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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je industriální architektura chmelařského města 

Žatec. Obsahuje historii města, historii  pěstováním chmele a tím následně 

vzniklých chmelařských budov. Popisuje jejich současný stav, jejich využití a 

případné předpokládané investice ke zlepšení stavu objektů. 
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Summary: 

The topic of this thesis is the industrial architecture of Zatec Hop. It contains the 

city's history, the history of the cultivation of hops and hop subsequently incurred 

buildings. Describes their current status, their use and any anticipated investment 

to improve the condition of buildings. 

Keywords: 

Industrial architecture, growing hops, a building, current status, investment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................... 1 

2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA ŽATEC ................................................................ 3 

2.1 HISTORIE MĚSTA ŽATEC ............................................................................ 4 

2.1.1 POČÁTKY OSÍDLENÍ A DĚJINY MĚSTA ............................................... 4 

2.1.2 HISTORIE CHMELAŘSTVÍ ..................................................................... 6 

2.2 SOUČASNÝ VÝVOJ MĚSTA ........................................................................ 9 

2.2.1 NOVODOBÉ ŽATECKÉ CHMELAŘSTVÍ ............................................. 10 

3 VÝZNAMNÉ CHMELAŘSKÉ BUDOVY MĚSTA ŽATEC .................................. 12 

3.1 PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ .............................................................................. 12 

3.1.1 BALÍRNY, SUŠÁRNY A SKLADY CHMELE ......................................... 14 

3.1.2 CHRÁM CHMELE A PIVA .................................................................... 20 

3.1.3 ZNÁMKOVNA CHMELE Č. P. 1612...................................................... 24 

3.2 ŽATECKÝ PIVOVAR ................................................................................... 25 

3.3 DREHERŮV PIVOVAR................................................................................ 26 

4 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PÉČE O HISTORICKÝ ODKAZ .......................... 28 

4.1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ CHMELAŘSKÝCH OBJEKTŮ ............................... 29 

4.2 PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ A INVESTICE DO CHMELAŘSKÝCH 

OBJEKTŮ ...................................................................................................... 30 

5 ZÁVĚR ............................................................................................................... 31 

LITERATURA 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

 

 

 



Jitka Středulová: Industriální architektura chmelařského města Žatec 

 

 
2012                                                                                                                       1                                                                                                                                                                                                              

1 ÚVOD 

Tak jako jsou známé moravské vinice, tak proslulé jsou i chmelnice Žatecké 

chmelařské oblasti. Tisíce hektarů krajiny posetých chmelnicemi, které se od 

dubna, kdy se zavádí chmel, začínají zelenat. Charakteristická vůně chmele se při 

česání a sušení line touto oblastí, jež je jen počátkem při výrobě zlatavého moku, 

moku proslaveného po celém světě. A právě díky tomuto fenoménu vznikaly v 

Žatci, centru všeho chmelařského dění, pozoruhodné chmelařské stavby a rostl 

význam samotného Žatce. 

Atmosféru chmelařského města taktéž dokreslují významné architektonické 

památky ať světské či církevní a bohatý historický vývoj, který dokazují jak 

písemné prameny, tak bohaté archeologické nálezy, jenž dokládají osídlení 

Žatecka až do doby paleolitu. Zásluhou bohatých archeologických nalezišť byl 

například objeven i hrob nejstaršího pivaře. 

Archeologické nálezy dokládají pěstování divokého chmele na území 

Žatecka, ale první písemná zmínka o pěstování chmele je až z roku 1348. Rozvoj 

chmelařství podpořil Karel IV., který královským městům nařídil, aby zakládala 

vinice a chmelnice v dosahu tří mil od města. Avšak největší rozmach v pěstování 

chmele přichází v 19. století a s ním je spojen i vznik mnoha chmelařských 

komplexů, jako byly sklady, sušárny a balírny, které jsou dodnes v Žatci k vidění 

jako ucelený soubor. Nelze opomenout ani dva pivovary, z nichž je jeden stále 

v provozu.  

Chmelařské objekty jsou nedílnou součástí města Žatec a tyto skvosty 

industriální architektury jsou námi oceňovány až dnes. Mnoho z těchto budov už 

není využíváno k účelům, k nimž byly postaveny, ale jedná se o architektonické 

odkazy věhlasu nejenom města Žatce, ale i celé Žatecké chmelařské oblasti. 

Cílem bakalářské práce je zmapovat stav chmelařských budov v Žatci, jenž 

vznikly díky mnohasetleté tradici pěstování chmele v Žatecké chmelařské oblasti a 

nyní jsou nedílnou součástí panorama města Žatec, a které jako každá jiná 
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historická budova potřebují péči a investice do jejich obnovy a zachování, aby byly 

přínosem i pro další generace. 

 

Obr. 1 Náměstí Svobody Žatec [Autor neuveden] 
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2 CHARAKTERISTIKA MĚSTA ŽATEC 

Královské město známé především jako metropole pěstování a zpracování 

nejkvalitnějšího chmele na světě. Nachází se v Ústeckém kraji uprostřed Žatecké 

pánve, jenž vznikla působením řeky Ohře. Samotné centrum města leží vysoko 

nad zákrutem řeky a počtem 19 tisíc obyvatel je největším městem okresu Louny.  

Žatecko je nejsušší oblastí České republiky, roční úhrn srážek zde činí 

pouhých 450 milimetrů, což výrazně ovlivňují Doupovské hory, které ze západu 

svírají Žateckou pánev a spolu s Krušnými horami tvoří přirozenou hradbu 

západnímu vzdušnému proudění.  

Žatecká pánev se východním směrem široce rozevírá do Dolnooharské 

tabule. Z geografického hlediska je Žatecké pánvi nadřazena pánev Mostecká, 

která se řadí do Podkrušnohorské tabule. Z geomorfologického hlediska leží tedy 

Žatec v Krušnohorské soustavě. Severovýchodně jsou velkou dominantou vrchy 

Raná a Oblík, které jsou součástí Českého středohoří, původně sopečného 

původu [4]. 

