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ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE

Vážení čtenáři,
v roce 2015 se Vám dostává do
rukou první Ročenka Chmelařského institutu s. r. o. v Žatci, kterou
vždy jednou v roce budeme sumarizovat činnost naší výzkumné
organizace. S touto myšlenkou
přišel již předchozí jednatel firmy
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a mě už náleželo
jen právo dotáhnout tuto realizaci

Foto: archív CHI

ke zdárnému cíli.
Touto publikací bychom chtěli ukázat na jednotlivé aktivity naší firmy ve všech oblastech činností, které již uveřejňujeme na našich webových stránkách (www.chizatec.cz)
a Národního úložiště šedé literatury NTK v Praze (http://invenio.nusl.cz). Myslíme si,
že tato kompaktní forma se více dostane do povědomí pracovníků odborných a vzdělávacích organizací, státní správy, pěstitelů a obchodníků chmele. Věřím, že nová ročenka
bude pro vás užitečným zdrojem informací potřebných pro chmelařskou veřejnost.

V Žatci 22. ledna 2015

			

Ing. Josef Patzak, Ph.D.

jednatel
Chmelařského institutu s. r. o.
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Slovo editora

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou, ať už v tištěné nebo elektronické podobě, ročenka
Chmelařského institutu s. r. o., tematicky
zpracovaná k roku 2014. Iniciativa vzešla od dnes již bývalého jednatele a rytíře chmelařského řádu Ing. Jiřího Kořena,
Ph.D., který vedl výzkumný ústav od února
1999 do konce roku 2014 a jenž její kompilací pověřil mne.
Současná doba, označovaná za informační, klade důraz na rychlé předávání informací,
pokud možno v reálném čase. Nejrychleji rostoucím masovým médiem se stal internet.
I my jsme si uvědomili, že se nelze tomuto fenoménu stranit, a proto jsme závěrem roku
2011 spustili novou správu neboli administraci internetových stránek. Zejména v záložkách „Proběhlo v roce 2011 ... atd.“ se vám snažíme chronologicky přinášet dění z našeho
ústavu. Dnes platí, že kdo není na síti, ten jako by nebyl.
Přesto jsme si začali čím dál tím více uvědomovat, že je třeba naši práci více prezentovat,
neboť ne vždy je naše práce vidět. Výzkum, zejména základní, ale i aplikovaný, nepřináší
hmatatelné výsledky, které by byly promptně implementovány do praxe častokrát
hned, ale nějakou dobu to trvá. Navíc většina výstupů je neviditelných, avšak užitek
z nich mají všichni. Namátkou jen revoluční chemicko–genetické metody prokázání
falšování českého chmele, registrace nových odrůd (např. Kazbek) a jejich varní zkoušky
v domácích a zahraničních pivovarech či třeba jen různorodé výkaznictví.
Ale zpátky k ročence. Při její kompilaci jsme se nechali inspirovat publikacemi podobných výzkumných ústavů. Přesto vždy, když se něco tvoří, se mohou některé údaje opomenout. Nám přijdou samozřejmé, vy byste o nich třeba rádi věděli. Proto nenechte
si své nápady pro sebe, sdělte nám je, rádi je v dalších vydáních zohledníme.
Přicházíme k vám písmem a obrazem tak, abychom se představili. Kdo jsme, co děláme
a kam kráčíme. Závěrem bych rád poděkoval kolegům za součinnost.
S přáním příjemného čtení
V Žatci 22. ledna 2015
		
		

Ing. Josef Ježek, Ph.D.

vědecký sekretář
vedoucí oddělení agrotechniky chmele
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Chmelařský institut s. r. o.
IČ: 148 64 347
DIČ: CZ14864347
Sídlo:
Právní forma:

IČP (Žatec):
1005248770
IČP (Stekník): 1005248788
Kadaňská 2525, 438 46 Žatec
společnost s ručením omezeným

Chmelařský institut je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem
v odd. C, pod č. vložky 3296.
Předmět podnikání:
- vědecko–výzkumná činnost na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy
		chmele
- novošlechtění chmele,
- udržovací šlechtění chmele,
- množení odrůd chmele,
- řešení ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochrany
		 a kvality chmele,
- poradenská a školicí činnost pro podnikatele v oblasti chmelařství,
- zemědělská výroba,
- výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona.
Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Statutární orgán:		
jednatel
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. (1. 2. 1999 – 31. 12. 2014)
		
Ing. Josef Patzak, Ph.D. (od 1. 1. 2015)
Kontaktní údaje:
Tel. (ústředna):
Fax:
E-mail:
Internet:
Datová schránka (ID):

+420 415 732 111
+420 415 732 150
koren@chizatec.cz resp. patzak@chizatec.cz
www.chizatec.cz
vkuuk4d

Společníci:
Svaz pěstitelů chmele České republiky, Mostecká 2580, 438 19 Žatec
IČ: 004 81 505
Základní kapitál:

69 022 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777
odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA v roce 2014

JEDNATEL
institutu

Oddělení
správní
Oddělení
ekonomické

Zástupce
jednatele

Vědecký
sekretář

Dozorčí rada

Účelové hospodářství
Stekník u Žatce

Oddělení
chemie chmele

Administrativa

Oddělení
genetiky a šlechtění
chmele

Výroba chmele

Oddělení
biotechnologie

Rostlinná výroba

Oddělení
ochrany chmele
Výzkumná stanice
Tršice u Olomouce

Oddělení
agrotechniky chmele

Pokusný minipivovar
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VEDENÍ INSTITUTU v roce 2014

Jednatel, ředitel
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
Rytíř chmelařského řádu
Předseda redakční rady časopisu Chmelařství
Tel. (sekretariát):
+420 415 732 101
E-mail (sekretariát): buchtova@chizatec.cz
Tel. (kancelář):
GSM:
Fax:
E-mail:

+420 415 732 133
+420 602 437 424
+420 415 732 150
koren@chizatec.cz

Zástupce ředitele
Ing. Karel Krofta, Ph.D.
vedoucí oddělení chemie chmele
Tel.:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 118
+420 728 062 397
krofta@chizatec.cz

Vědecký sekretář
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
vedoucí oddělení biotechnologie
Tel.:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 109
+420 724 929 535
patzak@chizatec.cz

Ekonomka
Ing. Magda Vaňková
vedoucí ekonomického oddělení
Tel.:
GSM:
E-mail:
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+420 415 732 107
+420 602 103 765

vankova@chizatec.cz

DOZORČÍ RADA
(jmenovaná Svazem pěstitelů chmele ČR)

Předseda dozorčí rady
Ing. Václav Burger
LUPOFYT s. r. o., Chrášťany
E-mail:

lupofyt@dalunet.cz

Den vzniku funkce: 31. 5. 2011
Den vzniku členství: 14. 12. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Luboš Hošek
CHMELEX spol. s r. o., Hořesedly
E-mail:

lhosek57@email.cz

Den vzniku funkce:

14. 12. 2010

Člen dozorčí rady
Ing. Václav Sochr
AGRO Hoštka a. s.
E-mail:

sochr.vaclav@iol.cz

Den vzniku funkce:

14. 12. 2010

Člen dozorčí rady
Ing. Ivo Klapal
Chmelařský institut s. r. o.
výzkumná stanice Tršice u Olomouce
E-mail:
		

ivo.klapal@tiscali.cz
klapal@chizatec.cz

Den vzniku funkce:

14. 12. 2010
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SVAZ PĚSTITELŮ CHMELE ČESKÉ REPUBLIKY
(jediný společník s podílem 100 % vkladu)

Adresa
Svaz pěstitelů chmele ČR
Mostecká 2580
438 19 ŽATEC
IČ:		
Internet:

004 81 505

Právní forma:

zájmové sdružení právnických osob

www.czhops.cz

Předseda představenstva
Ing. Bohumil Pázler († 7. 3. 2014)
Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV
Den zániku funkce: 7. 3. 2014
Den zániku členství: 7. 3. 2014
Předseda představenstva
Ing. Luboš Hejda
CHMEL spol. s r. o., Pochvalov
Den vzniku funkce: 11. 6. 2014
Den vzniku členství: 11. 6. 2014
GSM:
E-mail:

+420 739 282 206
hejda@czhops.cz

Tajemník
Ing. Michal Kovařík
Tel.:
GSM:
E-mail:
Internet:

+420 415 733 401
+420 725 083 078
kovarik@czhops.cz
www.czhops.cz

Sekretariát
Anna Ciniburková
Tel.:
GSM:
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+420 415 733 401
+420 606 643 495

Orgány Svazu pěstitelů chmele ČR
Předseda představenstva:

Ing. Luboš HEJDA

Místopředseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Místopředseda představenstva:

Mgr. Zdeněk ROSA, BA
Ing. Zdeněk ROSA
Antonín ALT
Ing. Vladimír LICHNOVSKÝ

PŘEDSTAVENSTVO Svazu
Žatecká oblast – okres Louny a Chomutov
Karel DITTRICH ml.
Josef FRIC
Ing. Čestmír HESS
Ing. Jaroslav POCHMAN
Jaroslav Šůma
Mgr. Zdeněk ROSA, BA
Ing. Jiří KOŘEN, Ph.D.
náhradník není

zemědělský podnikatel, Lenešice
Zemědělské družstvo Podlesí ROČOV
CHMEL PODLESÍ, s. r. o., Pnětluky
PP servis a. s., Praha
zemědělský podnikatel, Tuchořice
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
Chmelařský institut s. r. o., Žatec
Žatecká oblast – okres Rakovník

Ing. Luboš HEJDA
Ing. Zdeněk ROSA
Mgr. Miloslav MÁNEK
Ing. Luboš Hošek
náhradník není

CHMEL spol. s r. o., Pochvalov
ZEM – INVEST a. s., Kladno
RAKOCHMEL s. r. o., Kolešovice
CHMELEX, spol. s r. o., Hořesedly
Úštěcká oblast – okres Litoměřice

Ing. Martin KALA
Antonín ALT ml.
náhradník: Jiří KEJKRT

Zemědělské družstvo Liběšice
zemědělský podnikatel, Záluží – Kozlovice
zemědělský podnikatel, Vojkovice
Tršická oblast – okres Olomouc

Ing. Vladimír LICHNOVSKÝ
Ing. Jaroslav NAVRÁTIL
náhradník: Ing. František KRETEK

Zemědělské družstvo Kokory
Zemědělské družstvo Senice na Hané
Moravská zemědělská, akciová společnost, Prosenice
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Kontrolní komise SVAZU
Žatecká oblast – okres Louny a Chomutov
Viktor BUCHAL
Ing. Emil BUREŠ
náhradník Radek VOSTŘEL

CHMELCOMPANY spol. s r. o., Žatec
EMIL BUREŠ HOPSERVIS s. r. o., Holedeč
ZOS Liběšovice s. r. o.
Žatecká oblast – okres Rakovník

Ing. Václav BURGER
náhradník Ing. Zdeňka Kounovská

LUPOFYT s. r. o., Chrášťany
Střední zemědělská škola Rakovník

Úštěcká oblast – okres Litoměřice
Ing. Petr HURDÍK
náhradník není

AGEKO, spol. s r. o., Dušníky nad Vltavou
Tršická oblast – okres Olomouc

Ing. Eduard GREGOR
náhradník: Ing. Ivo Macháček
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MORAVA – HOP s. r. o., Lipník nad Bečvou
Tršická zemědělská a. s., Tršice

ZAMĚŘENÍ INSTITUTU
Hlavní činnost
- vědecko–výzkumná činnost na úseku pěstování, ochrany, sklizně a posklizňové
		 úpravy chmele,
- novošlechtění chmele,
- udržovací šlechtění chmele,
- pokusný minipivovar (varna – spilka – sklep a technologie CKT),
- množení českých odrůd chmele (produkce chmelové sadby – kořenáče chmele).
Další činnost
- laboratorní komerční činnost (analýzy KH, HPLC, GC, rezidua pesticidů),
- validace českých odrůd chmele (ověření původu – podezření na falšování),
- registrační, demonstrační a skleníkové pokusy s přípravky na ochranu rostlin
		 (GEP certifikát),
- testování bioagens v ochraně chmele,
- testování hnojiv a pomocných látek při pěstování chmele,
- školení strojníků česaček a sušáren chmele,
- transfer poznatků: poradenství, školení, semináře, konference,
- rostlinná výroba (pěstování pšenice, hořčice),
- pěstování bio-chmele a poradenská činnost v této oblasti,
- obchod s chmelem včetně chmele z ekologického zemědělství,
- provozování e-shopu s chmelem,
- organizace degustace piv v rámci Žatecké Dočesné.
Jiná činnost
- pořádání kurzů odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s přípravky
		 na ochranu rostlin,
- propagace českých odrůd chmele,
- zpracovávání podkladů, posudků a stanovisek pro zakladatele,
- zpracovávání podkladů, posudků a stanovisek pro ostatní zájemce,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (aula, konferenční místnost),
- trainee program, stáže, praxe,
- konzultace a oponování maturitních, bakalářských, diplomových a disertačních
		 prací.
VÝZKUMNÁ PRACOVIŠTĚ INSTITUTU

Oddělení chemie chmele
Oddělení genetiky a šlechtění chmele
Oddělení biotechnologie
Oddělení ochrany chmele
Oddělení agrotechniky chmele
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Oddělení chemie chmele
Vedoucí oddělení, zástupce ředitele
Ing. Karel KROFTA, Ph.D.
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 118
+420 415 732 150
+420 728 062 397
krofta@chizatec.cz

Zaměstnankyně oddělení
Lenka Mravcová
Světlana Vrabcová

tel.: +420 415 732 147
tel.: +420 415 732 147

Laboratoř je vybavena špičkovou přístrojovou technikou v oblasti plynové a kapalinové
chromatografie, UV-VIS spektrometrie a konduktometrie.
Činnost pracoviště se zaměřuje na:
Analýzy chmele a chmelových výrobků pro pěstitele a obchodní organizace na objednávku, deklarace kvality pro účely nákupu a prodeje chmele.
Řešení výzkumných projektů finančně podporovaných státem (GAČR, NAZV, MPO,
MŠMT) v oboru šlechtění, pěstování a zpracování chmele, obsahu a složení sekundárních
metabolitů chmele a výskytu cizorodých látek.
Seznam prováděných analýz:
• Obsah vody ve chmelu a chmelových výrobcích.
• Biologické příměsi.
• Konduktometrická hodnota chmele (ČSN, EBC 7.4, EBC 7.7, EBC 7.6).
• Stanovení obsahu a složení hořkých kyselin (EBC 7.7).
• Obsah a složení chmelových silic (GC/MS).
• Obsah semen.
• Obsah dusičnanů kapalinovou chromatografií.
• Stanovení obsahu xanthohumolu a desmethylxanthohumolu ve chmelu.
• Složení chmelových pryskyřic Wőllmerovou metodou.
• Antioxidační aktivita chmele (DPPH).
• Index stárnutí chmele (ASBC).
• Spektrofotometrické stanovení alfa a beta hořkých kyselin (ASBC).
• Stanovení obsahu reziduí pesticidů.
• Obsah celkových polyfenolů.
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Pivo, mladina:
• Stanovení jednotek hořkosti (EBC).
• Obsah isoxanthohumolu a xanthohumolu.
• Obsah celkových polyfenolů.
• Iso-alfa, alfa a beta hořké kyseliny kapalinovou chromatografií.
• pH.
Ostatní aktivity:
• Sledování dynamiky reziduí jako podklad pro stanovení MRL (Maximum Residue
		 Level) u nových pesticidů a v rámci bezproblémového exportu českého chmele
		 do zahraničí.
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Oddělení genetiky a šlechtění chmele
Vedoucí oddělení
Ing. Vladimír NESVADBA, Ph.D.
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 144
+420 415 732 150
+420 607 104 892
nesvadba@chizatec.cz

Zaměstnankyně oddělení		
Ing. Jitka Charvátová
tel.: 415 732 130
Jana Krejčíková
tel.: 415 732 136
Alexandra Oppelová
tel.: 415 732 136
Ing. Zděnka Polončíková
tel.: 415 732 125
Marie Špánková
tel.: 415 732 136
Libuše Šulcová
tel.: 415 732 136

e-mail: charvatova@chizatec.cz

Činnost oddělení lze rozdělit do následujících oblastí:
•
•
		
		
•
		
•
•
•
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Novošlechtění. Tvorba nových odrůd chmele.
Udržovací šlechtění.
V současné době je hodnoceno 11 registrovaných odrůd a 17 novošlechtění,
která jsou přihlášena do registračních pokusů.
Genetické zdroje chmele. Jedná se o unikátní polní kolekci genetických zdrojů
chmele a pracovní kolekci, kde jsou plané chmele z celého světa.
Expedice sběru planých chmelů po celém světě.
Vedení odborných degustací.
Propagace nových odrůd chmele a novošlechtění pro české pivovary.

Oddělení biotechnologie
Vedoucí oddělení, vědecký sekretář
Ing. Josef PATZAK, Ph.D.
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

Zaměstnanci oddělení
Bc. Alena Henychová
Ing. Ivana Malířová
Ing. Petr Svoboda, CSc.

