel, 

identifikačních štítků, popisů křídou či pořadových čísel. Obalový materiál je 

roztříděn podle druhů a typů (rozměrová odlišnost). [4] 

3.3 Skladování v temperovaném skladu 

Pro potřeby provozu 120 byl původní klasický sklad v roce 2004 přestavěn 

na sklad klimatizovaný (skladovací kapacita 1500 t). Jeho výhodou je stálá vlhkost 

a teplota 2-5°C, kdy za těchto podmínek dochází k minimálnímu úniku pivovarsky 

cenných látek a kdy je podstatně zpomaleno stárnutí chmele (HSI index). Naopak 

nevýhodou jsou zvýšené náklady na vlastní skladování vzhledem k stoupajícím 

cenám energií a jeho poměrně velké náročnosti na spotřebu elektrické energie. 

Vlastní náklady na provoz jsou totiţ silně odvislé od teplotního průběhu zimy. Je-li 

zima nad poměry teplá jako tomu bylo v letech 2006 a 2007, stoupá značně 

spotřeba elektrické energie. V zimních měsících je totiţ sklad plný a běţí všechny 

klimatizované okruhy. V letních měsících se pak část skladu vypíná, jelikoţ většina 

chmele je jiţ vyexpedována a tak pouze jeho malá část slouţí coby záloha pro 

expediční sklad. [5] 

3.4 Skladování v klasickém skladu 

Provoz 110 má naopak k dispozici pouze klasické sklady rozmístěné v okolí 

zpracovatelského závodu. Bohuţel sklady nenavazují přímo na technologii 

zpracování, jako je tomu u provozu 120, a jsou zde zvýšené nároky na manipulaci, 

svoz chmele ke granulaci a údrţbu skladů. Také jejich skladovací prostory jiţ 
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nevyhovují modernímu uskladnění chmele v hranolech, jelikoţ původně byly 

konstruovány pro uskladnění chmele v klasických ţocích a na skladování hranolů 

nedisponují potřebnou nosností na metr čtvereční. [5] 

3.5 Svoz chmele ke zpracování 

Vykoupený chmel je převeden z obchodního oddělení Chmelařství  

na dceřinou firmu Bohemia Hop (zpracování a odbyt chmele) a pomocí  

tzv. balícího příkazu, v němţ jsou shrnuty poţadavky na zpracování 

příslušným pivovarem (zákazníkem), je dán pracovníkem této firmy pokyn  

ke zpracování chmele. [5] 

3.6 Lisování chmele 

Technologický postup je souhrnem teoreticky zdůvodněných a prakticky 

ověřených poznatků a je závazný pro provoz balírny chmele. Dodrţování 

technologické kázně na všech úsecích výrobních linek je základním předpokladem 

minimalizace ztrát a dosaţení jakostních parametrů při balení chmele. [6] 

Lisovaný chmel je takový způsob zpracování, kdy chmel je lehce dosušen, 

vyčištěn od neţádoucích příměsí (biologických i mechanických) a dle poţadavku 

zákazníků nalisován do různých forem o rozdílných váhách (v rozpětí od 50-150 

kg). Kdysi jednoznačně nejrozšířenější způsob zpracování dnes ustupuje  

tzv. granulaci chmele typů 90 a 45. Jeho podíl dosahuje zhruba 5% na celkovém 

zpracování chmele v České republice. [6] 

Probíhá v následujících krocích: 

-  příjem chmele (svoz chmele k začátku technologické linky),  kontrola hmotnosti 

jednotlivých ţoků a vlhkosti chmele, 

-  odběr vzorků dle poţadavků zákazníků, 

-  násyp chmele (jednotlivé ţoky jsou vkládány do technologie dle počítačového 

zadání obchodní firmy, postupně proběhne čištění, sušení chmele a odvoz 

chmele do skladu hotových výrobků (to celé pod dohledem státní kontroly 

ÚKZUZ - Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský). 
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Denní výkon balírny (jede se zde pouze na jednu směnu) je 5,4 - 5,7 tun 

chmele. [6] 

3.7 Granulace chmele 

Pro granulaci chmele jsou k dispozici dva provozy – jeden (tzv. provoz 110)  

v centru města, který zpracovává chmel pouze do granulí typu 90 a dále pak 

provoz 120, vystavěný v roce 1993, schopný zpracovávat chmel do granulí typu 

90 a typu 45 (viz. obrázek 2), jenţ je předmětem naší kalkulace výroby. 

V současné době naprosto převládající způsob zpracování chmele (tedy 

opomeneme-li zpracování do extraktů, jeţ však na území České republiky není 

prováděno) probíhá v následujících krocích: 

-  násyp a homogenizace chmele, kdy chmel je podle určitého klíče vkládán  

do technologické linky tak, aby došlo k promíchání partií s různým obsahem 

alfa-hořkých látek, opět je zde dohled státního orgánu (ÚKZUZ), kontrola 

hmotnosti jednotlivých ţoků, 

-  dosoušení chmele z 10-11% na 6-7%, 

-  mletí chmele, kdy kladívkový mlýn chmel rozdrtí na prášek, 

-  ukládání a homogenizace prášku (chmelový prášek je promíchán v silech, 

laboratoř změří jeho alfa hodnotu), 

-  vlastní granulování a chlazení chmele, kdy přes matrice je chmel protlačen, 

získá konečnou formu granulí a venkovním vzduchem je ochlazen na teplotu 

kolem 35°C, 

-  balení chmele (plnění granulí do alu-sáčků s inertní atmosférou  

a do kartonáţe, zároveň je zde přezkoumán obsah zbytkového kyslíku a kvalita 

svárů, závěrečné váţení podléhá opět kontrole státního orgánu (vystavena 

váţní listina, certifikát původu chmele). [7] 