Okolí města charakterizuje intenzivně využívaná zemědělská krajina, která 

díky srážkovému stínu, teplému klimatu a dostatkem podzemní vody vedla k 

úspěšnému pěstování chmele. A právě díky sedmisetleté tradici pěstování chmele 

na Žatecku má město Žatec svá celosvětová „nej“ v této oblasti. V roce 2001 byla 

objevena hrobka nejstaršího pivaře, na Náměstí Svobody se nachází nejmenší 

chmelnice na světě, stejně tak má Žatec i nejmenší pivovar. Oblast Žatecka spolu 

s Lounskem, Podbořanskem a Rakovnickem tvoří největší oblast pěstování 

chmele a ve městě stojí největší sklad chmele na světě. Městu Žatec kralují 

unikátní chmelařské objekty, z nichž některé jsou stále v provozu, a některé 

z těchto objektů jsou kandidáty na zapsání do seznamu chráněných památek 

UNESCO. 
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Obr. 2 Poloha města Žatec [Internet] 

2.1 HISTORIE MĚSTA ŽATEC 

2.1.1 POČÁTKY OSÍDLENÍ A DĚJINY MĚSTA  

Žatecko jako oblast s nejnižším úhrnem srážek z celé České republiky a 

relativně teplým klimatem bylo osidlováno již v době kamenné. Nalezené kamenné 

nástroje a zvířecí kosti dokazují, že se člověk z nejstarší mladopaleolitické kultury 

na Žatecku nezdržoval pouze krátkodobě, nýbrž zde žil dlouhodobě. Do 

mladopaleolitické kultury řadíme i „ lovce mamutů“, kteří obývali Žatecko a 

potvrzují to i nálezy zubů i celých koster mamutů. Mamutí zuby se našly u 

pivovaru Dreher a taktéž odtud pocházejí nálezy kostí nosorožce. Osidlování 

Žatecka přetrvávalo i v době bronzové i železné. Četná naleziště dokazují 

přítomnost všech kultur doby bronzové. Počátkem 4. století př. n. l. úrodná oblast 

Žatecka přilákala keltské kmeny, které byly o tři století později vytlačeny 

barbarským (germánským) obyvatelstvem. Z období stěhování národů jsou na 

Žatecku patrny kulturní vlivy z oblasti durynské a langobardské. V 6. stol. n. l. 

přicházejí na naše území Slované. Pod neustálým nátlakem výbojných Avarů, se 

poprvé formuje společenství Slovanů. Roku 623 vzniká Sámův kmenový svaz. 

S tímto obdobím je na Žatecku spojen vrch Rubín u Podbořan, který je mnohými 
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badateli považován za Wogastisburk, hrad kde byl roku 631 Sámem poražen 

franský král Dagobert. V 8. až 9. stol. se na Žatecku usídlil kmen Luňanů, jejichž 

centrem byl právě vrch Rubín.  

Vznik žateckého hradiště se za vlády Přemyslovců datuje do let 928- 937. 

Bylo vystaveno jako administrativní centrum nové vlády a knížecím údělem pro 

mladší členy panovnického rodu. 

První písemná zmínka o Žatci pochází z kroniky Dětmara z Merseburgu 

z roku 1004, kde mimo vpádu Poláků do Čech popisuje také rotundu, uvnitř 

přemyslovského hradiště. Hradiště se nadále rozvíjelo a první významnou listinou, 

která byla Žatci udělena, bylo privilegium krále Přemysla II., v roce 1265, který 

městu udělil hospodářské, soudní a správní pravomoci a měšťanům právo vařit 

pivo. Důležitá žatecká práva potvrdil Jan Lucemburský i Karel IV. 

V době husitského hnutí byl Žatec jeho významným centrem a do řad 

husitských vojsk dodával velkou část bojovníků. Roku 1421 město čelilo křížové 

výpravě, která tehdy nedobyla ani žatecké předměstí. O tři roky později v Žatci 

pobýval Jan Žižka, který za městskými hradbami našel útočiště po dva měsíce.  

Období třicetileté války Žatec neblaze poznamenalo. Nejen zastavení 

obchodu s chmelem, který do té doby velice dobře prosperuje, ale také úbytek 

obyvatelstva a pustošení města. Významnou osobou této doby byl Maxmilián 

Hošťálek, který do roku 1617 zastával funkci žateckého primátora, následně byl 

přijat do počtu direktorů stavu městského. Po propuknutí stavovského povstání se 

na stranu stavů postavil i Žatec. Bitva na Bílé Hoře a následující období mělo pro 

město dalekosáhlé následky. Město muselo platit pokuty a čelilo nekonečnému 

drancování. Maxmilián Hošťálek byl 21. 6. 1621 společně s dalšími 26 pány 

popraven na Staroměstském náměstí. Po třicetileté válce město již nedosáhlo na 

vrchol své bývalé slávy a tomu také pomohlo několikeré obsazení Žatce 

švédskými vojsky.  

Rozvoj a obnova města probíhala velice pozvolna. Počet obyvatel se 

srovnal až na přelomu 18. a 19. století, kdy nad českým převažuje německé 

obyvatelstvo. V 18. století Žatec sužují ničivé požáry. Záchranou města byl 

rozvíjející se obchod s chmelem, jež se váže k 19. století. V polovině tohoto století 
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dochází k velké výstavbě a modernizaci města. Na konci století se Žatec potýká 

s protičeským nacionalismem. V Žatci žilo přes 16 000 obyvatel, z nichž se pouze 

430 hlásilo k českému občanství. 

Počet českých občanů rostl v Žatci až za období první republiky. Celkový 

růst města byl přerušen druhou světovou válkou. Žatecko bylo po Mnichovské 

dohodě připojeno k říši. Žatec byl známým centrem srazů zfanatizovaných Němců. 

Poválečná doba byla zřetelná úbytkem obyvatelstva díky odsunům Němců. Do 

opuštěných domů byli stěhováni nepřizpůsobiví občané, kteří dopomáhali k další 

devastaci budov a ráz města začala měnit i velká výstavba panelových domů. 

2.1.2 HISTORIE CHMELAŘSTVÍ 

Pěstování chmele na Žatecku má mnohasetletou tradici, ale první písemná 

zmínka o chmelnici pochází z roku 1348. Důkazem o pěstování chmele již před 

touto písemnou zmínkou je udělení práv vaření piva a tím i zákaz krčem do jedné 

míle od města. Archeologické nálezy v Mohelnici dokládají přítomnost chmele 

v mladší a pozdní době kamenné. Nelze s jistotou říci, zda-li se jednalo o chmel 

planý, nebo úmyslně pěstovaný. Největší počet nálezů chmele pochází 

z vrcholného a pozdního středověku. 

Chmel obecný řadíme k mladším kulturním rostlinám. Jeho původním 

stanovištěm byl mírný pás severní polokoule. Hojně se využíval v lidovém 

léčitelství, z různých odvarů a čajů se později vyvinulo pivo. Ke zkulturnění chmele 

doházelo pouze v oblastech, kde se nacházel planý chmel a zvyšovala se jeho 

spotřeba. 

Více podkladů o pěstování chmele v českých zemích je ze 14. století. Jsou 

to zprávy o chmelnicích z urbářů a inventářů většinou církevních majetků. Chmel 

se pěstoval všude, kde to umožňovaly podmínky a jeho sušení a skladování bylo 

přizpůsobené dané době. Sušení probíhalo většinou na slunci a skladování 

v pytlích nebo žocích na suchém místě. Na přelomu 14. a 15. století nabývá na 

Žatecku význam pěstování chmele takovou měrou, že chmelnicím ustupují i 

rozsáhlé vinice, které zde byly. Následující století se věhlas žateckého chmele 

dostává i za hranice českých zemí a poprvé jsou patrné znaky o dokládání původu 
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chmele. Z této doby je v Žatci zachována i renesanční sladovna, kde probíhalo 

sušení chmele. Třicetiletá válka měla výrazný vliv i na pěstování chmele. I když se 

věhlas žateckého chmele a jeho kvalit šířil stále dál za hranice českých zemí, na 

Žatecku chyběli zkušení pěstitelé. Důležitost chmele si uvědomovala i Marie 

Terezie, která svými patenty upravila pěstování a podmínky v obchodu 

s chmelem. 