+420 415 732 109
+420 415 732 150
+420 724 929 535
patzak@chizatec.cz

tel.: 415 732 109
tel.: 415 732 109
tel.: 415 732 149
tel.: 415 732 121

e-mail: henychova@chizatec.cz
e-mail: malirova@chizatec.cz
e-mail: svoboda@chizatec.cz

Činnost pracoviště se zaměřuje na:
• Ozdravování materiálů od virových chorob pomocí meristémových kultur a termo
		 terapie a jejich udržování a množení.
• Zakládání matečnic pro množení chmele z meristémů, a to u Žateckého poloraného
červeňáku (Osvaldův klon 31, 72 a 114) a u hybridních odrůd.
• Diagnostika virů a viroidů chmele technikami ELISA, molekulární hybridizace a PCR,
		 kontrola zdravotního stavu ozdravené sadby a vedení evidence pro potřeby
		 uznávacího řízení ve spolupráci s ÚKZÚZ.
• Shromaždování a udržování genetických zdrojů chmele technikami in vitro.
• Molekulární testace genetické stability genotypů rostlin chmele, kontrola
		 šlechtitelského materiálu a pravosti registrovaných odrůd chmele.
• Molekulární charakterizace genomu chmele, analýza jednotlivých genů biosyntézy
		 sekundárních metabolitů.
• Studium rezistence chmele k houbovým chorobám.
• Molekulární diagnostika houbových patogenů a hmyzích škůdců.
• Oprávnění k nakládání s GMO (od 13. 12. 2011).
• Validace českých odrůd chmele (ověření původu – prokázání podezření na falšování).
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Oddělení ochrany chmele
Vedoucí oddělení
Ing. Josef VOSTŘEL, CSc.
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 122
+420 415 732 150
+420 724 302 255
vostrel@chizatec.cz

Zaměstnankyně oddělení		
Lucie Zahrádková
tel.: 415 732 141

e-mail: zahradkova@chizatec.cz

Výzkumná stanice Tršice u Olomouce
(areál CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec)
Ing. Ivo KLAPAL
Tel.:
+420 585 957 237
GSM:
+420 602 110 355
E-mail:
klapal@chizatec.cz, ivo.klapal@tiscali.cz
		
Činnost pracoviště se zaměřuje na:
• Ochrana chmele proti chorobám a škůdcům.
• Stanovení toxikologických dat včetně indexů rezistence mnohogeneračních
škůdců chmele v laboratorních testech.
• Realizace polních komparačních pokusů v rámci řešení strategie ochrany chmele
proti chorobám a škůdcům.
• Každoroční kompilace „Metodiky ochrany chmele“ proti škodlivým organismům
pro chmelaře v rámci expertní skupiny pro ochranu chmele při MZe v Praze.
• Zakládání a vyhodnocování registračních pokusů s novými perspektivními pesticidy
v rámci mezinárodní spolupráce dle platných zásad EPPO s využitím metodik a na
základě certifikátu GEP (Good Experimental Practise).
• Zajišťování poradenské služby pro pěstitele chmele (odborné semináře, elektronická
pošta, individuální konzultace).
• Integrovaná ochrana chmele, biologická ochrana chmele s prioritním zaměřením
proti hospodářsky nejvýznamnějším škůdcům a chorobám.
• Sledování vedlejšího negativního účinku stávajících registrovaných a nových
perspektivních pesticidů na přirozené nepřátele hospodářsky nejvýznamnějších
škůdců chmele.
• Spolupráce v rámci procesu šlechtění chmele na odolnost proti houbovým
chorobám a škůdcům – umělé infekce, napadení chmelových rostlin v rámci polních pokusů.
• E-shop.
• Kromě výše uvedeného zpracovává požadavky ostatních oddělení (Tršice).
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Oddělení agrotechniky chmele
Vedoucí oddělení, jednatel
Ing. Jiří KOŘEN, Ph.D.
Rytíř chmelařského řádu
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

Zaměstnanci oddělení
Miroslav Brynda
Ing. Pavel Donner
Ing. Josef Ježek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
Lenka Uhriková

+420 415 732 133
+420 415 732 150
+420 602 437 424
koren@chizatec.cz

tel.: +420 415 732 126
gsm: +420 602 111 638
tel.: +420 415 735 862
tel.: +420 415 732 138
tel.: +420 415 735 865
tel.: +420 415 732 140

e-mail: brynda@chizatec.cz
e-mail: donner@chizatec.cz
e-mail: jezek@chizatec.cz
e-mail: pokorny@chizatec.cz

Činnost pracoviště se zaměřuje na:
• Množení chmele z meristémů ve skleníku a v kořenáčových školkách, distribuce
sadby.
• Vyhodnocování povětrnostních údajů ve chmelařských oblastech a na jejich základě
stanovení potřeby a velikosti závlahových dávek.
• Poradenská činnost v rámci smluv o dílo na technologii pěstování chmele a její
kontrola v produkčních chmelnicích v zemědělských podnicích.
• Výživa chmele základními živinami.
• Ověřování hnojiv.
• Uplatnění mimokořenové výživy chmele.
• Ověřování nových druhů podpůrných látek při pěstování chmele.
• Organizace a školení strojníků česaček a sušáren chmele.
• Kurzy odborné způsobilosti I. a II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin.
• Integrovaný systém produkce chmele.
• Pěstování chmele v ekologickém zemědělství (bio-chmel).
• Administrace webu.
• E-shop.
• Interní úkol: agenda bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (M. Brynda).
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POKUSNÝ MINIPIVOVAR
Jan HERVERT
sládek

Tel.:
E-mail:

+420 415 732 119
hervert@chizatec.cz
herjan@email.cz

Činnost pracoviště se zaměřuje na:
• Varní zkoušky českých odrůd a perspektivních novošlechtění.
• Příprava speciálních piv pro soutěže piv v rámci oficiálních pivovarských soutěží
organizovaných Českým svazem pivovarů a sladoven nebo Českomoravským
svazem minipivovarů.
• Příprava experimentálních piv pro odborné a firemní semináře.
• Spolupráce s dalšími pivovary při vývoji nových značek a typů piv.
• Organizace interních degustací a senzorických zkoušek pokusných piv.
• Organizace degustace piv v rámci Žatecké Dočesné.
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EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení
Ing. Magda VAŇKOVÁ
ekonomka
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 107
+420 415 732 150
+420 602 103 765
vankova@chizatec.cz

Zaměstnankyně oddělení
Iveta Pastorková
tel.: +420 415 732 104
Renata Voigtová
tel.: +420 415 732 105
Danuše Zajícová
tel.: +420 415 732 103
Vrátnice
Helena Hejnová
Emilie Klepáčková

e-mail: pastorkova@chizatec.cz
e-mail: voigtova@chizatec.cz
e-mail: zajicova@chizatec.cz

tel.: +420 415 732 111
tel.: +420 415 732 111

Zaměření pracoviště:
• Ekonomika podniku, výkaznictví.
• Komplexní vedení účetnictví.
• Daňová evidence.
• Pokladna.
• Mzdové účetnictví (řízení lidských zdrojů).
• Knihovna.
• Ostraha objektu (denní vrátní v Žatci).

Externí spolupráce:
Auditor
Ing. Libor Škranc, Litoměřice (ev. č. 1109 v seznamu Komory auditorů ČR)
Daňový poradce
Ing. Karel Raiser, Slapy (ev. č. 1338 v seznamu Komory daňových poradců ČR)
IT outsourcing
DUsoft – U l l m a n n, Chomutov, www.dusoft.cz
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SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení, jednatel
Ing. Jiří KOŘEN, Ph.D.
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:

+420 415 732 133
+420 415 732 150
+420 602 437 424
koren@chizatec.cz

Zaměstnankyně oddělení
Patricie BUCHTOVÁ
sekretariát jednatele
Tel. (kancelář):
Fax:
GSM:
E-mail:
Datová schránka:

+420 415 732 101
+420 415 732 150
+420 602 110 354
buchtova@chizatec.cz
vkuuk4d

Ostatní zaměstnanci
Vít Karban

tel.: +420 415 732 136

Zaměření pracoviště:
• Sekretariát (pošta, datová schránka, administrativa).
• Výkaznictví.
• Export.
• Agenda podnikových vozidel (dopravní referent).
• Pronájem auly, konferenční a degustační místnosti.
• Správa areálu v Žatci.
• E-shop.
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ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STEKNÍK u Žatce
Korespondenční adresa:
Adresa (navigace):

viz sídlo firmy
Stekník 10

Vedoucí účelového hospodářství (1. 7. 2011 – 17. 2. 2014)
Ing. Jindřich KŘIVÁNEK, Ph.D.
Rozvázání pracovního poměru na vlastní žádost.

Vedoucí účelového hospodářství (od 17. 2. 2014)
Ing. Jaroslav POKORNÝ, Ph.D.
výzkumný pracovník, mechanizátor
Tel. (kancelář):
GSM:
E-mail:
Fax:

+420 415 735 865
+420 725 763 639
pokorny@chizatec.cz
zrušen v r. 2014

Zaměstnanci účelového hospodářství
Pavel Kozlovský
tel.: +420 415 735 864
chmelař
gsm: +420 723 537 554

e-mail: kozlovsky@chizatec.cz

Petr Bydlo
agronom

tel.: +420 415 735 863
gsm: +420 724 992 913

e-mail: bydlo@chizatec.cz

Ivana Sedláčková
administrativa

tel.: +420 415 735 861
gsm: +420 724 238 959

e-mail: sedlackova@chizatec.cz
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Údržba
David Brabec
Petr Dobeš
Arnošt Dvorský
Jiří Fiala
Josef Janeček
František Kyselica

Traktoristé
Bohdan Beker
Karel Frank
Rostislav Kondáš
Daniel Kraft
Jiří Krob
Luboš Krotký
Michal Liška
Jaroslav Mrázek
František Olah
Milan Olah
Jan Řimnáč
Václav Řimnáč
Josef Svoboda
Zdeněk Veverka

Rostlinná výroba
Miroslav Janáček
Eva Janečková
Tomáš Janota
Vlasta Krotká
Jana Kučerová
Jaroslava Mrázková
František Olah
Josef Pokorný
Jana Svobodová

Zaměření pracoviště:
Účelové hospodářství Stekník je nedílnou součástí Chmelařského institutu v Žatci. Jedná
se o zemědělskou farmu zaměřenou především na pěstování chmele. Pěstují se všechny
české odrůdy chmele pro komerční i výzkumné účely. Na experimentálních chmelnicích
se pěstují novošlechtěné hybridy ve velkoplošných polních pokusech i některé zahraniční odrůdy. Na dalších chmelnicích jsou založeny výživářské a agrotechnické pokusy,
testovány různé typy umělých závlah a pěstebních technologií. Výrobu chmele doplňuje
na zbývající orné půdě výroba obilovin, olejnin a dalších plodin.
Další významnou činností je výroba chmelové sadby pro pěstitele ve chmelařských oblastech ČR. Ozdravovacím procesem je zbavena hospodářsky škodlivých virů a viroidů.
Součástí výrobního procesu je třídění sadby do kvalitativních tříd a distribuce odběratelům.
Výměra v registru LPIS dle kultur (k 12. 1. 2015)
chmelnice
125,35 ha
orná půda
330,65 ha
travní porost
0,72 ha
jiná kultura
36,50 ha
==============
Celkem		
493,22 ha
Stekník a památková zóna
Na základě vyhlášky Ministerstva kultury č. 249/1995 Sb., o prohlášení území historických
jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny, je obec Stekník prohlášena za chráněnou památkovou zónu. Náves je zdobena architekturou selských statků.

24

Celková výroba suchého chmele ze sklizně v roce 2014 - Stekník
Žatecký poloraný červeňák
Premiant
Agnus
Saaz Late
Vital
Ostatní (mix)

Sládek
Premiant bio
Harmonie
Kazbek
Rubín

Odrůdová skladba chmele v roce 2014 - Stekník
Žatecký poloraný červeňák
Premiant
Agnus
Saaz Late
Vital
Ostatní (mix)
0%
2% 2% 2%
4%

Sládek
Premiant bio
Harmonie
Kazbek
Rubín

5%

34%

13%

1%

12%
25%
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CHMELOVÁ SADBA
Miroslav Brynda
výroba a prodej chmelové sadby
smluvní spolupráce s pěstiteli chmele
výkaznictví se státní správou (ÚKZÚZ)
Tel. (kancelář):
GSM:
E-mail:

+420 415 732 126
+420 602 111 638
brynda@chizatec.cz

Petr Bydlo
výroba chmelové sadby
Tel. (ÚH Stekník):
GSM:
E-mail:

+420 415 735 863
+420 724 992 913
bydlo@chizatec.cz

Foto: M. Brynda
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Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize
ke dni 15. června 2014
1.5. Chmel
(Humulus lupulus L.)
Pořadí

Název odrůdy

Udržovatel Držitel šlechtitelských Zástupce
Rok
práv
v ČR
zápisu

1.

Agnus

168

168

-

2001

2.

Bohemie

168

168

-

2010

3.

Bor

168

168

-

1987

4.

Harmonie

168

168

-

2004

5.

Kazbek

168

168

-

2008

6.

Premiant

168

168

-

1996

7.

Rubín

168

168

-

2007

8.

Saaz Late

168

168

-

2010

9.

Saaz Special

1056

1056

-

2012

10.

Sládek

168

168

-

1987

11.

Vital

168

168

-

2008

12.

Žatecký poloraný
červeňák

168, 1056

-

-

1941

Zdroj: Věstník ÚKZÚZ, ročník: XIII, řada: Národní odrůdový úřad, číslo: 3, s. 39.
Vydáno 30. 6. 2014.

Seznam udržovatelů odrůd, držitelů šlechtitelských práv a zmocněných zástupců
zapsaných ve Státní odrůdové knize
(ke dni 15. června 2014)
Kód

Název

Adresa

168

Chmelařský institut s. r. o.

Kadaňská 2525, 438 46 Žatec

1056

V. F. Humulus, s. r. o.

U odborů 787, 438 01 Žatec

Zdroj: Věstník ÚKZÚZ, ročník: XIII, řada: Národní odrůdový úřad, číslo: 3, s. 75, s. 77.
Vydáno 30. 6. 2014.
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Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele,
révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, stanovuje požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu chmele, jež jsou uvedeny v tabulkách.

Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Foto: M. Brynda
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Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Foto: M. Brynda
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Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 332/2006 Sb.

Foto: M. Brynda
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CENÍK pro rok 2015

Nabídková cena chmelových kořenáčů pro podzimní výsadbu v roce 2015
Chmelové kořenáče ozdraveného Žateckého poloraného červeňáku
Stupeň množení

Chmelový kořenáč (cena za 1 kus bez DPH)

C

32,-- Kč

Chmelové kořenáče tradičního Žateckého poloraného červeňáku
Kořenáče dopěstované ze chmelové sádě
Stupeň množení

Chmelový kořenáč (cena za 1 kus bez DPH)

C

výběr

standard

16,50 Kč

14,-- Kč

Kořenáče Osv. kl. č. 72 C dopěstované z výhonů chmele
Stupeň množení

Chmelový kořenáč (cena za 1 kus bez DPH)

C

21,-- Kč

Chmelové kořenáče odrůd: Agnus, Bohemie, Harmonie, Kazbek, Premiant, Rubín,
Sládek, Saaz Late a Vital. Všechny odrůdy ve zdravotní třídě VT.
Stupeň množení

Chmelový kořenáč (cena za 1 kus bez DPH)
C

Uvedené ceny jsou včetně licenčního poplatku.
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32,-- Kč

Smluvní slevy v roce 2015
Za odebraný počet kusů kořenáčů

Odrůda, klon
Tradiční ŽPČ – ze sádí

Kupní cena za kus v Kč (bez DPH)
dle uzavřené kupní smlouvy
Do
10.000 ks

Od 10.001 ks
do 20.000 ks

20.001 ks
a více

16,50 Kč 14,00 Kč 15,50 Kč 13,00 Kč 14,50 Kč 12,00 Kč

Tradiční ŽPČ – z výhonů

21,00 Kč

20,00 Kč

19,00 Kč

ŽPČ VT

32,00 Kč

31,00 Kč

30,00 Kč

Agnus VT, Bohemie VT,
Harmonie VT, Kazbek
VT, Premiant VT, Rubín
VT, Saaz Late VT, Sládek
VT, Vital VT

32,00 Kč

31,00 Kč

30,00 Kč

Za platbu před odběrem
Termín uhrazení kořenáčů

Sleva z kupní ceny

Do 30. 6. 2014

5%

Od 1. 7. do 30. 9. 2014

3%

Distribuovaná sadba odpovídá kvalitativním znakům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu
chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu.
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Vývoj cen chmelové sadby Chmelařského institutu s. r. o.
v letech 1994 – 2014
(v Kč bez DPH)
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Rok

ŽPČ VT
(Virus Tested)

Hybridní odrůdy VT
(Virus Tested)

1994

32,-

32,-

1995

"

"

1996

"

"

1997

"

"

1998

"

"

1999

"

"

2000

"

"

2001

"

"

2002

"

"

2003

31,+ bonusy za platbu předem

32,+ bonusy za platbu předem

2004

"

"

2005

"

"

2006

"

"

2007

"

"

2008

"

"

2009

"

"

2010

"

"

2011

"

"

2012

"

"

2013

"

"

2014

"

"

VĚDECKO – VÝZKUMNÁ ČINNOST
Rok 2014
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ŘEŠENÉ PROJEKTY dle poskytovatelů
Ministerstvo zemědělství – NÁRODNÍ AGENTURA PRO ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM (NAZV)
QI111B053: Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních
druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli. (2011–2014)
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Řešitelský tým: VŠCHT Praha, Chmelařský institut Žatec, VÚM Praha, VÚPS Praha, VÚPP
GRANTOVÁ AGENTURA ČR
GA13-03037S: Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů účastnících
se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu (Humulus lupulus L.). (2013–2017)
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, Ph.D.
Nositel: BC AVČR České Budějovice
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY ČR
Program EUREKA
LF11008: Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele
vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při
výrobě kvalitního piva (2011-2014)
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD.
Řešitelský tým: Chmelařský institut Žatec; Wye Hops Limited, Canterbury UK;
Philip Davies & Son, Upper Dormington, UK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
CZ.1.07/2.3.00/45.0006 Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti
bioenergetiky (2014–2015)
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Koordinátor projektu: Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko
Spoluřešitelé: Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk; Mendelova univerzita v Brně; VŠB
- Technická univerzita Ostrava; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
Město Velké Pavlovice; OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o.; Chmelařský institut s. r. o.; Asociace výzkumných organizací; Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola
Opava; Střední průmyslová škola chemická Brno; Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov; Matiční gymnázium Ostrava
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TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR
Program ALFA
TA02010557: Optimalizace řízení technologického procesu strojního česání chmele.
(2012–2015)
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
Nositel: ČZU TF Praha, Prof. Dr. Ing. František Kumhála
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec; CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Program ALFA
TA03021046: Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele
na nízkých konstrukcích.
(2013–2016)
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
Nositel: Chmelařský institut Žatec
Spoluřešitelé: CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec; ČZU TF Praha

Program CENTRA KOMPETENCE
TE02000177: Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti
českých pivovarských surovin a výrobků.
(2014-2019)
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, Ph.D.
Koordinátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
Spoluřešitelé: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; Biomedica, spol. s r.o.; Agrotest fyto, s.r.o.; Chmelařský institut s.r.o.;
PIVO Praha, spol. s r.o.; PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.; RADANAL s.r.o.; SEMIX PLUSO, spol. s r.o.; SurfaceTreat a.s.; Plzeňský Prazdroj, a. s.; Sladovna BERNARD, a.s.; SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.; Raven Trading s.r.o.; BODIT TACHOV s.r.o.; EXTRUDO Bečice s.r.o.
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DOTAČNÍ TITULY – Ministerstvo zemědělství
3.b. Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, révy vinné a chmele se zaměřením na uchování zdravého genetického
materiálu v zájmu udržení biologické rozmanitosti odrůd na území České republiky
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických
metod a metod PCR
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
3.d. Podpora šlechtění zaměřeného na vyšší odolnost proti škodlivým biotickým
i abiotickým činitelům a odpovídající kvalitu výsledné produkce
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů
a drobných živočichů hospodářského významu
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
9.A.b.3) Podpora pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou veřejnost
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.
9.H. Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích
a výstavách v zahraničí
SRN – Berlín – Internationale Grüne Woche (17. - 26. 1. 2014)
SRN – Norimberk – BioFach (12. - 15. 2. 2014)
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Ježek, Ph. D.