Celý proces je automaticky monitorován počítačem, data jsou průběţně 

ukládána. Technická data granulí a lisovaného chmele pak vypadají následovně: 

-  lisovaný chmel: váha 50 - 150 kg, 

- granulovaný chmel: ø 6 mm, různá délka, 

- sáčky: od 5 - 20 kg, 
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- těţké balení (velké sáčky): 90 - 150kg, 

- inertní atmosféra: N2/CO2 (nebo poměr, závisející na přání zákazníka). [7] 

Celý výrobní proces granulace je monitorován laboratoří, která provádí 

provozní rozbory, jeţ sledují, zdali výroba plní poţadavky na balení zadané 

zákazníkem. Jedná se především o následující rozbory: 

- provozní rozbory určující výši alfa hořkých látek ve chmelu, 

- provozní rozbory určující vlhkost chmelových granulí, 

- chromatografické analýzy speciálních rozborů (obsah beta kyselin apod.), 

- stárnutí chmele (tzv. HSI index). [7] 

3.8 Odbyt chmele 

Po ukončení výroby je hotový produkt převeden na sklad hotových 

výrobků (viz. skladovací řád Nová balírna bod 3.2.1) a na základě expedičního 

příkazu (vyhotoven dle poţadavků zákazníka) je expedován do skladu 

odběratele. 

3.9 Odpadové granule 

Při výrobě granulí typu 45 dochází k odloučení rostlinné části chmele 

(chmelové hlávky) spolu s malým mnoţstvím pivovarsky cenných látek. Tato 

nevyuţitá část je jednoduchým postupem zpracována do tzv. polyfennolových 

granulí, které jsou vyuţívány buď jako krmivo či jako přísada do výroby některých 

typů piva. Zadání do výroby probíhá stejných způsobem jako u klasického chmele 

(pomocí balícího příkazu) a po zabalení granulí pak standardním postupem běţí  

i jeho skladování a expedice. [7] 

Nákladové vyjádření zpracování je stejné jako u zpracování chmele  

do granulí typu 90. 
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Obrázek 2: Chmelové produkty. Zdroj:[14] 
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4 Analýza nákladů technologií 

V této kapitole se budu zabývat vlastním tématem práce, podrobnou 

analýzou nákladů společnosti Chmelařství, kdy se pokusím po detailní analýze 

jednotlivých poloţek najít prostor k dosaţení úspor v rámci technologického 

procesu zpracování chmele. 

4.1 Přímé náklady 

Přímé náklady se uvádějí nejčastěji v členění: 

- přímý materiál, 

- přímé mzdy, 

- ostatní přímé náklady (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 

z objemu přímých mezd, spotřeba technologické energie, technologického 

paliva, aj.) 

4.1.1 Chmel  

Nejvýznamnějším přímým nákladem je vlastní nákup zeleného, 

usušeného a lehce nalisovaného chmele od pěstitelů. Pro zjednodušení se 

budeme zabývat pouze nejrozšířenější odrůdou ţatecký poloraný červeňák, 

kde se nákupní cena v průměru pohybuje okolo 150 000,- Kč za 1 tunu 

chmele. To je dáno nákupním kontraktem mezi Chmelařstvím a jednotlivými 

pěstiteli chmele, které se uzavírají na dobu od 3 do 5 let a odráţejí situaci  

na světovém trhu chmele v daném kontraktačním období. V současné době, 

kdy je chmele celosvětově dostatek, je vyvíjen tlak na sniţování jeho nákupní 

ceny, coţ by se příznivě odrazilo na ceně konečného výrobku (granul í typu  

90 a 45). Dá se proto předpokládat, ţe nové nákupní kontrakty se budou 

pohybovat na úrovni o 10-15 tisíc niţší oproti skutečnosti z roku 2009. 
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Tabulka 1: Česká republika - výnos aromatických odrůd v České republice v roce 2009 v tunách a 
v alfa hořkých kyselinách (pivovarsky cenná látka ve chmelu) 

 

Aromatické 
odrůdy 

Průměrný 
výnos (t/ha) 

Průměrný 
výnos alfa 
kyselin (%) 

Plocha Produkce 

(ha) (t) 

Ţatecký poloraný 
červeňák 1,25 3,3 4627 5395 

Sládek 2,08 5,1 275 568 

Premiant 1,68 8,6 293 484 

Celkem - - 5195 6447 

 Zdroj:[9] 

  

Tabulka 2: Německo – aromatické odrůdy – hektarový výnos a průměrný alfa výnos 2009 

 

Aromatické odrůdy Hektarový výnos Průměrný alfa výnos 

Perle 2,2 t 7,10% 

Hall. Tradition 2,2 t  6,2 % 

Hall. Mfr. 1,6 t  4,1 % 

Spalter Select 2,2 t  4,9 % 

Herbrucker 1,2 t  3,0 % 

Tettnanger 1,4 t  4,0 % 

Saphir 2,5 t  4,1 % 

Zdroj:[10] 

Z obou výše uvedených tabulek (viz. tabulka 1 a 2) je zřetelně vidět výnosový 

a alfa potenciál aromatických odrůd v České republice (u ţateckého červeňáku 

1,25 t, kterému u německých protějšků odpovídá pouze jedna odrůda, všechny 

ostatní dosahují výnosu podstatně vyššího)  a u jejího hlavního konkurenta, 

Německa. U německých odrůd je zhruba 2x vyšší neţ u českých, coţ má zřejmý 

dopad na nákladovost přepočítanou na hektar. 