Počátek 19. století je ve znamení nástupu nových technologií v pěstování 

chmele a obchodu s ním. Zavedením stabilního katastru byly poctivě 

zaznamenávány veškeré chmelnice. Z těchto pramenů je zřejmé v jakých 

oblastech pěstování chmele zanikalo a kde se naopak výměra chmelnic 

zvětšovala. Nepříznivý vliv na chod chmelařství bylo období neúrody, které 

zvyšovalo poptávku po jiných plodinách. Za nárůst lze považovat rok 1920, kdy 

byla na českém území evidována největší výměra chmelnic - 17 280 hektarů. 

Žatecký chmel se stal měřítkem kvality a Žatec chmelařskou metropolí. Aby 

nedocházelo k zaměňování kvalitního žateckého chmele s nějakým jiným, byla 

v roce 1884 založena městská známkovna, která ale nedokázala pokrýt veškerý 

chmel, byla zřízena druhá tzv. selská známkovna. Tyto dvě známkovny působily 

odděleně až do roku 1901, kdy byly sloučeny pod názvem Spojená žatecká 

známkovna chmele.  

Žatecký chmel se vyvážel do Spojených států amerických v roce 1879 a od 

roku 1901 do Japonska. V této době v Žatci působí 161 firem zabývajících se 

obchodem s chmelem. Na pražském předměstí bylo postaveno mnoho balíren a 

skladů a nad sirnými komorami vyrostly komíny. Tato chmelařská architektura 

dodnes dává městu osobitý ráz. S postupnou modernizací přichází i potřeba 

nových profesí a taktéž jen díky obchodu s chmelem byl Žatec spojen s okolními 

městy železnicí. 

V období první a druhé světové války zažívá chmelařství obrovskou 

stagnaci. Plochy chmelnic byly zredukovány. Žatecká chmelařská oblast byla 

zmenšena až o polovinu a to na výměru 7349 hektarů. Na odbytu chmele se mimo 

nedostatku pěstitelů, pracovníků a zničených chmelnic po válce podílelo zavedení 
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prohibice ve Spojených státech amerických, při čemž vývozní artikl dosahoval 60- 

85 %.  

Pro veškerou práci ve chmelařství byla využívána lidská síla a síla koní a 

skotu. V roce 1930 je na území Žatecka registrováno 85 traktorů, což byla největší 

koncentrace na celém území Čech. Pro zpracování chmele se využívalo mlátiček 

na elektrický pohon, parní lokomobily, spalovací a výbušné motory. Taktéž se 

vyvíjí výzkumnictví ve chmelařství, které zpočátku zajišťují zemědělské školy, a 

následně byla založena Výzkumná stanice chmelařská. Dnes tuto úlohu má 

Chmelařský institut s.r.o. 

Po druhé světové válce a nástupem komunistické strany v roce 1948 

podléhalo chmelařství centrálnímu řízení a plánování. Obchod i ceny byly řízeny 

státem. Chmelařství trpělo nedostatkem pracovníků a nevyhovujícím vybavením. 

Lidská síla byla urychleně nahrazována stroji. Významně se na pěstování chmele 

podílelo zavedení moderní techniky. Některé vynálezy se uplatňovaly i v jiných 

procesech pěstování chmele. Vysoká kvalita žateckého chmele byla zajišťována 

pěstiteli a zpracovateli. Další technický vývoj byl podmíněn přáním zahraničních 

partnerů. V roce 1971 v Žatci vzniká provoz na výrobu a zpracování mletého a 

granulovaného chmele. 

S touto chmelařskou historií a věhlasem žateckého poloraného červeňáku, 

město Žatec a jeho chmelařská oblast, pracují dodnes a dodávají chmel do 

nejznámějších pivovarů. 
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Obr. 3 Poutač ke chmelařskému muzeu [Autor 2012] 

2.2 SOUČASNÝ VÝVOJ MĚSTA 

Město Žatec se v současné době zaměřuje na zvýšení turistického ruchu a 

zájmu o chmelařské středisko. Prvotním impulzem pro vznik Chrámu chmele a 

piva, což je zábavný chmelařský komplex, byla idea a úsilí o zvýšení zájmu o 

chmelařské objekty a vznik občanského sdružení Chrám chmele a piva, jehož 

členové jsou si vědomi chmelařských skvostů svého města. 

Turisté mají v Žatci možnost tří prohlídkových tras, ve kterých jsou 

seznámeni s historií královského města, jsou jim ukázány historické světské i 

církevní stavby a nejsou vynechány ani nejdůležitější chmelařské objekty. Pro 

relaxaci slouží komplex Chrámu chmele a piva a v letošním roce bude dokončena 

přestavba žateckého koupaliště. Návštěvníci, kteří plánují delší návštěvu města, 

mají možnost se ubytovat v nově opravených hotelech v centru města. Velkým 

turistickým lákadlem je každoročně pořádaný Chmelfest, což je oslava probuzení 

chmele ze zimního spánku, který se koná vždy v květnu. Avšak nejznámější 

slavnosti chmele a piva probíhají vždy první víkend v září, kdy se pořádá 

Dočesná. 
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2.2.1 NOVODOBÉ ŽATECKÉ CHMELAŘSTVÍ 

Žatecký chmel má i v současné době ve světě významné postavení. Na 

jeho výjimečné vlastnosti upozorňuje Chráněné označení původu - žatecký chmel. 

Zajímavostí je, že v rámci Evropské unie získal Žatecký chmel vůbec jako první 

chmel toto označení. I když byl proces zápisu do rejstříku chráněných označení 

původu a chráněných zeměpisných označení zdlouhavý, nebyl pochyb o splnění 

kriterií pro zápis. Historie Žateckého chmele je převelice dlouhá a tento fakt 

stvrzuje i propracovaný systém certifikace českého chmele. Chmel je tedy 

ověřován státním orgánem, čímž je Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský [12]. 

V roce 2011 se na rozloze 3 495 hektarů pěstovalo pět hlavních odrůd 

chmele - Žatecký poloraný červeňák, Sládek, Premiant, Angnus, Bor a 22 hektarů 

připadalo na ostatní odrůdy chmele. Celková plocha chmelnic na území České 

republiky je 4 632 hektarů. Při těchto údajích není pochyb, že Žatecká chmelařská 

oblast byla, je a dlouho bude nejvýznamnějším pěstitelem chmele. 

V Žatci působí od roku 1991 Chmelařský institut s.r.o, který je nástupcem 

Výzkumného ústavu chmelařského, založeného roku 1952. Toto vědecko-

výzkumné pracoviště je společně s Německým a Slovinským jediným v Evropě a 

podobné pracoviště se nachází už jen na dvou amerických univerzitách. 

Pracoviště je rozděleno na pět částí: šlechtění chmele, chemie chmele, 

biotechnologie, ochrana chmele a agrotechnika. 