38

Ministerstvo zemědělství – VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
RO1486434704: Koncepce rozvoje výzkumné organizace (2011–2015)
Výzkum kvality a produkce českého chmele z hlediska konkurenceschopnosti
a klimatických změn.
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, Ph.D.
Směr č. 1: Inovovat stávající systémy pěstování, sklizně, sušení a skladování chmele při
respektování dlouhodobých ekologických, kvalitativních a ekonomických požadavků.
1.1: Výzkum a vývoj technologií pro ekonomické pěstování chmele.
1.2: Zvýšení kvalitativních parametrů produkce chmele.
1.3: Minimalizace rizik dopadů klimatických změn na produkci chmele.
Směr č. 2: Inovovat systémy ochrany a integrované produkce chmele, metody identifikace,
detekce a regulace škodlivých organismů, s ohledem na ekologické a ekonomické požadavky, monitorovat jejich rozšíření, patogenitu, rezistenci k pesticidům, kmeny a biotypy
v rámci klimatických změn v ČR.
2.1: Inovace prostředků a metod ochrany chmele proti komplexu škodlivých organismů.
2.2: Výzkum, vývoj a ověřování diagnostiky, tj. detekce, determinace a kvantifikace
patogenů a živočišných škůdců rostlin, jako předpoklad pro jejich účinnou regulaci.
2.3: Studium biologie, ekologie a epidemiologie škodlivých organismů jako základ
strategií pro efektivní regulaci škodlivých organismů v kulturních rostlinných patosystémech.
2.4: Hodnocení škodlivosti a ekonomické efektivnosti ochranných zásahů.
2.5: Vývoj a využití biologických a biotechnologických prostředků ochrany proti
škodlivým organismům kulturních rostlin.
Směr č. 3: Získat nové efektivní genotypy chmele s odolností ke klimatickým změnám,
zvýšeným výnosem a vysokými kvalitativními parametry obsahových látek s využitím
biodiverzity genofondu chmele, biotechnologických a molekulárně genetických
metod.
3.1: Vývoj nových genotypů perspektivních novošlechtění chmele s odolností
ke klimatickým změnám.
3.2: Aplikace biotechnologických metod při tvorbě šlechtitelského materiálu chmele.
3.3: Výzkum zdrojů a mechanismů rezistence rostlin vůči škodlivým organismům
a jejich využití ve šlechtění a v systémech pěstování chmele.
Směr č. 4: Zajistit kontrolu kvality, autenticity a jakosti chmelových produktů, jejich
bezpečnost minimalizací obsahu alergenů, reziduí pesticidů a přírodních kontaminantů
a jejich alternativní využití pro nepivovarské účely v rámci funkčních potravin a potravních doplňků.
4.1: Využití chemotaxonomických a molekulárně–genetických metod k určení autenticity odrůd chmele.
4.2: Minimalizace rizik výskytu reziduí pesticidů a přírodních kontaminantů v potravinových řetězcích a omezení výskytu alergenů.
4.3: Využití biologicky aktivních látek chmele ve funkčních potravinách a potravních
doplňcích.
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NAVRHOVANÉ PROJEKTY ve výzkumu a vývoji v roce 2014
Ministerstvo zemědělství – NÁRODNÍ AGENTURA PRO ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM (NAZV)
PROGRAM Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 („KUS“)
Projekty vybrané k financování NAZV
(vyhlášení výsledků 20. 1. 2015)
Podprogram I – Udržitelné zemědělské systémy
Pořadí: 9. ze 147 (podpořeno 50)
QJ1510001 Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických metod
(2015-2018)
Odpovědný řešitel za CHI: Ing. Josef Patzak, PhD.
Hlavní řešitel: VŠÚO Holovousy
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec; Pavel Vondráček, Ostroměř
Pořadí: 29. ze 147 (podpořeno 50)
QJ1510004: Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek chmele
(2015–2018)
Odpovědný řešitel za CHI: Ing. Josef Ježek, Ph.D.
Hlavní řešitel: Česká zemědělská univerzita v Praze (TF, KZS)
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec; CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (závod
Mechanizace); RAKOCHMEL s. r. o., Kolešovice; Agrospol Velká Bystřice s. r. o.
Projekty nepodpořené k financování NAZV
(vyhlášení výsledků 20. 1. 2015)
Podprogram I – Udržitelné zemědělské systémy
Pořadí: 68. ze 147 (podpořeno 50)
QJ1510131: Omezení dopadu změn klimatu na produkční schopnosti chmele
pomocí umělých závlah a řízené výživy
(2014–2018)
Hlavní a odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, Ph.D., Chmelařský institut s. r. o.
Spoluřešitelé: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.; ČZU v Praze (FAPPZ,
KACHVR); Masarykova univerzita (PřF); Ing. Jiří Kučera (EMS Brno); Agrofim Czech s. r. o.,
Louny; PP servis a. s., Praha.
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Podprogram III – Podpora politiky agrárního sektoru
Pořadí: 16. z 91 (podpořeno 14)
QJ1530364: Nové metody kryokonzervace vegetativně množených plodin
(2015–2018)
Odpovědný řešitel za CHI: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Hlavní řešitel: VÚRV Praha
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec; VÚB Havlíčkův Brod, ČZU Praha, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, OSEVA vývoj a výzkum
s.r.o.
Pořadí: 37. z 91 (podpořeno 14)
QJ1530162: Inovace metod konzervace a charakterizace genetických zdrojů
mikroorganismů
(2015–2018)
Odpovědný řešitel za CHI: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Hlavní řešitel: VÚRV Praha
Spoluřešitelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec; VÚPS a.s., Praha, VŠÚO Holovousy s.r.o.,
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, PřF UP Olomouc,
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i.
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ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Chmelařský institut byl v roce 2014 členem:
AVO o. p. s. (Asociace Výzkumných Organizací), Praha
www.avo.cz
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
www.cmssa.cz
Českomoravský svaz minipivovarů o. s., Praha
www.minipivo.cz
Český svaz pivovarů a sladoven, Praha
www.ceske-pivo.cz
Klub inovačních firem při Asociaci inovačního podnikání ČR
www.aipcr.cz
Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje, Praha
(Asociace pro vodu v krajině ČR)
www.tpuvz.cz
Unie obchodníků a zpracovatelů chmele, Žatec
--EUMUDA (European Minor Use Database)
EU Commodity Expert Group Hops;
www.eumuda.eu
- jednání pro vzájemné uznávání přípravků na ochranu rostlin v důsledku
zařazení chmele do minoritních plodin
		
SRN, Berlín, 6. 2. 2014
		
Belgie, Brusel, 6. – 7. 10. 2014
IHGC (International Hop Growers´ Convention, Scientific Commission)
Mezinárodní sdružení pěstitelů chmele, Vědecká komise
www.hmelj-giz.si/ihgc
- CHI stálý člen, vzájemná výměna vědeckých poznatků
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OSTATNÍ REPREZENTACE
Časopis Chmelařství
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.

předseda redakční rady

Časopis Vědecké práce ovocnářské
Ing. Josef Patzak, Ph.D.

člen redakční rady

Časopis Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
člen redakční rady
Ministerstvo zemědělství - zastoupení CHI v expertní skupině na ochranu chmele
Ing. Josef Vostřel, CSc.
Ing. Ivo Klapal
Ministerstvo zemědělství - zastoupení CHI v poradním sboru pro chmel
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
Česká akademie zemědělských věd – odbor rostlinné výroby
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. člen komise genetiky, šlechtění a semenářství
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
člen komise genetiky, šlechtění a semenářství
Česká akademie zemědělských věd – odbor rostlinolékařství
Ing. Petr Svoboda, CSc.
člen
Ing. Josef Patzak, Ph.D.
člen
Rada genetických zdrojů rostlin ČR
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

člen rady

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský Praha
Ing. Karel Krofta, Ph.D.
člen vědecké rady
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav biotechnologie
Ing. Karel Krofta, Ph.D.
člen vědecké rady
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ing. Petr Svoboda, CSc.
člen vědecké rady Odboru ochrany plodin zdraví 		
		
rostlin
Biotechnologická společnost
Ing. Petr Svoboda, CSc.

člen

Česká fytopatologická společnost
Ing. Petr Svoboda, CSc.

člen
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Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická v Žatci
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. předseda školské rady
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
Ing. Magda Vaňková

členka dozorčí rady

Bohemia Hop a. s., Žatec
Ing. Magda Vaňková

členka kontrolní komise

Nadační fond České pivo sládka Františka O. Poupěte, Praha
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
člen dozorčí rady

Jiné
International Society for Horticultural Science
Ing. Petr Svoboda, CSc.
člen, individuální členství
The American Phytopathological Society
Ing. Petr Svoboda, CSc.
člen, individuální členství
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SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE S PĚSTITELI CHMELE v r. 2014
1. Vliv výrobní technologie, stanoviště a klimatických podmínek na výnos a obsah
α-kyselin ve chmelu, pocházející z porostů založených sadbou z produkce
Chmelařského institutu s. r. o.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHMEL - Vent spol. s r. o., Kněžice
ZOS Liběšovice s. r. o.
Zemědělská společnost Blšany s. r. o.
PP servis a. s., Praha
Zemědělské družstvo Podlesí Ročov
Loužek s. r. o., Obora
Karel Dittrich, Lenešice
Družstvo Agrochmel Kněževes
RAKOCHMEL s. r. o., Kolešovice
AGRO Mšec, společnost s ručením omezeným
Ing. Václav Eminger, Kozojedy
František Kučaba, Pochvalov
ZEM - INVEST a. s., Kladno

2. Vliv hnojení chmele digestátem z bioplynové stanice na výnos a obsah α–kyselin
ve chmelu:
• CHMEL spol. s r. o., Pochvalov
• ZEPOS a. s., Radovesice
3. Výběr matečných rostlin, množení a výroba chmelové sadby Žateckého poloraného
červeňáku, krajové populace Blato:
• Chmel Polepská blata, s. r. o., Polepy
4. Vliv organizace porostu na výnos suchého chmele a obsah α–kyselin u hybridních
odrůd:
• PP servis a. s., Praha
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OSTATNÍ AKTIVITY
Komplexní zajištění pokusů na klíč
Japonsko, pivovar Suntory
Smluvní mezinárodní spolupráce s Hop farm SAB Georgie, Jihoafrická republika
- šlechtění chmele a genetické zdroje chmele
Smluvní mezinárodní spolupráce UCM Trnava, Slovensko
- průzkum planých chmelů, výměny vzorků, společné publikace
Smluvní mezinárodní spolupráce s Výzkumným chmelařským ústavem Civilsk, Rusko,
Čuvašská republika,
- šlechtění chmele a genetické zdroje chmele
Rusko, Severní Osetie: Smluvní mezinárodní spolupráce se Státní univerzitou
ve Vladikavkazu
- plané chmele
Spolupráce s ČZU v Praze (FAPPZ, Katedra botaniky a fyziologie rostlin)
- testace chmele na odolnost k suchu
Spolupráce s pivovary:
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Heineken Česká republika, a. s. (Královský pivovar Krušovice)
Heineken Česká republika, a. s. (Pivovar Starobrno)
Rodinný pivovar BERNARD a. s., Humpolec
Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s.
Žatecký pivovar, spol. s r. o.
Bohemia Regent a. s., Třeboň
Spolupráce s městem Žatec:
CHI jako garant agrotechnických zásahů na nejmenší chmelničce na světě
(náměstí Svobody)
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PEDAGOGICKÁ, VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
Pedagogická činnost
přednášková činnost (ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby)
konzultace maturitních, bakalářských, diplomových a disertačních prací
oponentury maturitních, bakalářských, diplomových a disertačních prací
Vzdělávací činnost – CHI jako organizátor či spoluorganizátor
Seminář k agrotechnice chmele, Žatec, 25. 2. 2014
Seminář ochrany chmele 2014, Staměřice, 28. 2. 2014
Seminář ochrana chmele 2014, Žatec, 4. 3. 2014
Kurzy odborné způsobilosti I. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin,
Žatec, 5. – 6. 3. 2014
Kurzy odborné způsobilosti II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin,
Žatec, 5. – 6. 3. 2014
Seminář „Ochrana a výživa chmele – Morava“, Staměřice, 6. 3. 2014
Ekonomicko-technologický seminář, Žatec, 12. 3. 2014
ve spolupráci s ČZU v Praze, TF, katedrou zemědělských strojů
Ochrana chmele technologií společnosti Syngenta, Žatec, 20. 3. 2014
Konference „Uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví“, Žatec, 15. 4. 2014
ve spolupráci s Bohemia Hop a. s., Žatec
Pracovní setkání specialistů chmelařské oblasti Tršicko, Tršice, 20. 5. 2014
Školení strojníků česaček a sušáren chmele – Žatecko, Žatec, 9. – 10. 6. 2014
Den otevřených dveří v rámci projektu „Bioenergetika ZVT“, Žatec, 18. 6. 2014
Školení strojníků česaček a sušáren chmele – Úštěcko, Polepy, 24. a 26. 6. 2014
Školení strojníků česaček a sušáren chmele, Žatec, mimořádný termín 2. 8. 2014
Den otevřených dveří na ÚH Stekník, Stekník, 8. 8. 2014
II. ročník workshopu „Degustace ležáckých typů piv chmelených různými odrůdami
a způsoby“, Žatec, 11. 9. 2014; ve spolupráci s ARIX a. s., Praha
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Vzdělávací činnost – vyzvané přednášky
Chmelařský kongres, Senohraby, 12. 2. 2014
Jarní cena českých sládků, Pivovarský dvůr Zvíkov, 21. – 22. 3. 2014
Tematické přednášky o chmelu, Pivovar Nymburk, 4. 4. 2014
Seminář „Pivovarnictví, sladařství a chmelařství: současnost a budoucnost tradičních
odvětví českého hospodaření“, Praha, Senát Parlamentu ČR, 3. 6. 2014
Swiss EUREKA Chairmanship Information Day, Praha, MŠMT, 16. 9. 2014
Konference „Automatizace a modernizace pivovarů 2014“, Frýdlant, 9. 10. 2014
37. pivovarsko–sladařský seminář, Plzeň, 23. 10. 2014
Potravinářská komora ČR, Potravinářský klub, Praha, 30. 10. 2014
Konference „Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia poĺnohospodárskych rastlín“,
Slovensko, Piešťany, 4. 11. 2014
Tematická přednáška k projektu „Bioenergetika ZVT“, Ostrava, 25. 11. 2014
Přednáška o tvorbě výnosu chmele, ČZU v Praze, FAPPZ, KRV, 2. 12. 2014
Zasedání Rady genetických zdrojů rostlin, Průhonice, 3. - 4. 12. 2014
Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a EUROSTARS, Praha, ČSVTS,
4. 12. 2014
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Poradenská činnost
monitoring, konzultace k porostům chmele z produkce CHI,
konzultace k pěstování a ochraně chmele,
aktuality oddělení ochrany chmele (metodická doporučení), které byly
rozesílány prostřednictvím elektronického zpravodaje Svazu pěstitelů chmele ČR:
č. 1 k 16. 04. 2014
č. 2 k 25. 04. 2014
č. 3 k 15. 05. 2014
č. 4 k 05. 06. 2014
č. 5 k 20. 06. 2014
č. 6 k 07. 07. 2014
č. 7 k 22. 07. 2014
č. 8 k 04. 08. 2014
č. 9 k 21. 08. 2014
č. 10 k 24. 10. 2014 (zpráva z jednání komoditní expertní skupiny CEG-HOPS,
Brusel),
-

stanoviska ke škodám zvěří na chmelu (2 zakázky),
stanovisko k pěstování chmele na nízkých konstrukcích (1 zakázka).

Stáže (podpora absolventů - ve spolupráci s firmou S E L L I s . r. o., Žatec)
Realizace v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt „3K – Krok ke kariéře podruhé“
projekt č. CZ.1.04/2.1.01/91.00104 (Bc. Radoslav Kindl, 17. 2. – 30. 6. 2014)
projekt č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00052 (Ing. Jana Šnidlová, 9. 12. 2014 – 10. 4. 2015)
Praxe (ve spolupráci s Obchodní akademií a Střední odbornou školou zemědělskou
a ekologickou v Žatci)
CHI garant praxe pro středoškolské studenty
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST za rok 2014 ve struktuře RIV
(tučně jsou zvýrazněni autoři CHI)

J – recenzovaný odborný článek

Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi
Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce
2013 i „Proceedings Paper“;
DUŠEK, Martin, Jana OLŠOVSKÁ, Karel KROFTA, Marie JURKOVÁ, and Alexandr MIKYŠKA.
Qualitative Determination of β-Acids and their Transformation Products in Beer and Hop
Using HR/AM-LC-MS/MS [online]. Journal of Agricultural and Food Chemistry. July 2014,
62(31), 7690-7697. Dostupné z: doi: 10.1021/jf501852r
NATSUME, Satoshi, Hiroki TAKAGI, Akira SHIRAISHI, Jun MURATA, Hiromi TOYONAGA,
Josef PATZAK, Motoshige TAKAGI, Hiroki YAEGASHI, Aiko UEMURA, Chikako MITSUOKA,
Kentaro YOSHIDA, Karel KROFTA, Honoo SATAKE, Ryohei TERAUCHI, and Eiichiro ONO.
The Draft Genome of Hop (Humulus lupulus), an Essence for Brewing. Plant & Cell Physiology [online first]. November 2014. Dostupné z: doi: 10.1093/pcp/pcu169
JSC – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS
společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Conference Paper“;
Jneimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH;
Jrec – původní / přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním
Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno
na www.vyzkum.cz).
KROFTA, Karel a Alexandr MIKYŠKA. Beta kyseliny chmele, význam a využití [online].
Kvasný průmysl. 2014, 60(4), 96-105. ISSN 0023-5830. Dostupné z:
http://www.kvasnyprumysl.cz/cz/journal/2014/4/
VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae) s pomocí
dravého roztoče Typhlodromus pyri Scheuten a nativních druhů akarofágních predátorů
v ekologickém zemědělství. Rostlinolékař. 2014, 25(1), 21-24. ISSN 1211-3565.

B – odborná kniha
NESVADBA, Vladimír, Miroslav BRYNDA, Alena HENYCHOVÁ, Josef JEŽEK,
Jiří KOŘEN, Karel KROFTA, Ivana MALÍŘOVÁ, Josef PATZAK, Zděnka POLONČÍKOVÁ,
Petr SVOBODA, Vladimír VALEŠ a Josef VOSTŘEL. Vývoj a tradice českých odrůd chmele
[Развитиз и традиции чешских сортов хмеля]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2014.
96 s. ISBN 978-80-87357-14-9.