Přesto i zde (v rámci České republiky) jsou velké rozdíly mezi polohami.  

Na některých je červeňák sklízen s výnosem přesahujícím 1,5 tuny, v některých 

0,6-0,9 t. Proto se logickou cestou zdá omezení pěstování na polohách s niţším 

výnosem ve prospěch poloh s výnosem vyšším, umoţňujícím sníţit výkupní cenu 

chmele a tak podstatným způsobem ovlivnit i cenu prodejní, a to směrem dolů. 
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4.1.2 Obalový materiál 

Kartóny, omotávací fólie, pásky, palety – kartóny jsou kompletně 

dováţeny zahraniční firmou (Rakousko), neboť zdejší domácí produkce 

nesplňuje vysoké nároky na pevnost kartonáţe. Vzhledem k tomu, ţe kartóny 

jsou vrstveny na sebe v šesti vrstvách a kaţdá vrstva má váhu zhruba 130 kg, 

je tlak na spodní krabice vysoký. Hledat alternativní levnější dodavatele se 

zatím nedaří, neboť poţadavky na kvalitu jsou zde vysoké a tento typ balícího 

materiálu od rakouského výrobce je odebírán i dalšími světovými zpracovateli 

chmele. Stejně tak u ostatního obalového materiálu v současné době nelze 

hledat prostor pro úspory, u všeho jsou kladeny vysoké náklady na kvalitu 

vzhledem k dlouhé cestě na asijský trh. Relativně míň kvalitní obalový materiál 

lze pouţít pouze u výroby pro tuzemsko, kde nároky na kvalitu jsou niţší 

vzhledem k podstatně niţším nárokům na přepravu a manipulaci. 

4.1.3 Alufólie 

Chmelové granule jsou plněny do alupytlíku, z nějţ je odsán vzduch  

a místo něj přifouknuta směs CO2 a dusíku. Zde je opět ke specifičnosti 

dodávaného obalového materiálu a tlaku pivovarů, aby významní světoví 

zpracovatelé odebírali stejnou kvalitu, malý prostor na úsporná opatření typu 

vyhledání levnějšího dodavatele. Rovněţ počet a velikost pouţitých sáčků 

určuje zákazník, není tedy moţné ušetřit obalový materiál produkcí granulí 

uloţených ve větším sáčku (kupř. 150kg balení je oproti 5kg  

materiálově - kartonáţ, alu-sáčky - značně úspornější). Zde jedinou cestou 

vedoucí k úsporám, by bylo pokusit se vysondovat u jednotlivých zákazníků, 

zdali je v budoucnu moţné přejít na úspornější typ balení. 

4.1.4 Inertní plyn  

Pro zachování vlastností zabaleného a zgranulovaného chmele je 

alupytlík naplněn směsí CO2 a dusíku, jde o to zabránit oxidaci zboţí, kdy za 

přítomnosti kyslíku se alfa mění na tzv. iso-alfu, coţ je proces neţádoucí. 

Dusík je vyráběn vlastním vyvíječem dusíku, jenţ je schopen vyrábět  

tzv. kvalitu coca-cola, bohuţel coby záloţní zdroj má Chmelařství, druţstvo 
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Ţatec v nájmu dusíkovou stanici, která je naplněna kapalným dusíkem a jejíţ 

pronájem je značně vysoký. Zde by stálo za úvahu pouţít coby záloţní zdroj 

bomby s dusíkem, coţ by vedlo ke značné úspoře za pronájem prakticky 

nevyuţívané dusíkové stanice. 

4.1.5 Přímé mzdy 

V námi rozebíraném provozu 120 je v sezóně zaměstnáno 60 pracovníků, 

kteří pokrývají třísměnný dvacetičtyřhodinový provoz. V tomto provoze se jeví 

úspora pracovních sil nereálná. Pouze v provoze 110, který zahrnuje jak 

zpracování do granulí 90, tak do lisovaného chmelu, lze přesouváním lidí 

v období, kdy granulační linka nejede na dvě směny, ale pouze na jednu, 

ušetřit po dobu zhruba dvou měsíců obsazení jedné směny. 

4.1.6 Ostatní přímé náklady  

Údrţbou technologické linky se zabývá na kaţdé směně jeden zámečník 

a jeden elektrikář plus vedoucí údrţby. Rozsáhlejší opravy či údrţba 

specifických částí linky je pak prováděna externě za vyuţití specializovaných 

firem. Zde je systém nastaven optimálně, v době, kdy sezóna běţí na tři 

směny (září aţ duben), jsou prováděny pouze nejdůleţitější opravy a údrţba, 

aby v mimosezónním období od května do srpna byla technologie kompletně 

rozebrána, vyčištěna a připravena na novou půlroční sezónu. Co se týče 

moţných úspor, stojí za povšimnutí, ţe pokud se balí dvě odlišné odrůdy za 

sebou (kupříkladu červeňák a poté Premiant), je nutné vyměnit matrice a síta. 