Chmelařské zajímavosti 

- V roce 2010 se chmel v České republice pěstoval na 5210 ha. 

- Chmel v České republice v roce 2010 pěstuje 134 pěstitelů. 

- Chmel se pěstoval v roce 2010 ve 211 katastrálních územích ČR. 

- V roce 2010 se v České republice vyrobilo 7772 tun chmele. 

- Chmel se pěstuje ve třech chmelařských oblastech - Žatecko, Úštěcko a 

Tršicko. 
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- V roce 1929 byla ČSR se 17 264 ha největším producentem chmele na 

světě. 

- První objednávka českého chmele přišla z Japonska v roce 1905. 

- Japonsko je v současnosti největším odběratelem českého chmele. 

- Na 1 ha plochy je potřeba 50 kilometrů drátku. (tj. cca. 300 000 km na 

plochu chmele v ČR) 

- Kdyby se tedy při sklizni spojily všechny chmelové štoky v ČR obepnuly by 

zemi 7,5 x. 

- Na 1 ha je 3333 rostlin chmele. 

- První zpráva o chmelu na českém území se objevila v 8. století. 

- Na jeden půllitr piva jsou potřeba 3-4 hlávky žateckého chmele nebo pouze 

jedna hlávka nové odrůdy Agnus. 

- Slovo "červeňák" v názvu žateckého chmele má původ v barvě révy. 

- Chmel je trvalá rostlina, která může být na stanovišti až 30 let. 

- Chmelová konstrukce je vysoká 7,5 m. 

- Celková loňská produkce ČR představuje 156 000 žoků a hranolů 

sušeného chmele. 

- Nejvyšší sklad a balírna chmele na světě měřící 60 m se nachází v Žatci 

[11]. 
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3 VÝZNAMNÉ CHMELAŘSKÉ BUDOVY MĚSTA ŽATEC 

Žatecká chmelařská oblast je doplňována o typické chmelařské stavby. 

Tyto objekty dotvářejí ráz krajiny a jejich největší koncentrace je ve městě Žatec. 

Pro chmelařské potřeby byly zpočátku upravovány městské domy, ale zvyšující se 

poptávka po kvalitním žateckém chmelu, vedla v 19. a 20. století k nové 

industriální zástavbě města. Největší koncentrace chmelařských objektů je 

soustředěna na žateckém Pražském předměstí. Jedná se o ucelený urbanistický 

komplex skladů, sušáren a balíren. Území s takovou koncentrací chmelařských 

staveb nemá obdoby u nás ani ve světě. Pražské předměstí bylo Ministerstvem 

kultury ČR vyhlášeno za zónu technických chmelařských památek. Tyto 

skutečnosti byly impulzem, aby byl vypracován návrh pro zapsání těchto památek 

na Seznam světového dědictví UNESCO.  Mnohé z těchto objektů jsou 

prohlášeny za kulturní památku ČR.  

S chmelařstvím souvisí i pivovarnictví. V Žatci jsou k vidění dva pivovary. 

Žatecký pivovar, který je stále v provozu, tvoří panorama města a vznikl na místě 

bývalého středověkého hradu. Druhým pivovarem je pivovar Dreherův, který svou 

činnost ukončil roku 1948. 

3.1 PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ 

Památková zóna Pražského předměstí společně s historickým jádrem 

města Žatec, které je od roku 1961 městskou památkovou rezervací, utváří 

ojedinělou ukázku historicky významného města a prostředí s tradiční 

chmelařskou výrobou.  

Pražské předměstí tvoří 27 bloků, 25 náměstí a 246 čísel popisných. Domy 

jsou převážně kamenné, mladší cihelné, převažují vícepatrové. Nejvýraznějším 

prvkem Pražského předměstí jsou soubory chmelařských budov, ulic a náměstí. 

Památková zóna Pražského předměstí začleňuje území o rozloze 23,5 hektarů. 

Na tomto území se nachází 90 objektů v památkovém zájmu. 
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Obr. 4 Mapa Pražského předměstí [Internet] 

Popis k obrázku 4 

1- Chmelařské náměstí: Známkovna chmele 

2- Nerudovo a chmelařské náměstí: Sklad chmele č. p. 380, 383, 945 

3- Chrám chmele a piva: Chmelařské muzeum č. p. 1951, Informační centrum 
č. p. 1950 

4- Náměstí Prokopa Velkého: Sklad chmele č. p. 974, sklad chmele bez č. p. 

5- Renesanční sladovna č. p. 356 

Křížova vila 

 Na Pražském předměstí se nenachází pouze objekty industriální 

architektury, ale také skvost neorenesanční architektury v Zeyerově ulici, v podobě 

Křížovi vily. Tato vila vznikla v letech 1865 – 1895. Její interiér je bohatě zdoben, 

nacházejí se zde původní kachlová kamna, dobový nábytek a k vidění je nástropní 

malba s výjevem z antické mytologie. Ve vile se konají vernisáže, svatby nebo 

také koncerty. 
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Kapucínský klášter a zahrada 

 Stavba kláštera probíhala v letech 1676 – 1684 a je tvořena budovou 

konventu, kostelem Korunování Panny Marie a klášterní zahradou. Klášter byl 

zrušen v roce 1950 a poté sloužil jako škola a domov důchodců. Klášterní zahrada 

se dočkala rozsáhlé rekonstrukce v rámci projektu „ Chrám chmele a piva“ a dnes 

slouží jako relaxační zóna se zelení a hřištěm. 

3.1.1 BALÍRNY, SUŠÁRNY A SKLADY CHMELE 

Sklady, balírny a sušárny se sirnými komorami byly vystavěny v poměrně 

krátkém období na přelomu 19. a 20. století. Sušárny charakterizují nízké komíny, 

které sloužili k odvodu spalin ze sušících pecí, vysoké komíny naproti tomu sloužili 

k odvodu sirných plynů. Síření se používalo k udržení kvality chmele. 

SKLAD CHMELE Č. P. 380 

 Sklad a sušárna chmele byly postaveny společně s obytnou vilou v roce 

1886. Sklad přímo navazuje na jižní průčelí obytného domu, jemuž patří číslo 

popisné. Objekt má tři nadzemní podlaží, obvodové zdi jsou zděné a vnitřní 

prostředí dřevěné. Zachovaly se zde sířící komory a komín. Obytná vila je nově 

rekonstruovaná, zatímco sklad a sušárna chmele pomalu chátrá a je bez využití. 

Tento komplex je situován na Nerudově náměstí, které je tvořeno převážně 

chmelařskými objekty a je kandidátem pro zapsání jako kulturní památka, pro 

ukázku spojení obytného domu a chmelařského objektu. 
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Obr. 5 Sklad chmele č. p. 380 [Autor 2012] 

 SKLAD CHMELE Č. P. 383 

Objekt vzniká v roce 1910 jako jednopodlažní sušárna chmele, na dnešním 

Chmelařském náměstí. O tři roky později jsou přistaveny další dvě patra. Objekt je 

zděný, vnitřní konstrukci tvoří dřevěné trámy a dřevěné podlahy. Všechna patra 

jsou propojena dřevěným schodištěm. Sklad v současné době slouží svému 

původnímu účelu a je ve vlastnictví Chmelařského družstva Žatec. Jeho stav 

odpovídá využití. Objekt je kandidátem pro zapsání jako kulturní památka, protože 

je ukázkou samostatného skladu chmele bez sířící komory. 