C – kapitola v odborné knize
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D – článek ve sborníku

Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference,
semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou
společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen ISSN a současně ISBN kód, nebo jen ISBN kód.
Jako druh výsledku „článek ve sborníku“ je hodnocen článek, který je evidován
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má
přidělen ISBN, případně ISSN i ISBN kód,
b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód,
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které
je věnováno publikaci konferenčních příspěvků, a který má celkový rozsah minimálně 2 strany.

P – patent
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a. s.
Způsob přípravy hořčicích látek z beta kyselin chmele [patent]. Vynálezci: Karel KROFTA
a Alexandr MIKYŠKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis, 304 283. 2014-01-02.
Přihl.: 2013-02-05. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a VÝZKUMNÝ ÚSTAV PIVOVARSKÝ A SLADAŘSKÝ, a. s.
Způsob hořčení piva beta kyselinami chmele za studena [patent]. Vynálezci:
Karel KROFTA a Alexandr MIKYŠKA. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Patentový spis,
304 658. 2014-07-09. Přihl.: 2013-04-18. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

Zpolop – poloprovoz
Poloprovozní plocha nízké konstrukce genotypů chmele N2, N3, N11, N12, N13 a N35
[poloprovoz]. Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2014.
Poloprovozní plocha vysoké konstrukce chmele 5169, 5193 a 5227 [poloprovoz].
Chmelařský institut s. r. o., účelové hospodářství Stekník. 2014.

Ztech – ověřená technologie
Zodru – odrůda
Fuzit – užitný vzor
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE.
Preparát pro přípravu piv se zvýšeným obsahem xanthohumolu [užitný vzor]. Vynálezci:
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Karel KROFTA, Lenka MRAVCOVÁ, Světlana VRABCOVÁ, Jan HERVERT, Pavel DOSTÁLEK,
Marcel KARABÍN, Lukáš JELÍNEK a Tereza HUDCOVÁ. Úřad průmyslového vlastnictví ČR.
Užitný vzor, 26 661. 2014-03-24. Přihl.: 2013-12-14. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Balení chmele pro chmelení piva za studena [užitný
vzor]. Vynálezci: Jiří KOŘEN, Miroslav BRYNDA, Karel KROFTA a Jindřich KŘIVÁNEK.
Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 26 724. 2014-04-07. Přihl.: 2013-04-29.
Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLOPLAZY. Zařízení
pro přípravu pozemku na řez chmele s minimalizací přejezdů [užitný vzor]. Vynálezci:
Ivo KLAPAL, Josef JEŽEK, Josef VOSTŘEL, Jaromír KLIMEŠ a Karel ZBOŘIL. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. Užitný vzor, 26 800. 2014-04-14. Přihl.: 2013-12-09. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.frm

Fprum – průmyslový vzor
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. a OSTRATICKÝ, spol. s r. o. Nůž pro mulčovač do chmelnic [průmyslový vzor]. Původci: Jindřich KŘIVÁNEK, Josef JEŽEK, Jaroslav POKORNÝ,
Karel KROFTA, Radek OSTRATICKÝ a Josef OSTRATICKÝ. Úřad průmyslového vlastnictví
ČR. Průmyslový vzor, 35 862. 2014-01-02. Přihl.: 2012-11-29. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci:
Josef JEŽEK, Jindřich KŘIVÁNEK a Jaroslav POKORNÝ. Úřad průmyslového vlastnictví
ČR. Průmyslový vzor, 36 016. 2014-04-23. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci:
Jaroslav POKORNÝ, Jindřich KŘIVÁNEK a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví
ČR. Průmyslový vzor, 36 017. 2014-04-23. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci:
Jaroslav POKORNÝ, Josef JEŽEK a Jindřich KŘIVÁNEK. Úřad průmyslového vlastnictví
ČR. Průmyslový vzor, 36 059. 2014-05-30. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. Zapichovač chmelovodů [průmyslový vzor]. Původci:
Jindřich KŘIVÁNEK, Jaroslav POKORNÝ a Josef JEŽEK. Úřad průmyslového vlastnictví
ČR. Průmyslový vzor, 36 060. 2014-05-30. Přihl.: 2013-04-16. Dostupné z:
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.frm

Gprot – prototyp
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Gfunk – funkční vzorek
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N2 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu
s vysokým obsahem selinenů [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy
HML27574, kód odrůdy 5095058, číslo žádosti P10112. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N3 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického typu
s vysokým obsahem humulonu a selinenů [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír
NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad.
Registrační číslo odrůdy HML27575, kód odrůdy 5095059, číslo žádosti P10113. Podání
žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N11 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického
typu s vysokým výnosem a vyšším obsahem alfa kyselin i farnesenu [funkční vzorek].
Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní
odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27576, kód odrůdy 5095060, číslo žádosti
P10114. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N12 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického
typu s vyšším obsahem alfa kyselin a farnesenu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír
NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad.
Registrační číslo odrůdy HML27577, kód odrůdy 5095061, číslo žádosti P10115. Podání
žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N13 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického
typu s vysokým obsahem farnesenu a humulonu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír
NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad.
Registrační číslo odrůdy HML27578, kód odrůdy 5095062, číslo žádosti P10116. Podání
žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. N35 – genotyp na nízkou konstrukci aromatického
typu s vysokým obsahem karyofylenu a humulonu [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír
NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27579, kód odrůdy 5095063, číslo žádosti P10117. Podání žádosti: 2014-09-19. Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. 5169 – genotyp na vysokou konstrukci s vysokým výnosem a vyšším obsahem alfa kyselin [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27580, kód odrůdy 5095064, číslo žádosti P10118. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
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CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. 5193 – genotyp na vysokou konstrukci aromatického
typu, charakteristický specifickou vůní pro využití pro studené chmelení [funkční vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27581, kód odrůdy 5095065, číslo
žádosti P10119. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do
CHMELAŘSKÝ INSTITUT s. r. o. 5227 – genotyp na vysokou konstrukci aromatického
typu s vysokým výnosem a vyšším obsahem beta hořkých kyselin i selinenů [funkční
vzorek]. Šlechtitel: Vladimír NESVADBA. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
Národní odrůdový úřad. Registrační číslo odrůdy HML27582, kód odrůdy 5095066, číslo
žádosti P10120. Podání žádosti: 2014-09-19.
Dostupné z: http://eagri.cz/public/app/sok/odrudyNouQF.do

Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy
Nmet – certifikovaná metodika
VOSTŘEL, Josef a Ivo KLAPAL. Metodika ochrany chmele 2014 [certifikovaná uznaná
metodika]. Žatec: Chmelařský institut s. r. o., 2014, 47 s. ISBN 978-80-86836-08-9.
PAPRŠTEIN, František a Josef PATZAK. Metodika hodnocení jabloně (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami [certifikovaná uznaná metodika]. Holovousy:
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o., 2014, 70 s. ISBN 978-8087030-21-9.

Nlec – léčebný postup
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
R – software
A – audiovizuální tvorba
VOSTŘEL, Josef a Josef JEŽEK. Český biochmel a biopivo / Böhmischer Biohopfen und
Biobier [DVD a online]. In: Propojení vědy a výzkumu (VaV) pro malé a střední podniky (MSP)
v sasko–českém příhraničí, projekt č. 100085648 operačního programu Ziel 3 / Cíl 3 / Vernetzte Forschung und Entwicklung (FuE) für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) der
sächsisch-tschechischen Region, Projektnummer 100085648, operationelles Program Ziel 3.
Ústecký Kraj, 2014. Stopáž: 6 min 47 s, česká a německá verze.
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=APizb9PeJNk a
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_M4_NIrm4
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E – uspořádání výstavy
M – uspořádání konference
Seminář k agrotechnice chmele. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání:
Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 25. 2. 2014.
Ekonomicko-technologický seminář. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo
konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o., 12. 3. 2014.
Uplatnění českých odrůd v pivovarnictví. Pořadatelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec
a Bohemia Hop a. s., Žatec. Místo konání: Žatec, aula Chmelařského institutu s. r. o.,
15. 4. 2014.

W – uspořádání workshopu
Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Žatec, areál Chmelařského institutu s. r. o.,
18. 6. 2014.
Den otevřených dveří Chmelařského institutu s. r. o. na ÚH Stekník. Pořadatel: Chmelařský institut s. r. o., Žatec. Místo konání: Stekník u Žatce, areál účelového hospodářství,
8. 8. 2014.
Degustace ležáckých typů piv chmelených různými odrůdami a způsoby (II. ročník).
Pořadatelé: Chmelařský institut s. r. o., Žatec a ARIX a. s., Praha. Místo konání: Žatec,
aula Chmelařského institutu s. r. o., 11. 9. 2014.

O – ostatní výsledky
Články v časopisu Chmelařství
KROFTA, Karel, Ivo KLAPAL, Miroslav BRYNDA, a Jana TICHÁ. Hodnocení kvalitativních ukazatelů českých chmelů ze sklizně 2013. Chmelařství. 2014, 87(1-2), 2-8. ISSN
0373-403X.
NESVADBA, Vladimír, Karel KROFTA, Zděnka POLONČÍKOVÁ a Alena HENYCHOVÁ.
Vůně chmelových hlávek u českých odrůd chmele. Chmelařství. 2014, 87(1-2), 9-11. ISSN
0373-403X.
POKORNÝ, Jaroslav. Výzkum a vývoj technologie a strojů pro pěstování chmele
na nízkých konstrukcích. Dílčí výsledky řešení projektu TA03021046 za rok 2013.
Chmelařství. 2014, 87(3), 22-24. ISSN 0373-403X.
JEŽEK, Josef a Marcela BENEDIKTOVÁ. Seminář „Integrovaná ochrana polních plodin
a chmele v praxi“ v Žatci. Chmelařství. 2014, 87(3), 25-29. ISSN 0373-403X.
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JEŽEK, Josef. Seminář k agrotechnice chmele v Žatci. Chmelařství. 2014, 87(3),
29-31. ISSN 0373-403X.
JEŽEK, Josef. Chmelařský institut se prezentoval na mezinárodním veletrhu Grüne
Woche 2014 v Berlíně. Chmelařství. 2014, 87(3), 31-33. ISSN 0373-403X.
JEŽEK, Josef. Chmelařský institut představil biochmel a biopivo na veletrhu BioFach
2014 v Norimberku. Chmelařství. 2014, 87(3), 33-34. ISSN 0373-403X.
KROFTA, Karel. Šestá Valná hromada Českomoravského svazu malých pivovarů.
Chmelařství. 2014, 87(3), 37. ISSN 0373-403X.
NESVADBA, Vladimír, Zděnka POLONČÍKOVÁ a Alena HENYCHOVÁ. Tvorba genofondu chmele s rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům s požadovanou kvalitou znaků. Chmelařství., 2014, 87(4), 42-45. ISSN 0373-403X.
JEŽEK, Josef a Ivo KLAPAL. Jarní pracovní setkání chmelařů Tršicka. Chmelařství. 2014,
87(5-6), 78-79. ISSN 0373-403X.
KROFTA, Karel. Festival minipivovarů na Pražském hradě. Chmelařství. 2014, 87(5-6),
80. ISSN 0373-403X.
JEŽEK, Josef. Den otevřených dveří Chmelařského institutu s. r. o. na Stekníku.
Chmelařství. 2014, 87(7-9), 103-105. ISSN 0373-403X.
JEŽEK, Josef a Miroslav BRYNDA. Chmelařský institut sadbu do zahraničí neprodává.
Chmelařství. 2014, 87(7-9), 105-106. ISSN 0373-403X.
VOSTŘEL, Josef. Ochrana chmele proti škodlivým organismům v roce 2014. Chmelařství.
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ISBN 978-80-7434-161-8.
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Ostatní
NESVADBA, Vladimír. Tvorba genofondu a jeho využijí v nových směrech šlechtění
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VYBRANÉ AKTIVITY V ROCE 2014
MZe vydalo „Situační a výhledovou zprávu CHMEL,
PIVO 12/2013“
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách
7. 1. 2014 „Situační a výhledovou zprávu CHMEL, PIVO 12/2013",
do které přispěli pracovníci CHI.

Situační
a výhledová zpráva
chmel, pivo

proSinec
2013

Projednání projektu v programu EUREKA
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., odpovědný řešitel projektu MŠMT EUREKA LF110008
„Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro
pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva“,
informoval 14. 1. 2014 oponentní radu o výsledcích výzkumných aktivit za rok 2013.
Ing. Vladimír Nesvadba,
Ph.D. (vpravo) při oponentním
řízení projektu.

Bonitace chmele v ÚKZÚZ
CHI přijal 16. 1. 2014 pozvání na další bonitaci chmele ze sklizně 2013. Za CHI se hodnocení na oddělení chmele ÚKZÚZ (Sekce rostlinné výroby – Odbor trvalých kultur –
Oddělení chmele) v Žatci zúčastnili jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., Miroslav Brynda
a Ing. Petr Svoboda, CSc.
Bonitace chmele v ÚKZÚZ v Žatci.
Zleva Ing. Zdeněk Nesvadba
(Referát zkoušení odrůd a registru chmelnic)
a Martin Kubík (referent Známkovny chmele
Žatec, Úštěk). Foto: M. Brynda
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CHI na „Grüne Woche“ 2014 v Berlíně
Internationale Grüne Woche (IGW) je mezinárodní potravinářský, zemědělský a zahradnický veletrh, který se konal ve dnech 17. – 26. ledna 2014 na výstavišti v Berlíně. Výstava je zaměřena v oblasti potravinářství na prezentaci gastronomie, na čerstvé produkty,
ryby, maso a mléčné výrobky. Dále je prezentován široký výběr vín z různých zemí, piva
a alkoholických nápojů. V sortimentu vystavovaných produktů nechybí ani trendy v oblasti potravinářství a biopotraviny. Součástí výstavy je i lesnictví a myslivost, přehlídky
hospodářských zvířat, prezentace zahradnictví a květinářství. Je určena jak pro odborné
návštěvníky, tak pro širokou veřejnost.
Charakter výstavy je kontraktační i prodejní, během konání dochází pravidelně k řadě setkání nejvyšších představitelů agrárního sektoru zemí západní, střední i východní Evropy.
Partnerskou zemí se pro rok 2014 stalo Estonsko. Česká republika byla partnerskou zemí
v r. 2005 (tehdy Ministerstvo zemědělství organizovalo zahajovací ceremoniál včetně
vystoupení Karla Gotta a orchestru a baletu Národního divadla).
CHI se ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR rozhodl k účasti z důvodu upevnění věhlasu českého chmelařství, připomenutí jeho historie včetně návazných činností
v podobě akvizic. Přestože je v současné době všeobecně známa poptávka po českém
chmelu, nelze usnout na vavřínech. Veletrh byl návštěvníkům otevřen po dobu 10 dní,
reprezentaci tvořily dvojice ve složení Ing. Josef Ježek, Ph.D. (garant za CHI) – Ing. Michal
Kovařík (tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR), Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. – Ing. Josef
Vostřel, CSc. a Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D. – Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
CHI využil příležitosti k prezentaci v části národní expozice Ministerstva zemědělství.
Při včasné registraci bylo možné si pronajmout stánek v rámci jednotně laděného designu. Dominantu tvořilo selské stavení, ve kterém bylo zázemí pro vystavovatele, nejlákavější část představovalo pohostinství s nabídkou zvěřinových specialit a točeného piva
z Plzně. Dalo by se říci, že Pilsner Urquell byl jakýmsi magnetem této části expozice ...
Z ostatních firem se prezentovaly PMS Přerov s pivy Holba, Litovel a Zubr, dále konopné
pivo Hokr, nechyběla opočenská zmrzlina, hráškové speciality z brněnské firmy Ceria,
ostravský výrobce ručně nakládaných a marinovaných sýrů Michal Kočař či gastronomický
dodavatel Bidvest.
Expozici ministerstva zemědělství reprezentoval Dr. Ing. Emerich Vacek (odborný
referent oddělení komunikace s veřejností), který byl přítomen po celou dobu veletrhu.
Zástupce vystavovatele Ing. Bohumil Bochňák (ARTEO CZ s. r. o., Blovice) otevřel výstavu
v doprovodu Dr. Ing. Emericha Vacka, Ing. Stanislava Kozáka (první náměstek ministra
pro komodity, výzkum a poradenství), Ing. Jana Veleby (senátor a předseda Agrární komory ČR), JUDr. Rudolfa Jindráka (velvyslanec ČR v Berlíně) a Ing. Petra Hošťálka (obchodní rada na velvyslanectví v Berlíně, mj. původem ze Žatce). Delegace se dotazovala
na záměry CHI na výstavě, účast ocenil zejména pan senátor. Ministr zemědělství v demisi,
Ing. Miroslav Toman, se z účasti na veletrhu omluvil kvůli neodkladné domácí politické
situaci.
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Mezinárodní veletrh Grüne Woche 2014 nabídl 124 670 m2 výstavní plochy a k účasti
přitáhl na 1689 vystavovatelů z 69 zemí, branami turniketů prošlo celkem 411 731
návštěvníků, z toho 80 360 tvořila odborná veřejnost.
Vzácná návštěva na stánku CHI v Berlíně
(17. 1. 2014). Zleva: Ing. Josef Ježek, Ph.D.
(garant účasti za CHI), Ing. Michal Kovařík
(tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR),
Ing. Jan VELEBA (senátor a prezident Agrární komory ČR), Ing. Stanislav KOZÁK (první
náměstek ministra pro komodity, výzkum
a poradenství), JUDr. Rudolf JINDRÁK (velvyslanec ČR v SRN) a Ing. Bohumil Bochňák
(zástupce zhotovitele expozice). Foto: archív
M. Kovaříka
Stánek CHI na mezinárodním veletrhu Grüne Woche 2014 v prvních dnech okupovali (zleva) Ing. Michal Kovařík ze SPCH ČR spolu s Ing. Josefem Ježkem, Ph.D. Foto: archív M. Kovaříka

Expozici Ministerstva
zemědělství nešlo na
mezinárodním veletrhu Grüne Woche 2014
v Berlíně přehlédnout.