Pokud by se dařilo lépe skládat balící příkazy za sebou, tj. balit ve větších 

blocích jednotlivé odrůdy, které lze zpracovávat na jednom typu matrice, 

znamenalo by to úsporu času (linku je po dobu výměny nutno přerušit)  

a zvětšilo by to její kapacitní výkon.  

4.1.7 Spotřeba technologické energie 

Významnou část spotřeby energie při výrobě granulí typu 45 pohltí 

mrazicí box, v němţ je rostlinná sloţka oddělována od pivovarsky cenných 

látek obsaţených v lupulinu (provozní teplota minus 30°C). Další energeticky 
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náročnou částí výrobního procesu je skladování jak surového chmele, tak 

hotových výrobků v klimatizovaných skladech. Chmelařství druţstvo zamýšlí 

v rámci investičního projektu postavit nový klimatizovaný sklad na zelený 

chmel i hotové výrobky. Zde by (vzhledem k vysoké spotřebě elektrické 

energie) stálo za úvahu v rámci projektu zahrnout do úvah variantu, při které 

by za pomoci solárních panelů byl sklad soběstačný, co se spotřeby elektrické 

energie týče a dokonce by v období června, července a srpna, kdy je sklad 

povětšinou jiţ prázdný, mohl dodávat takto vyrobenou elektřinu do sítě 

společnosti ČEZ. 

 

Tabulka 3: Spotřeba hlavních energií za rok 2009 

 

Rok 2009 
Elektřina (kW) Plyn (m3) LTO 

Provoz 110 Provoz 120 Provoz 120 Provoz 110 

Leden 55 525 203 077 13 496 12083 

Únor 49 651 201 777 13 783 - 

Březen 18 457 211 146 11 357 - 

Duben 11 768 49 626 2 657 - 

Květen 9 737 30 776 1 616 - 

Červen 7 797 26 280 1 366 - 

Červenec 6 076 29 683 362 - 

Srpen 6 143 58 905 229 - 

Září 20 896 192 371 2 067 - 

Říjen 54 930 232 397 6 321 - 

Listopad 61 041 178 835 8 907 10 094 

Prosinec 47 253 150 979 9 005 - 

Hospodářský rok (Kč) 352 916 1 537 634 77 682 22 177 

Zpracováno (t) 1 500 3 656 3 655 1 500 

Kč/t 235 421 21 15 

Zdroj:[11] 

Z přiloţené tabulky 3 je zřetelně vidět, o kolik se liší spotřeba elektrické 

energie provozu 110 a 120. Je to způsobeno vysokou spotřebou při zpracování 

typu 45, a to je moţný zdroj úspory, také vlivem vysoké spotřeby 

klimatizovaných skladů, které se nacházejí pouze na provoze 120. Na jednotku 

produkce je spotřeba téměř dvojnásobná, pokud by se tedy povedlo tyto sklady 
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samozásobit elektrickou energií v rámci investičního projektu výstavby nového 

skladu, znamenalo by to poměrně značnou úsporu v oblasti energií. 

Další moţnost úspory se rýsuje při vytápění sušárny pomocí LTO. Řada 

chmelů dodávaných pěstiteli dosahuje relativně vysoké vlhkosti okolo 12%, 

přičemţ ţádoucí je dodávat chmel s vlhkostí okolo 10%. Pokud je totiţ chmel 

zbytečně po očesání u pěstitele přehnaně takzvaně klimatizován (orosen 

kapkami vody), je nutné ho déle a intenzivněji sušit, coţ zapříčiňuje vysokou 

spotřebu lehkého topného oleje. Pokud by se podařilo (kupříkladu smluvním 

ošetřením nebo osvětou či školením) u pěstitelů stabilizovat vlhkost chmele 

v dodávkách, významně by klesla spotřeba této k sušení pouţívané energie. 

Jak lze vidět v následující tabulce 4, dařilo se i v minulosti celkové 

spotřeby sniţovat, jednorázový skok u spotřeby elektřiny v roce 2009, který se 

tomu trendu vymyká, byl způsoben větším jednorázovým zpracováním chmele 

do typu 45 oproti letům minulým, který je energeticky náročnější, jinak by i tam 

byl trend spotřeby zachován. U spotřeby LTO je zřetelně vidět výkyv mezi 

vlhkým a suchým obdobím ve sklizni chmele. Pokud byl od pěstitelů naváţen 

chmel vlhčí oproti dlouhodobému průměru, spotřeba stoupala. Pokud byl sušší 

vlivem dobrého počasí ve sklizni, spotřeba LTO klesala. 

 

Tabulka 4: Přehled celkové spotřeby elektřiny, plynu a LTO 2006-2009 

Rok 

Elektřina (kW) Plyn (m3) LTO 

Provoz 110 Provoz 120 Provoz 120 Provoz 110 

2006 420 780 1 651 089 84 788 55 287 

2007 350 974 1 431 773 67 013 17 111 

2008 352 231 1 354 212 64 477 42 078 

2009 302 021 1 856 095 62 161 15 094 

Zdroj:[11] 
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Graf 1: Přehled celkové spotřeby elektřiny, plynu a LTO 2006-2009 
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Zdroj:[11] 

4.2 Nepřímé náklady 

Jsou společné náklady vynaloţené na zajištění procesu výroby či jiné 

podnikové činnosti.  