Jitka Středulová: Industriální architektura chmelařského města Žatec 

 

 
2012                                                                                                                       16                                                                                                                                                                                                              

 

Obr. 6 Sklad chmele č. p. 383 [Autor 2012] 

SKLAD CHMELE Č.P. 945 

Sklad sídlí na Nerudově náměstí a je výsledkem dvou stavebních etap, 

z nichž jedna začala v roce 1895. Objekt má zděné obvodové zdi a dřevěné 

trámové konstrukce. Jednotlivá podlaží jsou propojena dřevěným schodištěm. 

Nyní ho využívá Chmelařské družstvo Žatec, ke stejným účelům, jako byl 

postaven. Sklad se dochoval v téměř nezměněné podobě a to i se zděnými tělesy 

sířících komor a je kandidátem pro zapsání jako kulturní památka. 
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Obr. 7 Sklad chmele č. p. 945 [Autor 2012] 

SKLAD CHMELE Č.P. 313 

Číslo popisné tohoto objektu patří obytné části, která byla společně se 

skladem postavena roku 1900 v ulici Obránců míru. Jedná se o ukázku souboru 

budov, kterou preferovali obchodníci s chmelem. V popředí měšťanský obytný 

dům a za ním sklad se sirnou komorou, která se zachovala a dochoval se i lis na 

původních místech. Obytná budova je bohatě zdobena chmelařskou tématikou. 

Tento komplex je navržen jako kulturní památka, právě pro ukázku spojení 

obytného domu a skladu. Sklad je v současnosti využíván ke skladování drobného 

zboží.  
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Obr. 8 Chmelařský obytný dům č. p. 313 [Autor 2012] 

SKLAD CHMELE Č.P 974 

 Tento sklad sídlí na náměstí Prokopa Velkého a je názornou ukázkou 

skladu chmele navrženého jako obytného domu. Sklad byl postaven v roce 1896 

v neobvyklém tvaru trojúhelníka. Po roce 1948 byl využíván jako sklad a 

v současnosti je bez využití. Je patrno, že objekt je ve velmi špatném stavu. 
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Obr. 9 Sklad chmele č. p. 974 [Autor 2012] 

SKLAD CHMELE BEZ Č. P. 

 Objekt byl postaven roku 1894 na náměstí Prokopa Velikého jako 

dvoupodlažní sklad chmele. O rok později byla přistavěna sirná komora a objekt 

se navýšil o podkroví. Obvodové zdi jsou zděné a vnitřní konstrukce dřevěné. 

Dochoval se zde lis na chmel a sirná komora. Komín byl rozbourán. Později objekt 

sloužil jako sklad bylin a nyní zde sídlí prodejna nábytku. I přesto, že je objekt 

využíván, nejsou zde patrné žádné opravy, což nepřispívá jeho stavu. 
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Obr. 10 Sklad chmele [Autor 2012] 

 

 

3.1.2 CHRÁM CHMELE A PIVA 

Ucelený zábavný a poučný komplex, který nenásilnou formou představuje 

Žateckou chmelařskou oblast. Vznikl z původních chmelařských objektů a 

zajímavou formou dokresluje okolní industriální chmelařské stavby. Dominantou 

tohoto komplexu se stal chmelový maják, z něhož mají návštěvníci rozhled do 

okolí města Žatec.  
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Obr. 11 Komplex Chrám chmele a piva [Autor 2012] 

SKLAD CHMELE Č. P. 1951- CHMELAŘSKÉ MUZEUM 

Chmelařské muzeum vzniklo z původního skladu chmele, který je názorným 

příkladem industriální architektury 19. století a nyní také technickou památkou. 

Pokusy vybudovat chmelařské muzeum se objevily na konci 30. let 20. 

století, ale následující válka je nedovolila. Další snaha o vybudování muzea byla 

v 50. letech, ale pro tento účel se nenašel vhodný objekt. Stálou chmelařskou 

expozici, která mapovala minulost a současnost chmelařství, vybudovalo v roce 

1983 Regionální muzeum v Žatci. Tato expozice fungovala do roku 1998, jelikož 

rok před tím začalo fungovat samostatné chmelařské muzeum. 

Výstavní plocha chmelařského muzea zaujímá 4000 m² a mapuje vývoj 

chmelařství od raného středověku až do současnosti. Jedná se o největší expozici 

svého druhu na světě. 

Ve vstupní místnosti je promítán film o chmelovém skřítkovi Hopovi, který 

návštěvníky seznámí se všemi fázemi pěstování chmele až po jeho zpracování. 

V další místnosti jsou ukázky prvních písemných zpráv o pěstování chmele a jeho 
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postupném rozšiřování. Expozice vystavuje dobové fotografie, razítka, plombovací 

kleště aj., dále jsou zde vystaveny panely, které informují o ochraně chmele před 

škůdci a seznámení se základními odrůdami žateckého chmele. Ve druhém patře 

jsou popisovány chmelnicové konstrukce, zemědělské nářadí a koňské postroje, 

které byly používány k pěstování chmele. Na stěnách jsou fotografie ze zlaté éry 

žateckého chmelařství. Třetí patro se věnuje ručnímu nářadí, jako jsou páčidla, 

motyky, rýče a je zde k vidění speciální žebřík používaný ve chmelnicích. 

Zajímavým exponátem je výtah, který slouží k zavěšování žoků s chmelem. 

 

Obr. 12 Chmelařské muzeum č. p. 1951 [Autor 2012] 

RENESANČNÍ SLADOVNA Č. P. 356 

Tento objekt má v přední části obytné prostory z 19. století, na něž 

navazuje renesanční sladovna, která byla v provozu pravděpodobně v letech 

1681-1775. Sladovna byla mylně považována za zbytky středověkého špitálu 

s kaplí Božího Těla, ale průzkum v roce 1991 dokázal, že se opravdu jedná a 

sladovnu, což potvrzuje existence hvozdu v zadním traktu objektu. Po zrušení 

sladovny se objekt používal jako městská sýpka. Od roku 1953 byl objekt 

majetkem státu a začal velice chátrat. Byla stržena střešní konstrukce a sladovně 
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hrozil zánik. Kvůli této devastaci bylo uvažováno o sejmutí památkové ochrany 

z roku 1988. 

Sladovna byla zahrnuta do projektu Chrám chmele a piva a v roce 2010 byla 

zahájena její rekonstrukce, která je nyní u konce. Sladovna bude využita jako 

informační centrum s prodejem suvenýrů a vznikne zde výstava představující 

Žatec ve filmu. Pro děti zde bude nainstalováno filmové studium, ve kterém si 

budou moci vyzkoušet jaké to je stát před kamerou. Zrekonstruovaná sladovna 

bude otevřena příští rok. 