Zasedala vědecká rada CHI
Ve středu 29. 1. 2014 zasedla vědecká rada CHI. Na programu bylo projednávání výstupů
z výzkumného záměru, projektů či diskuse k další výzkumné činnosti ústavu. Garantem
byl vědecký sekretář Ing. Josef Patzak, Ph.D. Úvodní slovo pronesl jednatel Ing. Jiří Kořen,
Ph.D. Následovala prezentace záměru RO1486434704 „Výzkum kvality a produkce českého chmele z hlediska konkurenceschopnosti a klimatických změn“, což je dlouhodobý koncepční záměr výzkumné organizace financované Ministerstvem zemědělství.
Záměr představil Ing. Josef Patzak, Ph.D., po němž následovali řešitelé dílčích etap
(Dr. Ježek, Dr. Krofta, Dr. Vostřel, Dr. Svoboda, Dr. Nesvadba). Ke konci zazněla krátká
informace o projektech ukončených v r. 2013 a nově řešených v r. 2014. Mimořádně
vystoupil Miroslav Brynda s příspěvkem o nevyrovnaném vzcházení a počátečním růstu
zavedených výhonů na jaře 2013.
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Vědecká rada CHI. Zleva: Ing. Václav Burger,
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a Ing. Josef Patzak, Ph.D.

Vědecká rada CHI (29. 1. 2014).

CHI převzal „řopíky“ do svého vlastnictví
Počátkem roku obdržel CHI nabídku Ministerstva obrany k převodu „řopíků“, jež se nacházejí na jeho pozemcích, do svého vlastnictví. CHI nabídku přijal, neboť si je vědom
nejen historické hodnoty stavby, ale zároveň tak učinil i z důvodu, aby zabránil potenciálnímu asociálnímu využití staveb různými živly, jenž by nerespektovaly soukromé vlastnictví, anebo i spekulantů, kteří by nám v budoucnu mohli činit problémy.

Pojmem „řopík“ se označují objekty lehkého opevnění, které byly v Československu budovány před
2. světovou válkou. Slovo pochází ze zkratky úřadu
ŘOP neboli ředitelství opevňovacích prací.

CHI na jednání expertní skupiny na ochranu chmele při MZe
Ing. Josef Vostřel, CSc. se spolu s Ing. Ivo Klapalem zúčastnili 30. 1. 2014 jednání expertní
skupiny na ochranu chmele na Ministerstvu zemědělství v Praze. Schůzka byla důležitá
pro vydání „Metodiky ochrany chmele pro rok 2014“.
CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Berlíně
V Berlíně se 5. – 6. 2. 2014 uskutečnila další schůzka expertní skupiny „Minor Uses“ pro
chmel. Cílem je získávání společných registrací přípravků na ochranu rostlin v důsledku zařazení chmele do minoritních plodin v rámci EU. České chmelařství reprezentoval
Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele CHI. Za CHI dále přítomen
Ing. Josef Ježek, Ph.D. Aktivně se jednání zúčastnili zástupci z Belgie, Francie, Polska,
Rakouska, Slovinska, SRN a USA. Jednání se odehrávalo v prostorách Haus der Land
- und Ernährungswirtschaft.
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Ing. Josef Vostřel, CSc. (vlevo) na jednání expertní skupiny pro chmel v Berlíně.

Ostatní účastníci jednání expertní skupiny pro chmel.
CHI jako degustující na Slavnostech piva v Táboře
Sládek Jan Hervert se zúčastnil XXIV. Reprezentačních slavností piva v Táboře, konaných
ve dnech 10. – 14. 2. 2014 v Táboře v Hotelu Palcát.
CHI na chmelařském kongresu v Senohrabech
Svaz pěstitelů chmele ČR uspořádal dne 12. 2. 2014 v konferenčních prostorách
zámeckého Hotelu S.E.N. v Senohrabech chmelařský kongres. CHI byl věnován prostor
v dopoledním bloku. Akce se zúčastnili jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., vědecký sekretář Ing. Josef Patzak, Ph.D., vedoucí ÚH Stekník Ing. Jindřich Křivánek, Ph.D., pracovník
oddělení agrotechniky Miroslav Brynda a výzkumná pracovnice oddělení šlechtění
Bc. Zděnka Polončíková. Degustaci zajišťovala sehraná dvojka Jana Krejčíková – Vít Karban.

Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., oslovuje
přítomné na chmelařském kongresu.
Foto: M. Brynda

66

Chmelařský kongres v Senohrabech v roce 2014.
Foto: M. Brynda

S příspěvkem ke šlechtění chmele vystoupila
Bc. Zděnka Polončíková. Foto: M. Brynda

Jana Krejčíková obsluhovala pípu. Foto: M. Brynda
CHI na veletrhu „BioFach 2014“
CHI v r. 2013 ukončil projekt ev. č. FR-TI3/376
„České biopivo“, který byl kofinancován poskytovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu
v programu TIP od r. 2011. V současné době je
z tištěných výstupů zpracovávána certifikovaná metodika pro pěstování chmele v ekologickém zemědělství. V žádosti při podávání
projektu o financování projektu výzkumu a vývoje byl zakotven požadavek na spolupráci s komerční sférou. Pouze dva pivovary byly ochotny podílet se na komerční koncovce
projektu v podobě výroby českého biopiva. Jednalo se o Žatecký pivovar, spol. s r. o.
a třeboňský Bohemia Regent a. s. Výzkumně se mimo jiné také hodnotí účast
na mezinárodních výstavách, CHI jedné takové možnosti využil, a to účasti
na mezinárodním veletrhu biopotravin a biovýrobků „BioFach 2014“, který se konal
ve dnech 12. až 15. února 2014 na výstavišti v Norimberku.
Biofach je nejvýznamnější mezinárodní veletrh v oblasti bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství v Evropě, v r. 2014 oslavil 25. výročí. V celosvětovém měřítku není
trh s biopotravinami či biovýrobky zanedbatelný. Mluví se o biovýrobcích, neboť zajímavým tržním artiklem jsou i nepotravinářské výrobky např. z bio-bavlny.
CHI využil možnosti prezentovat český biochmel a české biopivo v části národní expozice zastřešené Ministerstvem zemědělství. Grafika stánku byla jednotně laděna, aby
zapadala do celkové kompozice. CHI jako vystavovatel, jehož reprezentaci tvořili Ing.
Josef Ježek, Ph.D. a Ing. Karel Krofta, Ph.D., propagoval nejen samotný český biochmel,
ale také komerční biopiva ze Žateckého pivovaru, spol. s r. o. a pivovaru Bohemia Regent
a. s. Propriety na stánku byly sestaveny z propagačních předmětů CHI, obou pivovarů
a Svazu pěstitelů chmele ČR. Ostatní vystavovatelé se rekrutovali z producentů biovína,
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škrobu, mléčných výrobků, masa, konopného oleje, kosmetiky či různých extrudovaných
výrobků.
Expozici ministerstva zemědělství reprezentovali Ing. Jan Gallas, vedoucí oddělení ekologického zemědělství s odbornou referentkou Kateřinou Widtmannovou, dále byl přítomen Dr. Ing. Emerich Vacek (odborný referent oddělení komunikace s veřejností MZe).
Oficiálně expozici otevřel Ing. Petr Jílek (vrchní ředitel sekce zemědělských komodit
MZe) v doprovodu Ing. Josefa Hlobila, generálního konzula ČR v Mnichově.
Na veletrhu BioFach 2014 se prezentovalo celkem 2 235 vystavovatelů ze 76 zemí (internacionalita 70 %), výstavní plocha představovala 42 328 m2. Veletrh navštívilo celkem
42 455 odborných návštěvníků ze 135 zemí světa (internacionalita 44 %), přičemž nejvíce
jich bylo ze SRN, Rakouska, Itálie, Francie a Nizozemska.
Stánek CHI (vpravo) ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrhu biopotravin a biovýrobků „BioFach 2014“ v Norimberku. Foto: archív
Arteo CZ s. r. o., Blovice.

CHI na veletrhu biopotravin a biovýrobků „BioFach 2014“
reprezentovali (zleva) Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Josef Ježek,
Ph.D. Foto: archív CHI

CHI propagoval český biochmel a biopiva uvařená v Žateckém pivovaru, spol. s r. o. a třeboňském Bohemia Regentu a. s.
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Ministerská návštěva u stánku Chmelařského
institutu připíjí ke zdaru českého biopiva. Zleva
Ing. Petr JÍLEK (vrchní ředitel Sekce zemědělských komodit MZe), Ing. Jan GALLAS (vedoucí Oddělení ekologického zemědělství MZe),
Ing. Josef Hlobil (generální konzul ČR v Mnichově),
Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Josef Ježek, Ph.D.
Foto: archív Arteo CZ s. r. o., Blovice.

Žatecký pivovar vsadil v ekologickém výrobním programu na pivo pro celiaky „Celia“ – nově vařené v kvalitě BIO.

Ing. Karel Krofta, Ph.D. v rozhovoru pro německou televizi Spiegel TV (premiéra pořadu
24. 2. 2014). Zdroj: http://spon.de/vfKbl
Seminář k agrotechnice chmele v Žatci
CHI uspořádal dne 25. 2. 2014 na aule seminář k agrotechnice chmele. Seminář zahrnoval příspěvky k výživě a hnojení chmele, k pěstitelským problémům r. 2013, zmínka byla
o výzkumu mechanizace v SRN či fotografická a filmová ukázka mechanizované sklizně
na chmelnici v USA.
O první příspěvek k výživě chmele byl požádán Jiří Malý ze Zemědělské oblastní laboratoře Malý a spol., Postoloprty. V letošním roce pro chmel analyzoval úlohu, potřebu
a význam vápnění. Velká pozornost byla věnována organické hmotě, kvalita humusu se
posuzuje hlavně podle obsahu huminových kyselin k fulvokyselinám. Problém doplnění
organické hmoty trápí a do budoucna bude trápit všechny chmelaře. Jak Jiří Malý uvedl,
možností, jak ji doplnit, zahrnují chlévský hnůj (ale kdo ho dnes má?!), kejdu, komposty, zelené hnojení, diskutabilními jsou čistírenské kaly a nově digestáty z bioplynových
stanic. V další části se zaměřil na výsledky listových analýz z laboratorní činnosti firmy za
rok 2013.
Další prostor byl vyhrazen pro Matěje Přesličku, předsedu představenstva firmy
ReConsulting a. s., organizační složka, Praha. Ve svém příspěvku shrnul jednoroční
sledování pokusů s pomocným rostlinným přípravkem Humastar na kvalitativní parametry chmele. Odborným garantem pokusů byl za CHI vedoucí oddělení ochrany chmele
Ing. Josef Vostřel, CSc. Jak M. Přeslička uvedl, Humastar (registrované číslo ÚKZÚZ 3872)
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je vyrobený ze sachalinského leonarditu, nejbohatšího zdroje přírodních huminových
látek na světě. Humastar obsahuje min. 40 % huminových látek v roztoku. Cílem pokusu
bylo ověřit účinnost pomocného rostlinného přípravku Humastar, aplikovaného ve fungicidních sledech společně s běžně používanými fungicidy, na peronosporu chmelovou.
Hodnotil se také obsah alfa kyselin, který v průměru dosahoval 5,75 % oproti kontrole
4,65 %. Přestože M. Přeslička poukazoval na rapidní nárůst obsahu alfa kyselin, je nutno
uvést, že výsledky jsou jednoroční a bylo by vhodné se sledováním více zabývat v následujících letech.
Třetí příspěvek byl vyhrazen Miroslavu Bryndovi z CHI, a to o nevyrovnaném vzcházení a
počátečním růstu výsazů na jaře 2013. Miroslav Brynda shrnul postup prací, které se udály po vyvstání problémů. Tomuto jevu se věnovala expertní skupina, kterou za CHI tvořili
jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., Ing. Josef Vostřel, CSc. a Miroslav Brynda, za Státní rostlinolékařskou správu, OBO Žatec Ing. Marcela Benediktová, za ZOL Malý a spol., Postoloprty
Jiří Malý, Ing. Petra Andielová a za Hopex Louny, s. r. o. jeho jednatelé Ing. Jaroslav Maťátko
a Ing. Jaromír Češka. Ke konzultaci byl přizván Ing. Skácel ze SRS Olomouc. Přestože
názory jednotlivých stran se mohou lišit, je za nevyrovnané vzcházení některých rostlin
v porostech výsazů r. 2013 považováno více vlivů, a to zejména průběh zimy 2012/2013
(dlouhá, studená). Jak M. Brynda argumentoval, podobné růstové projevy (deformace
na tvořících se listech v počátku vegetace) se objevily i na porostech řepky olejky na
Žatecku a Libochovicku. Závěrem všem řešitelům poděkoval za aktivní přístup k řešené
problematice.
Po přestávce vystoupil Ing. Jaroslav Maťátko z Hopexu Louny, s. r. o., který navázal na první příspěvek, věnoval se vápnění a organickému hnojení chmele. Zdůraznil, že vápnění
ovlivňuje všechny procesy v půdách, a to chemické, fyzikálně–chemické a biologické.
Vyjmenoval příčiny okyselování půd, které tvoří odčerpání zásaditých složek rostlinou,
vyplavování zásaditých složek především vápníku, hořčíku, ochuzování půdy o vápno
hnojivy, které vápník vytěsňují ze sorpčního komplexu (např. draselná sůl, čpavek) či silné zamokření pozemku a nedostatek vzduchu. Dále přiblížil termín ekvivalent kyselosti a
zásaditosti minerálních hnojiv a uvedl, že nejvíce okyselujícím hnojivem je síran amonný,
pro jehož kompenzaci, tzn. na 100 kg síranu amonného, je potřeba přidat 112 kg CaCO3.
Připomněl, co se rozumí pod slovy vápenec, dolomitický vápenec, vápenatý dolomit či
dolomit a vzpomněl na staré rčení, které praví, že „vápno ochuzuje otce, ale obohacuje
syna“. V další části se věnoval úloze humusu a jeho obsahu, dále obsahu mikroživin u
nejdůležitějších organických hnojiv či určeným dávkám hnojiv po 2–3letý cyklus hnojení
chmele, kde vypíchl nejdůležitější zásady, kterými jsou pravidelné hnojení v určitých časových intervalech, aplikovat jen doporučené dávky (i snížené) a hlavně – co nejrychleji
zapravit do půdy!
Novinkou na semináři byl příspěvek o sklizni chmele na chmelnicích v USA, jak byla autory zaznamenána v září 2010 v okolí města Yakima, ve státě Washington (západ USA).
Sklizňovou mechanizaci přiblížil Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda představenstva CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Bohemia Hop, a. s. V USA existuje zcela odlišný koncept sklizně
na chmelnici, vlivem odlišných povětrnostních podmínek jsou využívány mobilní sklízeče chmele do vysokých konstrukcí, odvoz rév je zajišťován speciálními auty s korbami,
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zde zkrátka žádné traktorové strhávače rév nepoužívají. Na komentář Mgr. Rosy navázal
Ing. Josef Ježek, Ph.D. z CHI, kde na statické záběry navázal dynamickými – videoukázkami z místa sklizně.
Dále na semináři zazněl tradiční příspěvek Miroslava Bryndy z CHI o chmelové sadbě
a vyhodnocení sledovaných stanovišť v roce 2013. Vyzdvihl nejlepší sklizňové výsledky
výsazů v roce 2013 z produkce CHI, a to u ŽPČ VT (Osv. kl. 31 - k. ú. Lenešice 0,877 t/ha při
KH 4,33 %; Osv. kl. 114 - k. ú. Stekník 1,29 t/ha při KH 4,06 %; Osv. kl. 72 - k. ú. Radovesice
1,36 t/ha při KH 4,24 %) nebo pro nově marketingově žádanou odrůdu Kazbek (k. ú.
Stekník 1,98 t/ha při KH 5,65 %). Závěr patřil nabídce chmelové sadby s výhodnými platebními podmínkami a informaci o pořádání školení strojníků česaček a sušáren chmele
v r. 2014.
Na závěr si garant semináře, Ing. Josef Ježek, Ph.D., připravil příspěvky o výzkumu mechanizace v SRN. Přiblížil vývoj automatického zavěšovače drátku (das Drahtaufhängegerät),
který je namontován v přední části traktoru, sestává z několika senzorů, popojížděním
v nadefinovaných intervalech je ve výšce 7 m fixován chmelovod, a dále pak zařízení pro
bodovou aplikaci přípravků na ochranu rostlin (die Punktspritze zur Einzelstockbehandlung), které také za pomoci sensorů snímá pozici chmelovodu (drátku) a po vyhodnocení vyšle pokyn zařízení, které vystříkne aplikační tekutinu do místa chmelové rostliny,
cena se pohybuje kolem 5.500 EUR. Zařízení bylo zakoupeno do majetku CHI a názorně
bylo již předvedeno 8. 4. 2009 na Dni jarní techniky obdělávání chmelnic na Stekníku.
Ze semináře byl vydán sborník (Seminář k agrotechnice chmele: sborník přednášek
ze semináře konaného dne 25. 2. 2014, vydavatel Časopis Chmelařství, Žatec, 2014,
77 s. ISBN 978-80-86836-05-8).
TV–reportáž:
https://www.youtube.com/watch?v=yN55PyWO7UY
Účastníci semináře k agrotechnice chmele
na aule CHI v Žatci (25. 2. 2014).

Jiří Malý, jednatel ZOL Malý a spol., a ZKULAB
s. r. o., Postoloprty při přednášce.
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Ing. Jaroslav Maťátko z Hopexu Louny, s. r. o.,
při přednášce o vápnění a organickém hnojení
chmele.
Seminář o ochraně chmele pro obchodníky
s chmelem
Ing. Josef Vostřel, CSc. ve spolupráci s firmami
Spiess-Urania a Chemtura uspořádal v Žatci
dne 26. 2. 2014 seminář o ochraně chmele pro
obchodníky s chmelem. Seznámil je s aktuálními registracemi přípravků na ochranu chmele či s výsledky pokusů s novým fungicidem
Cuprozin Progress proti peronospoře chmelové a akaricidem Acramite proti svilušce
chmelové.
Seminář „Ochrana chmele 2014 – Morava“
Tradiční seminář o ochraně chmele pro tršické chmelaře uspořádal dne 28. 2. 2014
CHI ve Staměřicích v Motorestu Moravanka. Garant semináře, Ing. Ivo Klapal, spolu
s Ing. Josefem Vostřelem, CSc., seznámili účastníky s aktuální metodikou ochranu chmele
pro rok 2014.
Ing. Josef Vostřel, CSc. seznámil ve Staměřicích
tršické chmelaře s aktuálně vydanou metodikou
ochrany chmele. Foto: M. Brynda

Účastníci semináře k ochraně chmele
– Morava. Foto: M. Brynda

2014

Seminář „Ochrana chmele 2014“ v Žatci
CHI ve spolupráci s ochranářskými firmami uspořádal dne 4. 3. 2014 tradiční seminář
o ochraně chmele. Ing. Marián Havlíček (Bayer CropScience Czech Republic) seznámil
s fungicidní a insekticidní ochranou chmele. Přípravky Sumi Agro Czech s. r. o. v ochraně chmele proti svilušce a mšici chmelové představila Ing. Gyongyi Bezděková. Za firmu Chemtura Europe vystoupil RNDr. Bořivoj Lhotský, který představil nový akaricidní
přípravek Acramite 480 SC. Nový, tentokráte fungicidní přípravek, Cuprozin Progress
v ochraně proti peronospoře chmelové prezentoval Ing. Stanislav Hospůdka (Urania
Chemicals GmbH).
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Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele, představil vydanou metodiku ochrany chmele pro rok 2014 (ISBN 978-80-86836-08-9), na které spolupracoval
s Ing. Ivo Klapalem. Závěrem patřil Ing. Zdeňku Chabrovi ze společnosti NeraAgro, spol. s r. o.,
který se zaměřil na použití fungicidních přípravků v ochraně chmele.
TV–reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=JyUNy5I6FOI
Ing. Josef Vostřel, CSc., garant semináře
o ochraně chmele 2014. Foto: M. Brynda

Seminář o ochraně chmele 2014 na aule CHI.
Foto: M. Brynda
CHI uspořádal kurzy odborné způsobilosti
CHI jako vzdělávací zařízení pověřené Ministerstvem zemědělství uspořádal kurzy
odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Kurzy I. a II. stupně proběhly současně ve dnech 5. – 6. 3. 2014. Lektory z CHI byli Miroslav Brynda,
Ing. Josef Ježek, Ph.D. a Ing. Josef Vostřel, CSc. Povinný blok za Krajskou hygienickou stanici
Ústeckého kraje odpřednášela Ing. Hana Mačková (územní pracoviště KHS v Lounech).
Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (I. stupeň)
Miroslav Brynda při školení.