Jsou společné více druhům výkonů a nazývají se režie. Například spotřeba 

pomocného (reţijního) materiálu, energie, mzdy technickohospodářských 

pracovníků a pomocných dělníků, odpisy dlouhodobého majetku, náklady  

na opravy a udrţování, cestovné, výkony spojů aj. Jejich rozpočtování je obtíţnější 

neţ u přímých nákladů, neboť nemají přímý vztah k objemu výkonů. Reţijní 

náklady lze rozloţit na: 

a) stálou sloţku závislou na čase, např. odpisy dlouhodobého majetku, nájemné, 

reţijní mzdy, výkony spojů, cestovné, 

b) sloţku úměrnou objemu produkce, např. spotřeba reţijního materiálu. 

Nepřímé (režijní) náklady se uvádějí v rozpočtech v druhovém členění: 

- spotřeba reţijního materiálu, 

- spotřeba reţijní energie, 

- opravy a udrţování, 

- cestovné, 

- reţijní mzdy, 
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- pojistné sociální a zdravotního pojištění (z objemu reţijních mezd), 

- odpisy dlouhodobého majetku, 

- jiné provozní náklady. 

Zde se mi nepovedlo najít ţádnou významnější poloţku, v rámci níţ by se 

dalo podstatněji ušetřit, přestoţe nákladově právě reţijní náklady tvoří největší 

část z kalkulační ceny výrobku. 

4.3 Celková analýza 

Pokud se budeme zaobírat kalkulací výrobních nákladů v teoretické rovině, 

zjistíme, ţe náklady se člení následovně: 

1/  Přímý materiál – zde do nákladu vstupuje cena vykupovaného chmele, 

obalový materiál. 

2/  Přímé mzdy – mzdy zaměstnanců zpracovatelského závodu Ţatecký chmel. 

3/  Ostatní přímé náklady – zde kupříkladu spotřeba plynu, elektrické energie 

atd. 

4/  Výrobní (provozní) režie – revize, opravy, údrţba. 

Tyto čtyři poloţky dohromady tvoří skupinu nazývanou vlastní náklady výroby. 

5/  Správní režie – náklady vznikající v správním úseku Chmelařství, tedy na 

ředitelství, v účtárnách, výpočetním středisku apod. 

6/  Zásobovací režie – náklady spojené se zásobováním podniku a skladováním 

materiálu – relativně významná poloţka v druţstvu, neboť víceméně celá jeho 

sklizeň je uskladněna ve skladech roztroušených po celém městě. 

Těchto 6 nákladových skupin dohromady tvoří vlastní náklady výkonu. 

7/  Odbytová režie – náklady vznikající v odbytovém oddělení, zde zastoupeno 

obchodní společností Bohemia Hop a.s., prostřednictvím které jsou produkty 

Chmelařství prodávány po celém světě. 

Tímto jsme se dostali k úplným vlastním nákladům výkonu, kdyţ k nim přičteme 

zisk či ztrátu, dostaneme výslednou cenu produktu. 

Nyní si v praktické části na kalkulaci výrobků granule 90, granule 45  

a lisovaném chmelu přímo vyjádříme náklady na jednotku (tunu produktu). 

Jednotlivá čísla jsem získala z podnikového programu HopWin. Z něj bylo moţno 



Radmila Fleišerová : Analýza nákladů výrobní technologie 

2011  23 

 

vyčíst následující jednotkové členění přímých nákladů, které jsem ve třech 

tabulkách 5, 6 a 7 rozdělila podle tří typů zpracovávaných chmelových produktů. 

 

Tabulka 5: Kalkulace v Kč na granule typu 45 na jeden kontejner (zhruba 24 t násypu chmele) 

Nákladová položka Náklady v Kč na 24 t G45/t % 

Mzdové náklady + odvody 91 296 3 804 22,11% 

Správní reţie 42 408 1 767 10,27% 

Zásobovací reţie 12 264 511 2,97% 

Výrobní reţie 128 328 5 347 31,08% 

Odpis linky 49 656 2 069 12,03% 

Elektřina 36 888 1 537 8,93% 

Materiál 52 032 2 168 12,60% 

Celkem 412 896 Kč 17 203 Kč 100% 

Zdroj:[12] 

 

Tabulka 6: Kalkulace v Kč na granule typu 90 na jeden kontejner (zhruba 24 t násypu chmele) 

Nákladová položka Náklady v Kč na 24 t G45/t % 

Mzdové náklady + odvody 60 240 2 510 16,61% 

Správní reţie 42 408 1 767 11,69% 

Zásobovací reţie 12 264 511 3,38% 

Výrobní reţie 115 704 4 821 31,90% 

Odpis linky 49 656 2 069 13,69% 

Elektřina 17 256 719 4,76% 

Materiál 65 160 2 715 17,97% 

Celkem 362 712 Kč 15 112 Kč 100% 

Zdroj:[12] 

 
Tabulka 7: Kalkulace v Kč lisovaného chmele na jeden kontejner (zhruba 24 t násypu chmele) 

Nákladová položka Náklady v Kč na 24 t G45/t % 

Mzdové náklady + odvody 48 552 2 023 21,83% 

Správní reţie 42 408 1 767 19,06% 

Zásobovací reţie 12 264 511 5,51% 

Výrobní reţie 82 152 3 423 36,93% 

Odpis linky 5 688 237 2,56% 

Elektřina 12 792 533 5,75% 

Materiál 18 600 775 8,36% 

Celkem 222 480 Kč 9 269 Kč 100% 

Zdroj:[12] 

Pro větší přehlednost jsem kalkulaci hlavních chmelových produktů nastavila 

na násyp 24 tun chmele, coţ je mnoţství potřebné k zabalení jednoho kontejneru 
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(coţ je zpravidla jedna prodejní a přepravní jednotka, významné kontrakty jsou 

v drtivé většině uzavírány právě na jeden kontejner zboţí). 