 

Obr. 13 Renesanční sladovna č. p. 356 [Autor 2012] 

BALÍRNA A SKLAD CHMELE Č. P. 1950 

Rekonstrukcí v projektu Chrám chmele a piva prošla historická balírna a 

sušárna chmele z roku 1897. S balírnou a sušárnou byla postavena i obytná vila. 

V roce 1920 byly ve skladu přistaveny sířící komory. V tomto objektu bylo 

vybudováno informační centrum, jež netradičním způsobem informuje o slavné 

tradici žatecké chmelařské oblasti. Je zde nainstalován labyrint z chmelových 

žoků, ukrývá se zde poklad žateckého regionu a v prvním patře se nachází erbová 

síň. 

K chmelařskému skladu patřilo hospodářské zázemí, které dalo vzniknout 

minipivovaru. Tento pivovar vaří ležácké pivo podle klasických receptur české 

pivovarnické školy přímo před očima návštěvníků. 
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Obr. 14 Balírna a sklad chmele č. p. 1950 [Autor 2012] 

3.1.3 ZNÁMKOVNA CHMELE Č. P. 1612 

Český chmel sebou nesl garanci kvality a také vysokých cen. Ověřováním a 

známkováním chmele se předcházelo falšování a nekalým obchodním praktikám 

konkurentů ze zahraničí, kteří chtěli využít výborného postavení českého chmele 

na světovém trhu.  

V roce 1884 byla založena veřejná známkovna chmele v Žatci a v roce 

1928 byl odsouhlasen plán na výstavbu nové známkovny, která obsahovala 

budovy pro provoz, sklad a příslušnou administrativu. Při kopání základů zde byl 

objeven „žatecký poklad“, nádoba se zlatými a stříbrnými šperky. Podle původního 

projektu byla postavena známkovna a sklad chmele. V roce 1938 byla správní 

budova doplněna zasedacím sálem a další úpravy objektu probíhaly se změnami 

při využívání. Známkovna je nyní sídlem Ústředního kontrolního a zkušebního 

ústavu zemědělského. 
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Obr. 15 Známkovna chmele č. p. 1612 [Autor 2012] 

3.2 ŽATECKÝ PIVOVAR 

 Žatecký pivovar stojí v místech bývalého hradu, který připomíná část 

vodárenské věže, která byla za první republiky zcela přestavěna. 

 Základní kámen průmyslového měšťanského pivovaru byl položen 20. 6. 

1798. Plány dodal pan Lorenz Rott, který byl zároveň stavitelem. Po dvouletém 

stavebním úsilí konečně várečná správa oznámila dne 26. 7. 1800 začátek vaření 

a právovárečníci pronajali pivovar sládkovi k provozu. V roce 1801 uvařili Žatečtí 

840 sudů (42.000 hektolitrů) piva [10]. 

 Pivovar byl postupem času rozšiřován a modernizován a byl kladen důraz 

na označení, z jakého pivovaru pivo pochází, protože okolní menší pivovary, se 

snažily využívat alespoň označení „ vyrobeno ze žateckého chmele“, avšak znalci 

kvalitního piva dobře rozpoznali, jaké pivo pochází z městského pivovaru v Žatci. 

Pivovar byl za své kvality mnohokrát oceněn a tuto tradici si udržuje dodnes. 

 Žatecký pivovar a klasické pivo Žatec je k dostání nejen v Čechách, ale 

také Rusku, Anglii, Švédsku a Spojených státech amerických. Vyvíjí se také 
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možný export do Itálie, Finska a Ukrajiny. Pivovar letos opustila také první várka 

ležáku pro pákistánskou společnost Murree Brewery. Majitel pivovaru Žatec jednal 

o možnosti dodávání žateckého piva na letní olympijské hry v Londýně. 

 Zájemci o prohlídku pivovaru mají možnost, po objednávce prohlídky, 

shlédnout žatecký pivovar v provozu. 

 

Obr. 16 Žatecký pivovar [Autor 2012] 

3.3 DREHERŮV PIVOVAR 

 Velkolepý exportní pivovar nechal v letech 1898-1902 postavit 

velkopodnikatel Anton Dreher, který vlastnil i další objekty spojené s výrobou piva. 

Budova je postavena v novorenesančním duchu a skládá se ze dvou sladoven, 

varny s vodárenskou věží, kotelnou s vysokým komínem, ležáckými sklepy, lednicí 

a stáčírnou. V novorenesančním slohu je postavena i správní budova. Pivovar 

vařil exportní pivo pod jménem Urstoff- Pratok a Svatý Hubert. Pivovar svou 

činnost ukončil po druhé světové válce v roce 1948. 

 V pivovaru sídlil podnik na výrobu ovocné šťávy Fruta a v současnosti je 

obýván menšími firmami a dílnami. Tento komplex by si však zasloužil lepší 

využití, protože svou výjimečností zaujme každého návštěvníka Žatce. 
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Obr. 17 Dreherův pivovar [Autor 2012] 
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4 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PÉČE O HISTORICKÝ 

ODKAZ 

Obecné podmínky ochrany 

- zabezpečené všestranné péče o kulturní památky a chráněná památková 

území ze strany státu a odpovědných organizací státní památkové péče a 

povinnost stavebních úřadů stanovit v územním rozhodnutí takové 

podmínky, které zabezpečí zájmy společnosti, včetně architektonických a 

urbanistických hodnot území 

- architektonické a urbanistické památky a jiné lidské výtvory a kulturní 

hodnoty nehmotné povahy jsou považovány za neoddělitelný element 

životního prostředí 

- veškeré úpravy nemovitých kulturních památek musí být provedeny se 

zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, přiměřenému 

společenskému využití a k dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a 

dokumentárních funkcí 

- nové stavby, úpravy nechráněných staveb, úprava terénní, parkové a jiné 

mohou být provedeny pouze s ohledem k památkové povaze zóny 

- nová výstavba v obvodu zóny nesmí porušovat daný historický a výtvarný 

charakter zóny a musí být hodnotným výrazem soudobé architektonické 

tvorby 

- je nezbytně vhodné využít a postupně regenerovat kulturní památky a 

objekty památkového zájmu a provádět jejich údržbu a modernizaci 

- je třeba dbát, aby změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace 

zástavby a přírodních prvků nebyla porušena historická urbanistická 

skladba, měřítko a silueta městské památkové rezervace 

- je nezbytné chránit okolí města jako esteticky, krajinářsky a historicky 

vyvážené území 
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- je třeba chránit výjimečnou kulturní hodnotu královského města Žatce 

(městské památkové rezervace a zóny technických památek chmelařství) 

jako součást kulturního dědictví národů světa [14] 

4.1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ CHMELAŘSKÝCH OBJEKTŮ 

 Chmelařské objekty a to především sušárny, balírny a slady, které 

v současnosti již neslouží svým původním účelům, bývají často zcela opuštěny a i 

přesto, že se většina nachází v památkové zóně, nezadržitelně se na nich 

projevuje zub času. 