Na školení I. stupně se sešel dostatečný počet
uchazečů. Foto: M. Brynda
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Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (II. stupeň)

Ing. Josef Vostřel, CSc. při školení. Foto: M. Brynda

Ing. Josef Ježek, Ph.D. při školení.
Foto: L. Uhriková

Seminář „Ochrana a výživa chmele – Morava“
Ing. Ivo Klapal uspořádal 6. 3. 2014 ve Staměřicích seminář věnovaný ochraně a výživě
chmele.
Pracovní setkání partnerů projektu „Bioenergetika ZVT“
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko a Město Velké Pavlovice pořádalo ve dnech
6. a 7. 3. 2014 první setkání partnerů projektu „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“ (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006), jehož cílem je popularizovat výzkumné poznatky a vzdělávání v oblasti bioenergetiky podpořeného v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešiteli projektu jsou Ing. Jiří Kořen, Ph.D.,
Ing. Petr Svoboda, CSc. a Ing. Magda Vaňková.
Ekonomicko–technologický seminář v Žatci
CHI ve spolupráci s ČZU v Praze, Technickou fakultou, Katedrou zemědělských strojů
uspořádal dne 12. 3. 2014 na aule CHI ekonomicko–technologický seminář. Na semináři vystoupil Ing. Jaroslav Humpál (Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha)
s příspěvkem „Aktuální situace v případě aplikace SZP v ČR s ohledem na chmel“. Ing. Ivana
Veningerová (MZe) seznámila s „Podporou pěstitelům chmele z Programu rozvoje venkova“.
Ing. Mgr. Zdeněk Slonek z MZe zhodnotil „Dotační programy na rok 2014 a jejich vyhodnocení“. Ing. Jana Poláčková, CSc. z ÚZEI, pracoviště Brno, si připravila příspěvek o „Sledování a analýze nákladů a rentability chmele“. Jednatel CHI a garant semináře Ing. Jiří Kořen,
Ph.D. se zaměřil na „Vybrané ekonomické ukazatele při pěstování chmele“.
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Po přestávce byli přítomní seznámeni s příspěvkem doc. Ing. Adolfa Rybky, CSc.,
doc. Ing. Petra Heřmánka, Ph.D., Ing. Ivo Honzíka, Bohuslava Jošta (ČZU v Praze),
Ing. Jana Podsedníka (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, závod Mechanizace)
a Ing. Lubomíra Venta (CHMEL–Vent spol. s r. o., Kněžice) na téma „Modernizace technologického postupu česací linky chmele“. Další příspěvek na téma „Snížení ztrát chmele při sklizni využitím regulace na česačce PT–30“ vypracovali prof. Dr. Ing. František
Kumhála, prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. (ČZU v Praze, Technická fakulta) spolu
s Ing. Janem Podsedníkem (CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec). Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.
z CHI informoval o dílčích výsledcích řešení projektu TA ČR, ev. č. TA03021046 „Výzkum
a vývoj technologie pěstování chmele na nízkých konstrukcích“, za rok 2013. Dále vystoupili
Ing. Petr Sladovník (Impregnace Soběslav s. r. o.) s příspěvkem o „Výrobě impregnovaných
chmelových sloupů – kvalita procesu, životnost výrobku“ a Jaroslav Roda (Dřevovýroba
HEPA, spol. s r. o.) s příspěvkem o „Moderním i tradičním zpracování dřeva pro chmelařství
a zemědělství“.
Závěr patřil školení „k článku 68“, který vychází z nařízení rady (ES) č. 73/2009 ze dne
19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007
a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003. V rámci nařízení Evropské unie č. 73/2009, regulujícího a upravujícího přímé platby, je zapracován článek 68, který upravuje možnosti
zvláštních podpor. Ze semináře byl vydán sborník (A4, 123 s., ISBN 978-80-86836-11-9).
TV–reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=nQFIGCokI80

Ing. Jiří Kořen, Ph.D., garant semináře. Foto: M. Brynda

Účastníci ekonomicko–technologického semináře
v Žatci (12. 3. 2014). Foto: M. Brynda

Ing. Ivana Veningerová z MZe. Foto: M. Brynda
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Seminář „Ochrana chmele technologií společnosti Syngenta“
CHI ve spolupráci se Syngenta Czech s. r. o. uspořádali 20. 3. 2014 na aule seminář „Ochrana chmele technologií společnosti Syngenta“. Přednášky otevřela Ing. Helena Bochová se
Syngenty Czech s. r. o. s příspěvkem o aktuální situaci s přípravky do chmele pořádající
společnosti. Na ni navázala Ing. Jitka Procházková o použití přípravků společnosti do
chmele. Ing. Josef Vostřel, CSc. vyhodnotil demonstrační pokus s přípravky na ochranu
chmele této společnosti.
Seminář k ochraně chmele technologií společnosti Syngenta.

Ing. Josef Vostřel, CSc. při přednášce.

CHI vydal dvě nové metodiky
Ing. Karel Krofta, Ph.D. a kol. vydal
metodiku pro praxi 03/2013 o názvu „Pěstování odrůdy VITAL“ (formát A5, 58 s, ISBN 978-80-8683602-7). Ing. Josef Patzak, Ph.D. spolu
s RNDr. Jaroslavem Matouškem,
CSc. (Biologické centrum AV ČR v.
v. i., České Budějovice) vydali certifikovanou metodiku 02/2013 o názvu „Metodika využití molekulárně-genetických markerů sekvencí genů
a genetických elementů ve šlechtění
a managementu chmele (Humulus
lupulus)“, formát A5, 34 s. ISBN 97880-86836-94-2.
CHI na „Jarní ceně českých sládků“ na Zvíkově
Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Jan Hervert se zúčastnili VIII. ročníku „Jarní ceny českých sládků“, které se konalo 21. – 22. 3. 2014 v Pivovarském dvoře
ve Zvíkově. S přednáškou na téma „Stárnutí chmele a chmelových produktů“ vystoupil
Ing. Karel Krofta, Ph.D.
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Ochutnávka piv z pokusného pivovárku
CHI. Foto: K. Krofta

Ochutnávka piv z pokusného
pivovárku CHI. Foto: K. Krofta

Jan Hervert (vpravo) při degustaci.
Foto: archív K. Krofty

Ing. Karel Krofta, Ph.D. (vpravo) při
degustaci. Foto: archív K. Krofty

CHI uspořádal degustaci piv
CHI uspořádal 26. 3. 2014 degustaci 11 piv uvařených v pokusném pivovárku. Pozvánky
byly adresovány Bohemia Hop, a. s., CHMELAŘSTVÍ, družstvu Žatec, Žateckému pivovaru,
spol. s r. o., Arix a. s., ÚKZÚZ Žatec, Hopexu Louny, s. r. o., ZOL Malý a spol. a ZEM–INVEST.
Závěrečné oponentní řízení projektu MPO, FR-TI3/376 „České biopivo“
CHI uspořádal závěrečné oponentní řízení projektu MPO, ev. č. FR–TI3/376 „České biopivo“ (2011–2013), jehož odpovědným řešitelem byl Ing. Josef Vostřel, CSc. CHI řešil projekt
ve spolupráci se Žateckým pivovarem, spol. s r. o. a třeboňským Bohemia Regentem a. s.
Oponentní rada složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obcodu, dvou nezávislých oponentů a zástupce nositele projektu konstatovala
splnění cílů a věcných záměrů projektu.
Ing. Josef Vostřel, CSc. byl odpovědným řešitelem projektu MPO, FR–TI3/376 „České biopivo“
(2011–2013).
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Projekt českého biochmele a biopiva v reportáži pro Ústecký kraj
Ústecký kraj v rámci řešení svého operačního projektu „Ziel 3/Cíl 3“ (Evropská unie. Evropský
fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti, ev. č. 100085648) požádal CHI
o propagaci projektu MPO, ev. č. FR-TI3/376 „České biopivo“ (2011–2013).
Dílčí televizní reportáž o českém biochmelu a biopivu je součástí tématu „Propojení vědy
a výzkumu (VaV) pro malé a střední podniky (MSP) v sasko-českém příhraničí“. Reportáž se
natáčela v říjnu 2013 v prostorách pokusného pivovárku a účinkují v ní Ing. Josef Vostřel,
CSc. a Ing. Josef Ježek, Ph.D. Tematické ilustrační audio– a video–záběry poskytl rovněž
CHI ze záběrů Dr. Ježka.
TV–reportáž 1 (CZ): https://www.youtube.com/watch?v=cvNzmOmW1mM
TV–reportáž 1 (DE): https://www.youtube.com/watch?v=EeKDX_5eeac
TV–reportáž 2 (CZ): https://www.youtube.com/watch?v=APizb9PeJNk
TV–reportáž 2 (DE): https://www.youtube.com/watch?v=Ij_M4_NIrm4

Repro: viz TV–reportáž 1 (CZ) Repro: viz TV–reportáž 1 (CZ) Jan Hervert, sládek CHI.
			
Repro: viz TV–reportáž 1 (CZ)

Repro: viz TV–reportáž 2 (CZ)

Repro: viz TV–reportáž 2 (CZ)

Techagro 2014 (30. 3. – 3. 4. 2014) – poster projektu TAČR na stánku ČZU
Na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky „Techagro“ (v Brně v pavilonu A1,
na stánku č. 019 katedry zemědělských strojů Technické fakulty ČZU v Praze)
vystavovaly CHI, ČZU a CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec poster o společně řešeném
projektu u Technologické agentury ČR, ev. č. TA03021046 „Výzkum a vývoj technologie
a strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích“ (2013–2016).

78

CHI v nymburském pivovaru přednášel o chmelu		
			
Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., vedoucí oddělení chemie chmele Ing. Karel Krofta, Ph.D.
a vedoucí oddělení šlechtění chmele Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. přednášeli dne
4. 4. 2014 o chmelu pro zaměstnance pivovaru Nymburk.
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. při přednášce
v nymburském pivovaru. Foto: K. Krofta
Konference „Uplatnění českých odrůd chmele
v pivovarnictví 2014“
CHI ve spolupráci s Bohemia Hop, a. s. uspořádali dne 15. 4. 2014 v aule CHI již tradiční konferenci k uplatnění českých odrůd chmele v pivovarnictví, která sestávala z degustací a odborných
přednášek. První ochutnávka byla zaměřena na představení českých odrůd chmele
– Harmonie, Rubín, Bohemie, Saaz late a Vital – v pivu. Druhá degustace se věnovala
studenému chmelení odrůdami Vital, Rubín a Harmonie. Třetí degustace představovala
trojúhelník, čtvrtá se zaměřila na piva „ALE“ za studena chmelenými odrůdami Rubín,
Kazbek a 2 novošlechtěnci. Pátá degustace si kladla za cíl odlišit ročníky piva 2008 a 2013
uvařená z odrůdy Premiant. Poslední šestá degustace byla spojena s bonitací a zahrnovala studené chmelení odrůd Kazbek, Sládek a Premiant v nealko pivu.
V odborném bloku vystoupil Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D., představil české odrůdy
chmele. V druhé přednášce spolu s Janem Hervertem sdělil praktické a konkrétní poznatky v procesu studeného chmelení. Třetí přednášku Dr. Nesvadba věnoval aktuálnímu stavu šlechtění nových odrůd v ČR. Čtvrtou přednášku s tématem o stárnutí chmele
si připravil Ing. Karel Krofta, Ph.D. Aktuality ze CBC Denver (USA, 8. – 11. 4. 2014) přinesl spolupořadatel, Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda představenstva Bohemia Hop, a. s.
Poslední přednáška patřila Dr. Ing. Pavlovi Horčičkovi ze společnosti Selgen a. s.,
který představil sladovnické ječmeny a šlechtění zastupované společnosti.
Post–program zahrnoval prohlídku výzkumného zázemí CHI a prohlídku Žateckého
pivovaru, spol. s r. o. Večerní program s degustací se odehrával na aule CHI.
TV–reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=43ELZPJD8EM

Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda představenstev
CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Bohemia Hop a. s.,
přítomné přivítal.
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Ke komplexnímu vjemu byly připraveny i sušené
hlávky chmele.

Pozvání přijala i starostka města Žatce,
Mgr. Zdeňka Hamousová, na konci října 2014
se stala senátorkou. Foto: M. Brynda

Mezičas vyplňovaly
Foto: M. Brynda

odborné

přednášky.

CHI přítomen na regionálních schůzkách CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D., se spolu s Miroslavem Bryndou zúčastnili regionálních
schůzek CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec (22. 4. 2014 pro Tršicko, 23. 4. 2014 pro Úštěcko,
24. 4. 2014 pro Žatecko (Žatec) a 25. 4. 2014 pro Žatecko (Rakovník)).
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. v Tršicích. Foto: M. Brynda

Ing. Jiří Kořen, Ph.D. (vlevo vzadu) na regionální
schůzce pro Úštěcko. Foto: M. Brynda
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CHI jako degustující v soutěži „České pivo 2014“
Zástupci z CHI, Ing. Karel Krofta, Ph.D., Jan Hervert a Bc. Alena Henychová, zasedli
ve dnech 23. – 24. 4. 2014 v pivovaru ve Velkých Popovicích do degustačních komisí soutěže „České pivo 2014“, kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven a s jejímiž výsledky
byla veřejnost seznámena 24. 9. 2014 na slavnostním večeru v Praze.
CHI vytvořil společensky účelné pracovní místo při Úřadu práce
CHI se 1. 5. 2014 zapojil do projektu „CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Společensky účelná pracovní
místa“ prostřednictvím Úřadu práce, krajské pobočky v Ústí nad Labem. Pracovní místo
bylo zaměřeno na práci: dělnice v zemědělství.
CHI na Chmelfestu 2014 v Žateckém pivovaru
CHI se 3. 5. 2014 zúčastnil III. ročníku dne otevřených dveří Žateckého pivovaru, spol.
s r. o. – „Chmelfest v Žateckém pivovaru“. Točila se piva uvařená na území města Žatce, tj.
z Žateckého pivovaru, Restaurantu U Orloje a minipivovárku CHI.
Požehnání letošní úrodě chmele na žateckém
náměstí.

Mýtná brána ke vstupu do Žateckého pivovaru.
Pracovní setkání chmelařů Tršicka
CHI, pracoviště Tršice, uspořádalo dne 20. 5. 2014 na sále Tršické zemědělské, a.s.,
pracovní setkání chmelařských specialistů chmelařské oblasti Tršicko. Náplní semináře
bylo zhodnocení jarních prací a ochranářských zásahů, degustace piv a prezentace
zahraničních služebních cest, realizovaných počátkem roku 2014 CHI.
Seminář zahájil Ing. Ivo Klapal, výzkumný pracovník CHI z detašovaného pracoviště
Tršice. Na první bod programu zařadil degustaci pokusných piv z minipivovaru CHI.
Degustaci komentoval Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. Degustována byla piva uvařená
z odrůdy Harmonie (která postupně nahrazuje odrůdu Bor), z odrůdy Žatecký pozdní
(Saaz Late) a z kombinace odrůd Agnus–Sládek–ŽPČ. Volně byl dispozici Atlas českých
odrůd chmele CHI, neboť některé české odrůdy ještě nejsou ve chmelařské oblasti
ščzTršicko pěstovány. Nejvíce přítomným „chutnalo“ pivo z odrůdy Harmonie.
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K situaci v ochraně chmele vystoupil Ing. Josef Vostřel, CSc. Zhodnotil ochranářské zásahy proti peronospoře a seznámil s činností CHI v expertní komisi pro chmel, která byla
založena při Evropské unii v září 2012 v důsledku zařazení chmele do minoritních plodin. Náplní komise je vzájemné získávání registrací přípravků na ochranu chmele spolupracujících chmelařských zemí EU a USA. Neopomněl zmínit končící platnost registrace
Ridomilu Gold Plus 42,5 WP do 31. 5. 2014, po tomto datu se již nesmí prodávat, ale lze
jej spotřebovat ze zásob až do 31. 5. 2018.
Pěstování chmele v Jihoafrické republice představil Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. spolu
s Ing. Josefem Vostřelem, CSc. Služební cestu realizovali v únoru 2014, jejím cílem byla
spolupráce v oblasti šlechtění a ochrany chmele. Přítomní si např. povzdechli nad informací, že vlivem klimatických podmínek nejsou v JAR problémy se mšicí a peronosporou
chmelovou. Zajímavostí byla zmínka o vegetačních projevech žateckého červeňáku na
tomto kontinentu či úsměvné sdělení, které by snad mohlo být i vtipem, že Jihoafričané
některým odrůdám chmele dokonce přisvěcují.
Ing. Josef Ježek, Ph.D. prezentoval misi CHI na mezinárodním veletrhu „Grüne
Woche 2014“ v Berlíně či propagaci českého biochmele a biopiva na veletrhu biopotravin
a biovýrobků „Biofach 2014“ v Norimberku.
Z Evropy se Dr. Ježek přesunul do USA, kde tršickým chmelařům představil sklizeň chmele na chmelnicích ve státě Washington, v okolí města Yakima. Výklad byl doplněn filmovými reportážemi, jak byly v září 2010 zaznamenány v rámci služební cesty družstva
Chmelařství. Oba dva filmy je možné si znovu přehrát, k dispozici jsou u Ing. Klapala na
flash disku.
S nabídkou školení strojníků česaček a sušáren chmele vystoupil Miroslav Brynda.
Připomněl, že poslední školení se zde konalo před dvěma lety a bude–li ze strany
tršických chmelařů zájem, bude v roce 2014 zopakováno. Školení nejen že poukazuje
na správnou technologii česání a sušení chmele, ale v případě pracovního úrazu
zaměstnance je vydané potvrzení o školení vítaným dokladem pro vyšetřující
inspektorát bezpečnosti práce, že zaměstnavatel učinil nezbytné kroky k eliminaci úrazu.
Ing. Ivo Klapal dle programu dále představil spolupráci CHI se Zemědělským družstvem
Doloplazy, jež hmatatelně vyústila v zápis užitného vzoru č. 26800 do rejstříku Úřadu
průmyslového vlastnictví ČR. Ing. Jaromír Klimeš a Karel Zbořil ze Zemědělského družstva Doloplazy navrhli zařízení pro přípravu pozemku na řez chmele s minimalizací přejezdů. Zařízení je od 14. 4. 2014 u ÚPV právně chráněno. Funkční vzorek byl prezentován
na filmových záběrech. Ing. Klapal přítomným nabídl spolupráci i touto formou a poděkoval za vstřícný postoj doloplazského družstva. CHI znovu děkuje všem vynálezcům,
kteří se nebojí své nápady prezentovat.
Po této části, kde se prezentovali pracovníci CHI a proběhla degustace chmele, následovala odborná část. Ing. Ivo Klapal se zaměřil na vyhodnocení jarních prací na Tršicku,
stavu porostů chmele a výsazů. Připomněl principy správného řezu chmele a poukázal
na rizika spojená s úletem chemických látek aplikovaných na sousední plodiny. Dále
upozornil na zásady správné aplikace insekticidů a seřízení rosičů. V závislosti na průbě-
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hu letošního zimního a jarního počasí vyhodnotil výskyt peronospory chmelové a přelety mšice chmelové. Při této příležitosti nastínil možné strategie ochrany proti těmto
škodlivým činitelům. Závěrem pak navázal na vystoupení Ing. Josef Vostřela, CSc. a upozornil pěstitele na problém při použití fungicidu Aliette Bordeaux, u kterého je ukončení
uvádění na trh stanoveno na 30. 11. 2014 a používání povoleno max. do 30. 11. 2015.
Sál pro akci CHI poskytla Tršická zemědělská, a. s.