Porovnáme-li nákladovost jednotlivých produktů (G45, G90, lisovaný chmel) 

zjistíme, ţe výrobu granulí 45 prodraţuje především větší spotřeba energie, větší 

časová náročnost výroby, naopak ji zlevňuje niţší spotřeba materiálu, jelikoţ 

nepotřebný rostlinný balast je odloučen a tak výsledného produktu při vyšší kvalitě 

je menší mnoţství. Celkově však nákladovost vyznívá příznivěji pro typ 90 a pro 

lisovaný chmel (jeho podíl na celkové výrobě je ovšem velmi nízký). Podíváme se 

dále, co s celkovou kalkulací udělá přiřazení dalších poloţek, především 

odbytových nákladů. 

 

Tabulka 8: Kalkulace výrobků G45, G90 a lisovaný chmel na tunu produktu 

Typ výrobku G45 G90 Lis 

1. Přímý materiál 2 168 2 715 775 

2. Přímé mzdy 3 804 2 510 2 023 

3. Ostatní přímé náklady 3 606 2 788 1 012 

4. Výrobní reţie 5 347 4 821 3 423 

Vlastní náklady výroby 14 925 12 834 7 233 

5. Zásobovací reţie 511 511 511 

6. Správní reţie 1 767 1 767 1 767 

Vlastní náklady výkonu 17 203 15 112 9 511 

7. Odbytové náklady 2 608 3 443 3 615 

Úplné vlastní náklady výkonu 19 811 18 555 13 126 

8. Zisk 2 000 2 000 1 500 

Výrobní cena 21 811 20 555 14 626 

9. Obchodní a odbytové přiráţky a sráţky 200 200 200 

Konečná cena služby zpracování chmele 22 011 20 755 14 826 

Nákupní cena chmele 150 000 150 000 150 000 

Prodejní cena 172 011 170 755 164 826 
Zdroj [12] 

Z tabulky 8 lze vyčíst, ţe odbytové náklady naopak sníţí celkovou cenu 

produktu G45 vzhledem k tomu, ţe ušetříme na odbytových nákladech (přepravě), 

celkové vyznění je však opět ve prospěch zpracování typu 90, které je v celkovém 

vyjádření o 1 256,- Kč na tunu granulí levnější ve srovnání s produktem G45. 

Lisovaný chmel mám v tabulce víceméně jen pro zajímavost a srovnání, jelikoţ se 

jedná o okrajový typ výroby. 
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5 Návrhy a doporučení 

V této kapitole se pokusím shrnout celkový dopad na kalkulaci výrobku 

dosaţený při realizaci mnou navrţených úspor. 

5.1 Celkové hodnocení 

Celý námi sledovaný provoz je dobře organizován, k čemuţ přispívají 

zavedené systémy ISO 9001, 14 001 a HACCP. Díky investičnímu  

a finančnímu plánování jsou do ţivota kaţdý rok uváděna rozličná opatření, 

která sniţují náklady na výrobu. Jako příklad lze uvést výměnu motorů   

za úspornější varianty, postupné zateplování provozních objektů, zjednodušení 

manipulace s výrobkem (automatický manipulátor) atd. To vše přispívá k tomu, 

ţe jednotkové náklady (spotřeba kW, plynu apod.) jsou kaţdým rokem niţší. 

To ţe stoupá jejich faktická trţní cena a tak v peněţitém vyjádření toto číslo 

stoupá, tomu nelze zabránit, úspornými opatřeními lze tento proces pouze 

zbrzdit. To ovšem konkurenceschopnost našeho výrobku (společně 

s nepříznivým vývojem kursu) na světových trzích zhoršuje. Ve vlastním 

provozu tak na razantní úspory není prostor, jediná cesta jak zlevnit výrobek je 

zvýšit hektarový výnos, ale to uţ bychom od tématu této diplomové práce 

odbíhali. 

Jedna ze dvou větších poloţek, na kterých lze ušetřit náklady a to 

zejména náklady na opravy a udrţování, je skladové hospodářství. Historicky 

chmelařství zdědilo spoustu skladů rozmístěných po celém městě. Jsou to 

vysoké, na údrţbu náročné budovy, které skladovací kapacitou nesplňují 

poţadavky na moderní skladování. Nejsou klimatizované, vzh ledem k absenci 

moderního skladovacího systému (regálový systém) je jejich kapacita malá, 

problémem je rovněţ malá povolená zátěţ na metr čtvereční. Navíc časté 

přesuny mezi těmito sklady zbytečně navyšují náklady na manipulaci, chmel je 

nutné sloţitě sváţet či přesunovat z místa na místo. Řešením by byla 

modernizace vybraných skladů, jejich kapacita by se vyuţitím moderních 

regálových systémů razantně zvýšila a odprodej starých, na údrţbu náročných 

a nevhodně rozmístěných skladů. Dalším (v podstatě jiţ zamýšleným krokem 
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ve fázi zpracovaného projektu), pro potřeby společnosti optimálním řešením by 

byla výstavba skladu nového, přímo koncipovaného pro potřeby skladového 

hospodářství chmelařství (klimatizace, automatické regálové zakládání řízené 

počítačem). 