 Pouze zlomek objektů najde v současné době vhodné využití. Objekty by 

mohly být přestavěny na obytné domy, ale k tomu by byla potřeba velkých 

finančních prostředků a nesměl by být narušen z vnější strany ráz objektů. 

 Objekty by měly být zřetelně označeny, aby každý návštěvník věděl, že 

právě tato budova patří mezi chmelařské. Na každém objektu by byl umístěn 

štítek, na kterém by bylo uvedeno, k jakému sloužil účelu, kdy byl postaven a 

současné využití, nebo předpokládaný vývoj zachování památky. Štítky by mohly 

být financovány z peněz, které městu přinese rozvíjející se cestovní ruch 

z projektu Chrám chmele a piva. 

 Další možností záchrany sice jen jedné z mnoha chmelařských budov by 

bylo vytvoření muzea piva. Bylo by umístěno poblíž Chrámu chmele a piva a tím 

by návštěvníkům přinášel kompletní obraz o chmelařské oblasti, chmelu, pivu a 

VĚCÍ s ním spojených. V muzeu by byla situována dobová krčma, kde by byla 

k vidění sbírka půllitrů, pivních sklenic s etiketami různých pivovarů, džbánů na 

pivo, sbírka pivních tácků a pivních etiket. Dále by muzeum představovalo 

pivovarnictví i z jiných zemí světa. Informační tabule by představovala jeden stát, 

informovala o postupech vaření piva a tradici značek, které se v dané zemi 

vyrábějí. Tím by návštěvník získal představu o tom, jaké pivo by si měl při 

návštěvě těchto zemí objednat, aby mohl porovnávat české a zahraniční pivo. Ve 

spolupráci s těmito zeměmi by muzeum mohlo darem dostat například pivní láhve 

a další propriety, které by dokreslovaly danou zemi. 
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Při oslovení obyvatel Žatce a širšího okolí by mohla vzniknout unikátní 

sbírka zaměřená především na žatecké pivo a to jenom z řad současníků, ale také 

pamětníků a sběratelů, kteří by dopomohli ke vzniku takového muzea.  

4.2 PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ A INVESTICE DO CHMELAŘSKÝCH 

OBJEKTŮ 

 Chmelařské budovy, které nejsou ve vlastnictví Chmelařského družstva 

Žatec, a tudíž již neslouží svým původním účelům, jsou v současné době 

v žalostném stavu. Objekty, jejichž majitelem je město Žatec nebo soukromé 

osoby nenacházejí uznání ani v jednom případě. Soukromí vlastníci nechávají 

objekty nevyužity a ty postupně chátrají. V lepším případě jsou zde umístěny 

sklady, ale i tak tyto objekty pomalu ale jistě mizí před očima.  

 Samotné město Žatec se zapojilo do projektu Chrám chmele a piva, ale 

další investice do chmelařských objektů neplánuje. Záměrem města je buď tyto 

stavby pronajímat, nebo prodávat. Je zřejmé, že si město Žatec uvědomuje věhlas 

chmelařství a pěstování chmele v této oblasti, ale v žádném případě nedoceňuje 

chmelařskou architekturu.  
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5 ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo zmapovat stav chmelařských objektů ve městě 

Žatec, které vznikaly převážně v 19. a 20. století, kdy žatecká chmelařská oblast 

zažívala největší rozkvět pěstování a obchodu s chmelem. Právě město Žatec se 

stalo centrem všeho chmelařského dění a s tímto faktem začala vznikat ojedinělá 

zástavba industriální architektury, která je v takové míře viděna jen zde. 

 Do bakalářské práce byly vybrány chmelařské objekty, které jsou kandidáty 

pro zapsání jako kulturní památka, objekty které jsou součástí komplexu Chrám 

chmele a piva a dva pivovary.  

 Objekty, které jsou i v současné době využívány stále k chmelařským 

účelům, jsou v odpovídajícím stavu a dá se říci, že jsou udržovány. Tyto objekty 

jsou viditelně označeny, tudíž každý návštěvník města Žatec pozná, že právě stojí 

před impozantním výtvorem našich předků. 

 Chmelařské budovy, které nejsou v současné době již využívány, každý 

důvtipný návštěvník města Žatec taktéž pozná. Bohužel ne proto, že by byly 

označeny, nýbrž jsou v tak zbědovaném stavu, který neodpovídá dalšímu okolí 

těchto památek. Tyto budovy jsou k vidění na každém kroku centrem města Žatec 

a jsou charakteristické svými komíny, které dokreslují panorama města a taktéž by 

si zasloužily nějaké uznání.  

Je nutné říci, že při takové koncentraci chmelařských objektů v jednom 

městě a na jednom místě, není možné zachránit každou památku, ale je důležité 

se o to alespoň pokusit. Vždyť myšlenka Chrámu chmele a piva vznikla „u piva“ a 

nyní je tento komplex součástí města a zachránil objekty, které by jinak své 

uplatnění hledaly jen ztěžka. Díky tomuto komplexu se v Žatci zvedá cestovní ruch 

a návštěvníci by ocenili ukázky chmelařského provozu, který by našel uplatnění 

v dalších objektech. 

Bakalářská práce na toto téma mi přinesla nové znalosti z historie 

chmelařství i o jeho současném vývoji v mém rodném kraji a taktéž utvrdila, že 

památky industriální architektury ještě stále nejsou doceňovány a až si začneme 
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uvědomovat, jaké stavební skvosty máme před sebou, bude již na jejich záchranu 

pozdě. 
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Příloha č. 1 

Příloha vyhlášky 325/2004 Sb.    

Seznam katastrálních území, která tvoří chmelařské oblasti a chmelařské polohy 

 

I. CHMELAŘSKÁ OBLAST ŽATECKO 

Okres Chomutov: 

Libědice, Přeskaky, Soběsuky nad Ohří 

Okres Kladno: 

Bakov, Beřovice, Bílichov, Břešťany u Zlonic, Byseň, Čeradice u Pálečku, Dolín, 

Drchkov,Drnek, Dřínov u Zlonic, Horní Kamenice u Lukova, Hořešovice, 

Hořešovičky, Hřešice, Jarpice, Jedomělice, Klobuky, Kobylníky, Kokovice, 

Královice u Zlonic, Kutrovice, Kvílice, Libovice u Slaného, Lisovice,Líský,Lotouš, 

Lukov, Malíkovice, Neprobylice u Kutrovic, Páleč u Zlonic, Páleček, Plchov, 

Poštovice, Pozdeň,Řisuty u Slaného, Stradonice u Zlonic, Šlapanice v Čechách, 

Tmáň, Třebíz, Vraný, Vrbičany, Vyšínek, Zichovec, Zlonice 

Okres Louny: 