Ing. Ivo Klapal zorganizoval pracovní setkání chmelařů Tršicka (20. 5. 2014). Foto: M. Brynda
Část pracovního setkání byla vyhrazena degustaci
piv. Foto: M. Brynda

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. při přednášce.
Foto: M. Brynda
Jednatel v reportáži ČRo Sever
Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. odpovídal na otázky Jana Beneše, reportéra Českého
rozhlasu Sever k tématu narůstajícího zájmu o český chmel (27. 5. 2014).
CHI v Praze na akci „Pivo na Náplavce“
Ing. Jiří Kořen, Ph.D., jednatel CHI, se spolu se sládkem Janem Hervertem ve dnech
30. – 31. 5. 2014 zúčastnili festivalu malých a mini českých pivovarů „Pivo na Náplavce“,
jejímž pořadatelem bylo občanské sdružení Archetyp. Na stánku Žateckého pivovaru
byly k ochutnání točeny světlé dvanáctky chmelené za studena odrůdou Rubín
nebo Kazbek.
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CHI se prezentoval na stánku Žateckého pivovaru.
Foto: M. Vokřál (Agriprint s. r. o.)

Foto: M. Vokřál (Agriprint s. r. o.)
CHI na odborném semináři v Senátu
Ing. Karel Krofta, Ph.D. spolu s Ing. Michalem Kovaříkem, tajemníkem Svazu pěstitelů
chmele ČR, vystoupili dne 3. 6. 2014 v Senátu na odborném semináři „Pivovarnictví,
sladařství a chmelařství: současnost a budoucnost tradičních odvětví českého hospodářství“
s prezentací o českém chmelařství.
Seminář pořádal předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch a Český svaz
pivovarů a sladoven. Program dále zahrnoval neformální setkání účastníků semináře
ve Valdštejnské zahradě, kde byl připraven stánek CHI, na kterém byli dále přítomni jednatel
Ing. Jiří Kořen, Ph.D., Ing. Josef Ježek, Ph.D., Jana Krejčíková a Vít Karban.
Vlevo dole Ing. Michal Kovařík spolu s Ing. Karlem
Kroftou, Ph.D. na odborném semináři v Senátu.
Foto: archív ČSPAS

Ing. Michal Kovařík v Senátu. Foto: archív ČSPAS

Ing. Josef Ježek, Ph.D. byl náležitě hrdý, že
CHI mohl reprezentovat v zahradách Senátu.
Foto: V. Karban

84

Školení strojníků česacích strojů a sušáren chmele
CHI ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele pořádal školení strojníků česacích strojů
a sušáren chmele. Za CHI přednášeli Miroslav Brynda a Ing. Václav Ciniburk. Školení se
uskutečnila v Žatci (9. – 10. 6. 2014) a Polepech (24. 6. a 26. 6. 2014). Dále byl vyhlášen
mimořádný termín na blokové školení do Žatce (2. 8. 2014). Celkově se školení zúčastnilo
264 osob.

Ing. Václav Ciniburk při školení v Polepech
(24. 6. 2014). Foto: M. Brynda

Členské schůze a valná hromada v CHI
V jeden den, 11. 6. 2014, proběhly v CHI vrcholné členské schůze. Nejprve CHMELAŘSTVÍ,
družstva Žatec, do jejíž kontrolní komise byla zvolena ekonomka CHI Ing. Magda Vaňková. Poté se uskutečnila mimořádná členská schůze Svazu pěstitelů chmele ČR, na které
byl přítomen jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. Odpoledne pak proběhla valná hromada společnosti Bohemia Hop, a. s., do jejíž dozorčí rady byla také zvolena Ing. Vaňková.
CHI na „Festivalu minipivovarů na Pražském hradě“
Pro všechny milovníky piva uspořádal Českomoravský svaz minipivovarů v pátek 13.
a sobotu 14. června 2014 třetí ročník „Festivalu minipivovarů na Pražském hradě“, který byl
situován do královských zahrad Pražského hradu na Střeleckou cestu pod Letohrádkem
královny Anny.
Cílem festivalu bylo poskytnout milovníkům pivních specialit a kvalitní zážitkové gastronomie možnost degustace širokého množství vzorků z produkce minipivovarů
ze všech koutů ČR, ochutnat a seznámit se s různými pivními druhy a styly. Za CHI piva
v pátek roztáčeli Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Jana Krejčíková, v sobotu Ing. Petr Svoboda, CSc.
s brigádnicí Andreou Kozlovskou. CHI se prezentoval světlým ležákem a českou ipou.

Festival minipivovarů na Pražském hradě
(13. – 14. 6. 2014). Foto: M. Vokřál (Agriprint s. r. o.)
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V pátek 13. 6. 2014 byl přítomen Ing. Karel Krofta,
Ph.D. s Janou Krejčíkovou. Foto: M. Vokřál
(Agriprint s. r. o.)

CHI na odborném zájezdu CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
Miroslav Brynda a Ing. Ivo Klapal se zúčastnili odborného zájezdu, který pořádalo
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec. Zájemci ve dnech 16. – 19. 6. 2014 navštívili chmelařskou
zemi – Slovinsko.

Společnou fotografii pořídil Miroslav Brynda.
Projekt „Bioenergetika ZVT“ se představil v CHI
V CHI proběhlo dne 18. 6. 2014 představení řešení projektu „Bioenergetika ZVT“
neboli „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky,
CZ.1.07/2.3.00/45.0006“. Cílovou skupinou byli zejména žáci základních a studenti středních škol. Řešiteli za CHI jsou Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
a Ing. Magda Vaňková.

Projekt „Bioenergetika ZVT“ na aule CHI.
Foto: P. Svoboda
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Ing. Ivana Malířová přiblížila všem náctiletým práci laboratoře oddělení biotechnologie. Foto: P. Svoboda

Exkurze Syngenty Deutschland v CHI
Zaměstnanci německé firmy Syngenta Deutschland a ostatní pozvaní hosté, např.
z německého výzkumného ústavu z Hüllu, státní správy LfL a poradenské služby
Hopfenring, všichni ve vztahu ke chmelu, navštívili 30. 7. 2014 CHI, kde se seznámili
s jeho vědecko–výzkumnou činností. Garantem akce byl Ing. Josef Vostřel, CSc. Prezentace si připravili Ing. Karel Krofta, Ph.D. a Ing. Josef Ježek, Ph.D., ÚH Stekník představil
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D.

Ing. Josef Vostřel, CSc. při přednášce
v Žatci …

… a na Stekníku.

Den otevřených dveří na ÚH Stekník
Jednatel CHI, Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a vedoucí účelového hospodářství, Ing. Jaroslav Pokorný,
Ph.D., zahájili dne 8. 8. 2014 tradiční den otevřených dveří. Seznámili s programem
a předali slovo Ing. Luboši Hejdovi, novému předsedovi Svazu pěstitelů chmele ČR, který
se vyjádřil k současnému stavu pěstování chmele v ČR. O český chmel, zejména o aromatické odrůdy, je zaznamenávána poptávka, kterou narychlo nelze pokrýt. Zájem je patrný
z nabídek dlouhodobých smluv obchodníků (např. do r. 2020), který po letech váhání
přinesl chmelařům určitou jistotu. Produkce letošní sklizně je odhadována na 5 500 tun.
Závěrem popřál, aby sklizeň proběhla bez vážných komplikací.
Za lídra na trhu s chmelem vystoupil Mgr. Zdeněk Rosa, BA, předseda představenstev
Bohemia Hop, a. s., a CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec. Mgr. Rosa potvrdil slova předsedy
Svazu, do budoucna očekává návrat zájmu zahraničních odběratelů o nejjemnější
aromatický chmel, naše národní zlato, kterým je Žatecký poloraný červeňák (ŽPČ).
Výhodou na trhu může být i dostupnost nové české odrůdy Kazbek ze šlechtění CHI,
která je zařazována do kategorie tzv. flavour hops, tj. chmelů se specifickými vůněmi,
které intenzivně vyhledávají zejména malé pivovary v USA (tzv. craft breweries).
Právě nové trendy ve chmelení pro spodně i svrchně kvašená piva mohou českému
chmelařství přinést dlouhodobé smlouvy.
O sdělení k aktuální výměře chmelnic resp. registrované sklizňové plochy byl požádán Ing. Vladimír Barborka, vedoucí oddělení chmele v Žatci ze Sekce rostlinné výroby
ÚKZÚZ, jeho slovům pečlivě naslouchal i Ing. Jiří Urban, ředitel Sekce rostlinné výroby
ÚKZÚZ. K 30. 4. 2014 dosahovala celková sklizňová plocha chmele celkem 4 472 ha
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chmele. Nejvíce je ve 3 chmelařských oblastech (Žatecko, Úštěcko, Tršicko) pěstován ŽPČ
(3 904 ha), následují odrůdy Sládek (272 ha), Premiant (187 ha), Agnus (40 ha) a Kazbek
(18 ha). Pěstování chmele je finančně náročné, pro příklad náklady na výstavbu 1 ha nové
chmelnicové konstrukce dosahují cca 600 tisíc Kč, proto nové plochy pomalu přibývají.
Po úvodním bloku a poskytnutí informací médiím byli účastníci motorizovaně převezeni
na chmelnice účelového hospodářství, vinoucích se podél silnice k obci Stekník. Chmelař
Pavel Kozlovský komentoval prováděnou agrotechniku chmele, a to s důrazem na termíny řezu jednotlivých odrůd či dobu zavádění chmelových výhonů. Návštěvníci se např.
zastavili u výsazu perspektivní odrůdy Kazbek, jež v r. 2013, tj. prvního roku vegetace,
dosáhla překvapivého výnosu 1,9 t/ha.
Vedoucí oddělení ochrany chmele, Ing. Josef Vostřel, CSc., zhodnotil vývoj chorob
a škůdců v r. 2014. Se zájmem jsou vždy očekávány informace o demonstračních
a registračních pokusech nových přípravků na ochranu rostlin, neboť vlivem zpřísňujících
se požadavků Evropské unie na účinné látky přípravky ubývají.
Příprava pozemků před novou výsadbou chmelnic a s tím související péče o ně může být
u některých pěstitelů nedostatečná. Z důvodu absence vhodné techniky mizí rigolovací
orba (převracení půdy do hloubky 60 cm), dříve hojně využívané „stalince“ již nebývají
k dispozici. Tomuto problému se věnovala ukázka dlátového pluhu, kterou okomentoval Dr. Pokorný. Cílem je narušit, rozdrobit a prokypřit utužený profil stanoviště, kde se
chmel pěstoval minimálně 15 let. K tažení 7 podrývacích těles je zapotřebí traktor o výkonu 220 – 280 HP, celková hmotnost dosahuje totiž 2 510 kg. Ne každý by si mohl tuto
techniku dovolit, a proto je za hubičku půjčována Provozem Služeb družstva CHMELAŘSTVÍ (1 200 Kč/den bez DPH). Dlátový pluh byl již chmelařům představen dne 30. 6. 2010
v rámci „Polní ukázky strojů“ na ÚH Stekník.
O monitoringu zdravotního stavu porostů chmele promluvil Ing. Petr Svoboda, CSc.,
který se zabývá diagnostikou virů a viroidů chmele. Jak uvedl, výskyt obávaných infekcí
zatím nepředstavuje pro chmelaře závažné riziko.
O významu zeleného hnojení pohovořil Ing. Josef Ježek, Ph.D., výzkumný pracovník oddělení agrotechniky chmele. Nabádal chmelaře k jeho většímu využívání v praxi. Kromě
obecně rozšířeného výsevu hořčice bílé (Sinapis alba) doporučil také svazenku vratičolistou (Phacelia tanacetifolia) či ředkev olejnou (Raphanus sativus subsp. oleiferus). Představena byla i novinka troubského výzkumného ústavu pícninářského, a to svazenka shloučená Fiona (Phacelia congesta L.), která vykazuje pozdější nástup kvetení oproti svazence
vratičolisté. Pro doplnění uvedl, že bavorští pěstitelé chmele si do agro–envi opatření
zařadili podporu výsevu meziplodin, která za dodržení stanovených podmínek představuje 100 EUR/ha. Využitím zeleného hnojení ve chmelnicích se CHI zabýval v letech
2008–2012 při řešení projektu NAZV QH81049 „Integrovaný systém pěstování chmele“.
Z úst Pavla Kozlovského dále zazněla informace o výsledcích obsahu alfa kyselin ve
chmelových hlávkách ŽPČ (hodnota KH), který je jedním z indikátorů realizace produkce a které CHI pro chmelaře exkluzivně monitoruje na vybraných chmelnicích oblasti
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Žatecka a Úštěcka. Dynamika tvorby alfa kyselin v hlávkách napomáhá chmelařům
v rozhodování o správném načasování termínu sklizně.
O chmelové sadbě pohovořil Miroslav Brynda, odborný pracovník oddělení agrotechniky chmele. Zaměřil se zejména na nešvary, se kterými se v poradenské činnosti setkává,
a apeloval na všechny přítomné, aby výsadbové práce nepodceňovali. Spočítal, že celkové
náklady na výsadbu 1 ha včetně sadby chmele dosahují cca 132 tisíc Kč a je škoda, když
pracovní a technologická nekázeň ztíží její ujmutelnost a vzcházivost na jaře příštího roku.
Kdo vytrval až do konce, mohl se z úst Dr. Pokorného dozvědět o nových nůžkách do
chmelnic, které navrhli zlepšovatelé Dr. Pokorný spolu s Pavlem Kozlovským v reakci na
neuspokojivou nabídku na trhu. Od nových nůžek očekáváme vyšší užitnou hodnotu
spočívající ve střihu rév během sklizně, dále pro střih pružin po sklizni a v neposlední
řadě i pro střih nového dřeva na jaře, který se ve specifických případech používá místo
řezu. S novými nůžkami se můžete kdykoliv seznámit u Dr. Pokorného či Pavla Kozlovského, v případě masívního zájmu zajistí CHI jejich výrobu. Pokud vás nůžky zaujaly, dejte
nám o tom vědět.
Účastníci dne se dále na nádvoří ÚH Stekník mohli seznámit s výrobky a službami vystavujících firem (traktory do chmelnic a ostatní mechanizace, chmelařské sloupy, ochranářské firmy aj.) či si znovu navzájem popovídat. Více než 130 návštěvníků bylo pro nás
nejenom číslem, ale zároveň potěšením, že o naše výsledky je zájem.
TV-reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=T0DZIbH6fCA

Ing. Jiří Kořen, Ph.D., jednatel CHI, při
zahájení „DOD“ na Stekníku. Vpravo
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., garant DOD.

Slova se ujal Ing. Luboš Hejda, nový
předseda Svazu pěstitelů chmele ČR.

Nádvoří ÚH Stekník.

Pavel Kozlovský, chmelař ÚH Stekník, zahájil komentovanou prohlídku chmelnic.
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Ukázka práce dlátového pluhu v praxi.

Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. představil nové
chmelařské nůžky.

Další ukázka práce dlátového pluhu.

CHI na oslavách sv. Vavřince
Jednatel CHI se zúčastnil oslav sv. Vavřince. V pátek 8. 8. 2014 odpoledne byl přítomen
v Kounově, v neděli 10. 8. 2014 v Kozlovicích a v pondělí 11. 8. 2014 na Tršicku společně
s Miroslavem Bryndou a Ing. Ivo Klapalem, organizátorem za CHI.

Oslava svátku sv. Vavřince na Tršicku.
Uprostřed prokurista Ing. Milan Rubeš
z MORAVA – HOP s. r. o., Lipník nad Bečvou.
Foto: M. Brynda

Začátek a konec sklizně na ÚH Stekník
CHI začal se sklizní chmele v pondělí 18. srpna 2014 a ukončil ji v pondělí 15. 9. 2014.
Sklizeň tak trvala celkem 29 dní. V rámci projektu řešeného u TA ČR, ev. č. TA03021046
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„Výzkum a vývoj technologie strojů pro pěstování chmele na nízkých konstrukcích“,
probíhalo dne 11. 9. 2014 ověřování technických inovací mobilního sklízeče chmele
HUN–30. Spoluřešiteli jsou dále CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec (závod Mechanizace)
a ČZU v Praze (Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů).