Druhou oblastí, kde lze dosahovat významných úspor, je pak oblast 

spotřeby energie. Pro oba klimatizované sklady v měsících, kdy se teplota 

pohybuje v hodnotách okolo 10°C, dosahují náklady výše aţ 216 000,- Kč 

měsíčně, v zimních měsících (teplota okolo nuly) pak 50 000,- Kč měsíčně. 

Pokud by se podařilo nový sklad samozásobit elektrickou energií, lze 

v projektu počítat i s tou variantou, ţe by se případné přebytky elektrické 

energie dodávaly do veřejné sítě a byl by tak vytvořen nový zdroj příjmů. Další 

významnou úsporou by mohlo být LTO uţívané při dosoušení chmele, pokud 

by se povedlo změnit dosavadní praxi přehnaného klimatizování chmele  

u pěstitelů a zvýšení jeho vlhkosti na 10%. 

Vlastní kvantifikaci těchto závěrů včetně vlastního návrhu na úsporu 

nákladů těchto závěru předloţím v následující kapitole 5.2. 

5.2 Doporučení ke zlepšení 

V rámci tématu diplomové práce jsou po prostudování celé problematiky 

zpracování navrţeny následující opatření ke zlepšení/úsporám: 

- optimalizace skladového hospodářství výstavbou nového skladu či 

modernizací některého ze skladu přičleněného k provozu 110 (ideálně 

vybaveného tak, aby byl samozásobitelný elektrickou energií),  

- pouţití levnější kartonáţe pro tuzemskou výrobu, kde nároky na přepravu  

a skladování nejsou nikterak vysoké a je tedy zbytečné pouţívat kvalitní 

kartonáţ nutnou k přesunu zboţí na asijské trhy, 

- projednat se zákazníky moţné zvýšení jednotkové váhy sáčku, coţ by 

vedlo ke značné úspoře alufólie, 

- optimalizovat pouţití pracovní síly v provoze 110 přesouváním pracovních 

sil z technologie lisovaný chmel na linku granulační, která v měsících září  

a říjen jede pouze na jednu směnu, druhá směna by obsluhovala 
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technologii lisovaný chmel a po ukončení výroby (poptávka po lisovaném 

chmelu je malá a bude se stále zmenšovat) přesunout pracovní síly na 

druhou směnu granulační linky, 

- vypovědět smlouvu na nájem dusíkové stanice, a coby zálohu pouţívat 

bomby plněné tímto kapalným médiem pouţívaném k vytvoření inertní 

atmosféry v sáčku. 

Nyní si navrhované úspory vyjádříme finančně: 

Úspory v rámci skladového hospodářství: 

1/ Úspora elektrické energie: 1 200 000,- Kč (bráno z fakturace za odběr 

elektrické energie – elektroměr klimatizovaných skladů). 

2/ Investiční náklady spojené s údrţbou starých skladů: 1 000 000,- Kč  

(z investičního plánu vyplývá, ţe na údrţbu a opravu starých skladů je 

věnován zhruba jeden milión ročně). 

3/ Úspory vzniklé omezením přesunů chmele mezi jednotlivými sklady:  

500 000,- Kč (bráno z vnitropodnikové fakturace za přesuny mezi sklady).  

Úspory v rámci výrobního procesu: 

1/   Dosoušení chmele (úspora LTO): 20 000,- Kč ročně. 

2/   Úspory na obalovém materiálu (kartonáţ a alufólie): 120 000,- Kč ročně. 

3/   Úspora na pronájmu dusíkové stanice: 168 000,- Kč ročně. 

4/   Úspora vzniklá reorganizací směn: 200 000,- Kč ročně. 

Pokud sečtu jednotlivé částky z úspor v rámci skladového hospodářství  

a v rámci úspor výrobního procesu, dojdu k částce celkové úspory, jeţ se 

pohybuje ve výši 2 708 000 Kč, coţ při ročním zpracování 6000 t chmele 

představuje úsporu 451 Kč na tunu chmele. 