Bedřichovice u Hříškova, Bezděkov u Žatce, Běsno, Bitozeves, Bílenec, Blatno u 

Podbořan, Blažim, Blšany, Blšany u Chlumčan, Brloh, Brodec, Březno u Loun, 

Břežany u Žatce, Břínkov, Břvany, Buškovice, Cítoliby, Čeradice u Žatce, Černčice 

u Loun, Černčice u Petrohradu, Číňov, Deštnice, Dětaň, Divice, Dobroměřice, 

Dobříčany, Dolánky u Kaštic, Dolní Ročov, Domoušice, Donín, Drahomyšl, 

Drahonice u Lubence, Dubčany u Liběšic, Dvérce, Hlubany, Holedeč, Horní 

Ročov, Horní Záhoří, Hořany u Zbrašína, Hořetice u Žiželic, Hradiště nad Ohří, 

Hřivčice, Hřivice, Hříškov, Charvatce u Loun, Chlumčany u Loun, Chožov, 

Chraberce, Chudeřín, Jimlín, Kaštice, Kličín, Kluček, Kněžice u Podbořan, 

Konětopy u Pnětluk, Koštice, Krásný Dvůr, Kryry, Kystra, Lenešice, Letov, 

Levonice, Ležky, Lhota u Nečemic, Liběšice u Žatce, Liběšovice, Libkovice, 

Libočany, Libořice, Libyně, Lipenec, Lipno, Lišany u Žatce,Líčkov,Líšťany u 

Cítolib, Louny, Lubenec, Lužec, Malá Černoc, Malměřice, Malnice, Markvarec u 



 

 

Hřivic, Měcholupy u Žatce, Milčeves, Milošice, Minice, Mradice, Mukoděly, 

Nečemice, Nečichy, Nehasice, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u 

Hříškova, Nové Sedlo u Žatce, Obora u Loun, Očihov, Očihovec, Opočno u Loun, 

Orasice, Panenský Týnec, Pátek u Loun, Petrohrad, Pnětluky, Počedělice, 

Počerady, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Přiběnice, Přívlaky, 

Pšov u Podbořan, Radíčeves, Radonice nad Ohří,Rvenice, Rybňany, Sádek u 

Deštnice, Sedčice, Selibice, Seménkovice, Senkov, Siřem, Skupice u Postoloprt, 

Skytaly, Slavětín nad Ohří, Smolnice u Loun, Soběchleby u Podbořan, Solopysky 

u Loun, Stachov uBlšan, Staňkovice u Žatce, Stebno u Petrohradu, Stekník, 

Stradonice u Pátku, Stránky, Strkovice, Strojetice u Podbořan, Stroupeč, Sýrovice, 

Tatinná, Touchovice, Toužetín, Trnovany u Žatce, Třeskonice, Třtěno, Tuchořice, 

Tvršice, Úlovice, Valov, Velemyšleves, Veletice, Velichov u Žatce, Velká 

Černoc,Veltěže,Vesce u Drahonic, Větrušice,Vidhostice, Vidovle, Vinařice u Loun, 

Vlčí u Chlumčan, Vojnice u Koštic,Vojničky, Volenice u Počedělic, Vrbička, Vrbka 

u Postoloprt, Vrbno nad Lesy, Vroutek,Vršovice u Loun,Výškov u Počerad, 

Zálezly, Zálužice nad Ohří, Zbrašín, Zeměchy u Loun, Žabokliky, Žatec, Želeč u 

Žatce, Želevice, Železná u Libořic, Žerotín u Panenského Týnce, Žiželice u Žatce 

Okres Plzeň - sever: 

Chříč, Všehrdy u Kralovic 

Okres Rakovník: 

Bdín, Bedlno, Břežany u Rakovníka, Bukov u Hořoviček, Čistá u Rakovníka, 

Děkov, Drahouš, Hokov, Hořesedly, Hořovičky, Hostokryje, Hředle, Hvozd, 

Chotěšov u Rakovníka, Chrášťany u Rakovníka,Janov, Jesenice u Rakovníka, 

Kalivody, Klečetné, Kněževes u Rakovníka, Kolešov, Kolešovice,Kosobody, 

Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Krakov, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, 

Křekovice,Lhota pod Džbánem,Lhota u Rakovníka, Lišany u Rakovníka, Lubná u 

Rakovníka, Lužná u Rakovníka, Malinová, Milíčov,Milostín, Milý, Mšec, Mšecké 

Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nouzov u Senomat, Nová Ves u Rakovníka, 

Nové Strašecí, Olešná u Rakovníka, Oráčov, Otěvěky, Panoší Újezd, Pavlíkov, 

Petrovice u Rakovníka, Podbořánky, Pochválov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, 

Pšovlky, Rakovník, Ruda u Nového Strašecí, Řeřichy, Řevničov, Senec u 



 

 

Rakovníka, Senomaty, Smilovice, Soseň, Srbeč, Strachovice, Svojetín,Šanov u 

Rakovníka, Šípy, Švihov u Rakovníka, Tlesky, Třeboc, Třtice u Nového Strašecí, 

Tytry, Václavy,Veclov u Svojetína, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček, 

Všesulov, Všetaty u Rakovníka, Zavidov, Zderaz u Kolešovic, Zdeslav u 

Rakovníka, Žďár u Rakovníka 

Okres Rokycany: 

Čilá, Hradiště nad Berounkou, Kladruby u Radnic, Mlečice, Podmokly nad 

Berounkou, Zvíkovec 

1. Chmelařská poloha Podlesí 

Okres Rakovník: 

Bdín, Janov, Kalivody, Kounov u Rakovníka, Kozojedy, Kroučová, Lhota pod 

Džbánem, Milý, Mutějovice, 

Pochválov,Přerubenice,Smilovice,Srbeč,Třeboc. 

Okres Louny: 

Brodec, Břínkov, Deštnice, Divice, Dolní Ročov, Domoušice, Dubčany u Liběšic, 

Horní Ročov,Hořany u Zbrašína, Hřivice, Kluček, Konětopy u Pnětluk, Lhota u 

Nečemic, Liběšice u Žatce, Lipno, Líčkov, Markvarec u Hřivic, Nečemice, 

Pnětluky, Sádek u Deštnice, Senkov, Solopysky u Loun, Třeskonice, Tuchořice, 

Úlovice, 

Vinařice u Loun, Zbrašín. 

2. Chmelařská poloha Údolí Zlatého potoka 

Okres Rakovník: 

Bukov u Hořoviček, Děkov, Hokov, Hořovičky, Kolešov, Nová Ves u Rakovníka, 

Svojetín, Vlkov u Rakovníka, Vrbice u Hořoviček. 

Okres Louny: 

Běsno, Bílenec, Blšany, Černčice u Petrohradu,Dobříčany,Drahonice u Lubence, 

Holedeč, Kryry,Ležky, Liběšovice, Libkovice, Libořice, Lubenec, Lužec, Malá 

Černoc,Měcholupy u Žatce, Mukoděly, Očihov, Očihovec, Petrohrad, Podbořany, 



 

 

Přiběnice, Siřem, Soběchleby u Podbořan, Stachov u Blšan, Stebno u Petrohradu, 

Stránky, Strojetice u Podbořan, Valov, Veletice, Velká Černoc, Vidhostice, 

Vroutek, Želeč u Žatce, Železná u Libořic [11]. 