V této kapitole vyčíslená úspora 451 Kč na tunu chmele jeho sloţité 

postavení na světovém trhu nevyřeší. Obecně lze říci, ţe nákladovost výroby 

je postupně sniţována na samou hranici moţností díky rozsáhlým investicím 

provedeným v posledních 10 letech a zde se jiţ otvírá velmi malý prostor pro 

nějaké razantní úspory. Koneckonců technologie zpracování chmele do granulí 

probíhá v celém světě stejným způsobem na velmi podobných technologických 

celcích, tudíţ i nákladovost je stejná, rozdíly odráţejí pouze rozdílnou cenu 
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energií a pracovní síly v tom kterém státě. Tohle zjištění posouvá konkurenční 

boj z nákladovosti výroby do nákladovosti pěstování chmele. A zde 

jednoznačně vyhrávají zahraniční odrůdy. Je pravda, ţe ţatecký poloraný 

červeňák je vnímán ve světě stejně jako kupříkladu značka Ferrari ve světě 

automobilovém. Jde o zboţí vysoké kvality s velmi příznivým dopadem  

na kvalitu konečného produktu, piva. Je ovšem otázkou, jestli toto donedávna 

výlučné postavení na trhu není ohroţeno celosvětovou krizí a s tím spojenou 

snahu pivovarů sniţovat nákladovost výroby, kdy i za cenu poklesu kvality 

výrobku (houfně pozorovatelné na evropském trhu piva) je prosazován 

zahraniční levnější chmel a ten český je pouţíván jen coby koření a přidáván 

aţ v závěru chmelovaru na dochucení produktu. Koneckonců lze jiţ nyní tento 

trend (pokles pěstitelských ploch) vypozorovat v níţe uvedené tabulce 9. 

V souladu s tímto zjištěním si troufám tvrdit, ţe veškerá další investiční 

činnost by se ve Chmelařství druţstvo měla soustředit na moderní provoz 120, 

neboť pokud české chmelařství neustojí tlak na zmenšování osázené plochy  

a ta se i nadále bude sniţovat, bude jednou z cest vedoucí k významným 

úsporám v rámci technologického procesu prodej či úplné zrušení staré linky 

na zpracování chmele v centru města, kde není prostor a kde nejsou ani 

vhodné podmínky na investiční rozvoj zpracování chmele a navazujících 

kapacit. 

 

Tabulka 9: Změny v sklizňové ploše ţateckého poloraného červeňáku  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Plocha 
v ha 

5860 5835 5574 5407 5231 4980 4840 4738 4627 

Produkce 
t/ha 

6269 5800 4500 5515 6816 4500 4563 5460 5395 

Zdroj:[9] 
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Graf 2: Změny v sklizňové ploše ţateckého poloraného červeňáku 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provedení nákladové analýzy zpracování 

chmele a navrţení moţných úspor. Mnou navrhovaná úspora se pohybuje  

ve výši 2 708 000, coţ obnáší 451 Kč na tunu chmele při průměrné roční 

sklizni 6000 t, nastínila jsem i řadu dalších opatření, jejich dopad je sice 

obtíţné přesně kvantifikovat, ale které by měly Chmelařství druţstvu a jeho 

závodu na zpracování chmele výrobu zlevnit a zefektivnit. Úspory se povedlo 

najít napříč celým systémem zpracování, od skladování počínaje, po vlastní 

výrobu a expedicí konče. Ač se zdálo, ţe celý proces je dobře organizován  

a prostor ke zlepšování je malý, navzdory této skutečnosti se ukázalo,  

ţe pokud se podaří ve společnosti udrţet dosavadní investiční trend, lze 

pomocí nových investičních akcí v propojení s mnou navrhovanými opatřeními 

řadu zaţitých věcí změnit a dosáhnout větší efektivností ve výrobním procesu. 

Ovšem ani takovéto změny sloţitou situaci oboru nevyřeší, pouze pomohou 

utlumit nepříznivé dopady. Ve své práci jsem se snaţila na základě informací, 

které jsem měla k dispozici, nastínit i další směr, kterým by se měla celková 

strategie zpracování chmele ubírat do budoucna. Zdali je můj odhad skutečně 

správný, ukáţí uţ nejbliţší roky, které budou, vzhledem k současnému vývoji 

na světovém trhu, klíčové.  

Bylo by zajímavé porovnat provedenou kalkulaci výroby s výrobní 

kalkulací zahraniční konkurence, tedy především kalkulací německých  

a amerických společností rovněţ se zabývajících zpracováním a obchodem 

s chmelovými produkty, které vytvářejí převis na trhu a jeţ svými cenami 

značně narušují rovnováhu tohoto trhu. Bohuţel takovéto informace nejsou 

k dispozici a můţeme jen odhadovat, čím je zapříčiněn takový pro český obor 

nepříznivý vývoj. Je zřejmé, ţe ačkoliv lze určitými opatřeními dosáhnout větší 

efektivnosti v rámci oboru, rozhodující vliv na jeho příští existenci mají 

skutečnosti, které české chmelařské společnosti nejsou schopny vlastními 

silami ovlivnit. Jako zářný příklad lze uvést měnový kurs, kdy oboru, který je 

téměř ze 100% orientován na vývoz, poklesly za posledních 10 let příjmy 

z prodeje chmele vlivem kursového rozdílu téměř o jednu třetinu (pád kursu 
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z 33 CZK za EUR na dnešní průměrných 25 CZK za EUR). Ale shrnout 

všechny tyto příčiny či vlivy by vyţadovalo rozsáhlejší studii a vlastního tématu 

diplomové práce by se dotýkaly jen okrajově. 

Závěrem bych chtěla poděkovat pracovníkům Chmelařství za vstřícný 

postoj při získávání podkladů pro moji práci, za trpělivost a ochotu při 

vysvětlování jednotlivých souvislostí. Snad jsem jim na oplátku pomohla 

smysluplně najít a finančně vyjádřit řadu nákladových poloţek, na kterých lze 

do budoucna ušetřit určitou finanční částku a ušetřené peníze pak vyuţít pro 

další rozvoj oboru. 
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