Jednatel a sládek pro ČTK
Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. spolu se sládkem Janem Hervertem zodpovídali otázky
redaktorovi ČTK, který reportáž nazval „Chmel už nemusí díky šlechtění v Žatci vonět jen
po chmelu“ (publikováno 24. 8. 2014).
Výzkumník CHI Ing. Klapal v reportáži ČT Ostrava
Ing. Ivo Klapal z detašovaného pracoviště CHI v Tršicích u Olomouce zodpovídal otázky
redaktorky Moniky Bezuchové v pořadu „Události v regionech (Ostrava)“. Tématem
byla začínající sklizeň chmele. V reportáži (premiéra 25. 8. 2014 na ČT1) dále vystoupili
Vladimír Lichnovský, Karel Čechák, Viktor Plachý a Miloš Porč.
TV–reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030825-udalosti-v-regionech?index%5B%5D=346040&x=60&y=18

Ing. Ivo Klapal v reportáži České televize
o začínající sklizni chmele na Tršicku
(25. 8. 2014). Repro: www.ceskatelevize.cz
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CHI sklidil svůj první BIOchmel!
Po uplynutí 3 let přechodného období, do kterého CHI vstoupil v květnu 2011, začal
CHI ve čtvrtek večer (28. 8. 2014) se sklizní svého prvního chmele – odrůdy PREMIANT
– vypěstovaného v režimu ekologického zemědělství.
Před vlastní sklizní, během sklizně, sušení, klimatizace a certifikací prvního stupně musel
CHI na základě zákona zavést mimořádná opatření k oddělení hlávek z ekologické od
konvenční produkce, neboť provozuje tzv. souběžnou produkci, aby nedošlo ke smíchání
resp. záměně. Kontrolní a certifikační organizací je Biokont CZ, s. r. o., Brno (CZ–BIO–003).
Při pěstování chmele v ekologickém zemědělství jsou uplatňovány poznatky získané při
řešení projektu FR–TI3/376 „České biopivo“, jehož byl CHI řešitelem v letech 2011–2013.
Právě probíhá sklizeň chmele v režimu ekologického zemědělství.

V CHI je evidencí ekologického zemědělství pověřen Ing. Josef Ježek, Ph.D.

Popisek navíc na chmelovém hranolu – CHI sklidil svůj první BIOchmel
(Stekník, 29. 8. 2014).
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CHI a „Země živitelka 2014“
CHI se prostřednictvím Svazu pěstitelů chmele ČR podílel na prezentaci oboru na stánku
Ministerstva zemědělství v rámci 41. ročníku
mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“
v Českých Budějovicích (28. 8. – 2. 9. 2014).
Za CHI se výstavy zúčastnili Jan Hervert
a jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
Foto: M. Kovařík (Svaz pěstitelů chmele ČR)
CHI na tiskové konferenci Svazu a Agrární komory ke sklizni chmele 2014
CHI se podílel na přípravě tiskové konference Svazu pěstitelů chmele ČR a Agrární komory ČR, jejímž tématem byla sklizeň chmele. Přítomen byl 3. 9. 2014 jednatel Ing. Jiří Kořen,
Ph.D. a výzkumný pracovník oddělení biotechnologie Ing. Petr Svoboda, CSc.
TV–reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=Domgjme5b_8
TV–reportáž: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/
214411058270903
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. (třetí zprava).
Foto: P. Svoboda

Ing. Jiří Kořen, Ph.D. na tiskové konferenci
v Praze. Foto: P. Svoboda

Sklizeň chmele se dostala i do veřejnoprávní
televize. Repro: Česká televize

Degustace piv při Žatecké Dočesné 2014
Tradiční akci pro zvanou odbornou a laickou veřejnost uspořádal CHI ve čtvrtek 4. a pátek
5. 9. 2014 na aule CHI. Ing. Jiří Kořen, Ph.D. spolu s Ing. Vladimírem Nesvadbou, Ph.D. v doprovodu nových Miss Chrámu chmele a piva předávali v sobotu 6. 9. 2014 na pódiu před
radnicí diplomy vítězům degustace. Jednatel CHI se v r. 2014 zasadil o to, aby slavnostní
předávání diplomů bylo zařazeno do oficiálního programu Žatecké Dočesné 2014.
TV–reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=7ST4yvQ8is4
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Výsledky

soutěžních degustací, které proběhly ve dnech 4. 9. a 5. 9. 2014 v rámci Žatecké Dočesné
Místo konání: aula Chmelařského institutu s.r.o., Žatec

Počet přihlášených pivovarů: 26
Počet přihlášených vzorků piv: 149
Degustací se během dvou dnů zúčastnilo celkem 208 degustujících.
Kategorie: SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Pivovar Černá Hora, a.s.
Pivovar Klášter a.s./Pivovary Lobkowicz a.s.
Heineken Česká republika, a.s./Pivovar Starobrno

TAS
Klášter výčepní
Starobrno Tradiční

Pivo

Kategorie: SVĚTLÝ LEŽÁK 11O
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Heineken Česká republika, a.s./Pivovar Velké Březno
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
Pivovar Klášter a.s./Pivovary Lobkowicz a.s.

Zlatopramen 11o
Otakar
Klášter 11%

Pivo

Kategorie: SVĚTLÝ LEŽÁK PREMIUM
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Heineken Česká republika, a.s./Pivovar Krušovice

Pivo
Rebel Originál Premium
Bakalář za studena chmelený
Krušovice 12o

Kategorie: TMAVÉ VÝČEPNÍ PIVO
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Heineken Česká republika, a.s./Pivovar Krušovice
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

Pivo
Bakalář tmavé výčepní
Krušovice Černé
Hradební tmavé výčepní

Kategorie: TMAVÝ LEŽÁK
Pořadí
1.
2.
3.
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Pivovar
Hols, a.s. /Pivovar Vratislavice
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s
PRIMÁTOR a.s.

Pivo
Konrad Kapucín
Černovar Černé
PRIMÁTOR Premium Dark

PŘEHLED ODRŮD CHMELE z produkce CHI
Kategorie: POLOTMAVÉ PIVO
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice a.s.
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.
Bohemia Regent a.s.

Pivo
Klostermann polotmavý ležák
Bakalář řezané výčepní
Bohemia Regent polotmavé pivo Petra Voka

Kategorie: SPECIÁLNÍ PIVO SVĚTLÉ
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
Pivovar Nymburk spol. s r.o.
PRIMÁTOR a.s.

Pivo
František Bittner
Postřižinské pivo Bogan
PRIMÁTOR Exkluziv 16o

Kategorie: SPECIÁLNÍ PIVO TMAVÉ
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Suntory Beer Limited
Pivovar Rohozec, a.s.
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.

Pivo
The Premium Malt´s black
Skalák 13 % Tmavý
Eliška

Kategorie: SPECIÁLNÍ PIVO POLOTMAVÉ
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
Pivovar Nymburk spol. s r.o.

Pivo
Démon
Rebel IPA
Postřižinské pivo Něžný Barbar

Kategorie: NEALKOHOLICKÉ PIVO
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar Protivín a.s.
Pivovar Svijany a.s.
Pivovar HOLBA, a.s.

Pivovar

Pivo
Lobkowicz premium nealko
Svijanský Vozka
Holba Free

Kategorie: PŠENIČNÉ PIVO
Pořadí
1.
2.
3.

Pivovar
Heineken Česká republika, a.s. /Pivovar Krušovice
PRIMÁTOR a.s.
Pivovar Vysoký Chlumec, a.s.

Pivo
Krušovice Pšeničné
PRIMÁTOR Weizenbier
Markýz – Chlumecký Vít
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Čtvrtek 4. září 2014
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Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. zahájil čtvrteční degustaci.

Garantem degustace piv při Žatecké Dočesné 2014 byl Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

Připravený vzorek k degustaci.

Seznam degustátorů.

Pátek 5. září 2014

Zahájení páteční degustace piv při Žatecké Dočesné 2014.

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. vyhlašoval
výsledky a jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
předával pamětní plakety.

Pamětní plakety.
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Sobota 6. září 2014

Žatec, hlavní pódium na náměstí Svobody
v Žatci.

Ing. Jiří Kořen, Ph.D. při předávání ocenění za umístění v degustaci piv při Žatecké
Dočesné 2014.

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. je rád, že se po letech vrátila soutěž, která spojuje ženský
půvab s chmelem.
CHI partnerem Žatecké Dočesné 2014
CHI byl tradičním partnerem největších slavnostní chmele a piva - ŽATECKÉ DOČESNÉ
(5. – 6. 9. 2014). Logo CHI bylo uvedeno v programu či na bannerech akce. Již potřetí se
např. prezentoval japonský pivovar Suntory, kterému CHI zajistil uskladnění sudů.
Logo CHI bylo umístěno na pravém banneru.

Stánek japonského pivovaru Suntory nešlo
přehlédnout.
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Město Žatec udělilo čestné uznání CHI
MĚSTO ŽATEC při příležitosti 57. ročníku
DOČESNÉ udělilo CHI dne 6. 9. 2014
ČESTNÉ UZNÁNÍ za dosažení výzkumných a šlechtitelských úspěchů ve
vztahu k českému chmelu a Žateckému
regionu. Ocenění si na radnici osobně
převzal Ing. Jiří Kořen, Ph.D., jednatel CHI.
CHI na konferenci EFPP v Polsku
11. konference EFPP (European Foundation for Plant Pathology), jejímž motivem bylo
„Healthy plants – healthy people“, konané v Krakově, se ve dnech 8. - 12. 9. 2014 zúčastnil
Ing. Petr Svoboda, CSc. Vedle získání nových poznatků a diskuse s kolegy byl prezentován poster „Production and health control of virus free hop“.

Výzkumník Ing. Petr Svoboda, CSc. vpravo nahoře. Foto: archív P. Svobody
ARIX a. s. uspořádal II. ročník workshopu – degustace v CHI
Společnost ARIX a. s., kterou reprezentovali předseda představenstva Stanislav Roháček
a místopředseda představenstva Ing. Jiří Smetana, ve spolupráci s CHI uspořádala
11. 9. 2014 pro své zákazníky a hosty na aule CHI II. ročník workshopu „Degustace ležáckých typů piv chmelených různými odrůdami a způsoby“. Za CHI s přednáškou vystoupil
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.
Na první sérii testů byla připravena ležácká piva dvanáctky, uvařená vždy ze 40 % Agnusu, a doplněná ze 60 % ŽPČ, Saaz Late a Kazbekem. Druhá série byla věnována uplatnění
odrůdy Kazbek v pivech IPA, tmavá IPA, Imperial Pale Lager a v pšeničných pivech belgického typu (weizen/white). Závěrečná série představovala ochutnávku piva uvařeného
ze zachlazeného zeleného nesušeného chmele a dále z perspektivního voňavého novošlechtěnce.
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Odpoledne se přítomní přesunuli na ÚH Stekník, které jim představil jednatel
Ing. Jiří Kořen, Ph.D.

Ing. Jiří Kořen, Ph.D. při zahájení workshopu. Foto: M. Brynda

Zleva Ing. Jiří Smetana a Stanislav Roháček,
místopředseda a předseda představenstva
ARIX a. s., při degustaci. Foto: M. Brynda

CHI prezentoval projekt EUREKA v Praze
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Ing. Josef Vostřel, CSc. prezentovali 16. 9. 2014 na mezinárodním semináři v Praze v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy projekt E! 5885 SQAH „Vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele
vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě
kvalitního piva“, který byl vybrán jako úspěšný v programu EUREKA.

Ing. Josefa Vostřela, CSc. (vlevo) představil Ing. Josef Martinec z MŠMT. Foto: V. Nesvadba
Prof. Maksym Melnychuk z Ukrajiny navštívil CHI
U příležitosti Mezinárodního zasedání Unie evropských zemědělských akademií v Praze
(18. – 19. 9. 2014) navštívil náš ústav dne 17. 9. 2014 akademik, prof. Maksym Melnychuk
z Národní Akademie zemědělských věd Ukrajiny (NAAS). Během krátké návštěvy se setkal s několika pracovníky ústavu a předal nový atlas chmele v ukrajinsko-anglické verzi.
V CHI ho doprovázel Ing. Petr Svoboda, CSc.
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Ing. Petr Svoboda, CSc. (vlevo) provázel
v CHI prof. Maksyma Melnychuka.
Foto: archív P. Svobody

Titulní strana publikace.

Cibulové pivo z CHI již potřetí na „Slavnostech cibule 2014“ v Račeticích
CHI na žádost Josefa Ryšavého z Račetic uvařil speciální cibulové pivo. K ochutnání bylo
v sobotu 13. 9. 2014 na stánku RYJO, s. r. o. v rámci „Slavností cibule 2014“ v Račeticích.
CHI na genetické konferenci v Průhonicích
Ve dnech 24. – 26. 9. 2014 se Ing. Josef Patzak, Ph.D. zúčastnil genetické konference
Genetické Společnosti Gregora Mendela (GSGM) 2014 v Praze – Průhonicích. Na konferenci bylo přítomno více než 130 účastníků především z České republiky a ze Slovenska,
působících i v zahraničních institucích. Akce byla zaměřena především na podporu
mladých vědců a studentů. Na konferenci byly prezentovány též výsledky výzkumu
CHI Žatec.
ČSPAS zveřejnil výsledky soutěže „České pivo 2014“
Český svaz pivovarů a sladoven zveřejnil výsledky degustační soutěže „České pivo
2014“. Degustátoři z CHI se v polovině roku zúčastnili hodnocení vzorků piv ve Velkých
Popovicích. Slavnostního vyhlášení v Praze, v prostorách Hotelu Ambassador – Zlatá husa,
se „Svatováclavské slavnosti 2014“ za CHI zúčastnil Ing. Josef Patzak, Ph.D.
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Vyhlašování výsledků. Foto: J. Patzak
CHI a nový svátek „Den českého piva“
CHI, přispívající člen Českého svazu pivovarů a sladoven, si dovoluje pobídnout všechny
milovníky piv ke slavení nového svátku „Den českého piva“. Akce bude probíhat každoročně po celé České republice, v předvečer svátku svatého Václava 27. 9. Cílem je vytvoření nové celonárodní tradice oslavy českého piva, posílit hrdost k tomuto tradičnímu
nápoji a nalákat veřejnost k oslavě českého piva v podnicích, kde se čepuje.
Chmelnice CHI v reklamě na pivo Gambrinus
Plzeňský Prazdroj, a. s., uveřejnil na youtube.com (25. 9. 2014) reklamu nazvanou
„Jak vznikal ležák Gambrinus první chmel“, jejíž záběry se natáčely na ÚH Stekník.
Reportáž:
https://www.youtube.com/
watch?v=tOIv7KCShv0

Repro: viz web
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CHI realizoval pokusy pivovaru Suntory „na klíč“
Japonský pivovar Suntory se intenzívně zajímá o kvalitativní parametry žateckého chmele. I v r. 2014 na základě dohody o spolupráci zajišťoval CHI pro pivovar vedení, sklizeň
pokusů a analýzu vzorků.

Výzkumník japonského pivovaru Suntory, Hiroo Matsui, při sklizni vzorků na ÚH Stekník.
Za volantem traktoru Vít Karban.
CHI na jednání expertní skupiny Minor Uses pro chmel v Bruselu
V Bruselu se ve dnech 6. – 7. 10. 2014 uskutečnila další schůzka expertní skupiny „Minor
Uses“ pro chmel. Cílem je získávání společných registrací přípravků na ochranu rostlin
v důsledku zařazení chmele do minoritních plodin. České chmelařství reprezentoval
Ing. Josef Vostřel, CSc., vedoucí oddělení ochrany chmele CHI, spolu s Ing. Josefem
Ježkem, Ph.D. Na jednání participují zástupci zemí (abecedně): Belgie, Francie, Polska,
Rakouska, Slovinska, Španělska, SRN, Velké Británie a USA. Jednání se odehrávala v budově Federal Agency for Medicines and Health Products.

Jednání probíhala v budově „Federal
Agency for Medicines and Health Products“
v Bruselu.

Ing. Josef Vostřel, CSc. (vlevo) s příspěvkem na CEG – Hops.

103

Společné foto CEG – HOPS v Bruselu.
Zleva: Ježek (ČR) – George (USA)
– VOSTŘEL (ČR) – Schwarz (SRN)
– Sichelstiel (SRN) – Solarska (Polsko)
– Schmid-Zurek (SRN) – Kugel (SRN)
– Willaert (Belgie)
– Rak-Cizej (Slovinsko)
– Grauvogl (SRN)
CHI na konferenci „50 let VÚRV v Chomutově – IMPULSY 21“
Výzkumná stanice VÚRV, v. v. i. v Chomutově v roce 2014 oslavila 50 let od svého založení. Společně s MZe ČR, Spolkem přátel Evropy, Agrární komorou Ústeckého kraje a MAS
Sdružení Západní Krušnohoří byla uspořádána mezinárodní odborná konference s účastí
předních odborníků z ČR a SRN. Konference se konala ve dnech 8. a 9. 10. 2014 nedaleko
Chomutova, v hotelu U sv. Václava ve Vysočanech.
Za CHI se prvního dne jednání zúčastnil Ing. Petr Svoboda, CSc. Vedle odborných prezentací, byly představeny oceněné výrobky v soutěži Regionální potravina a v rámci programu se uskutečnila návštěva povrchového dolu Libouš s ukázkou rekultivačních prací.

Foto: P. Svoboda

Foto: P. Svoboda

CHI na konferenci „Automatizace a modernizace pivovarů 2014“ ve Frýdlantě
S příspěvkem na téma „Šlechtění nových druhů chmele a jejich pokusná aplikace v minipivovaru“ vystoupil Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. na konferenci „Automatizace a modernizace pivovarů 2014“, která se konala 9. 10. 2014 v prostorách zámeckého pivovaru
ve Frýdlantě. Více na www.prumyslovaautomatizace.com
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Zámecký pivovar ve Frýdlantě.
Foto: web pořadatele

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. (vlevo) před
zahájením konference. Foto: web pořadatele

Členská schůze Svazu pěstitelů chmele ČR v CHI
13. výroční členská schůze Svazu pěstitelů chmele se uskutečnila ve středu 22. října 2014
na aule CHI.
CHI na 37. pivovarsko–sladařském semináři v Plzni
Plzeňský Prazdroj, a. s., upořádal dne 23. 10. 2014 v Plzni 37. pivovarsko–sladařský
seminář. S přednáškou na téma „KAZBEK, první česká odrůda flavour–hops“ vystoupil
Ing. Karel Krofta, Ph.D. ZaCHI dále přítomen jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D.
Více na www.pivovarskyseminar.cz

Ing. Karel Krofta, Ph.D. při přednášce.
Foto: web pořadatele

Ve 4. řadě zprava Ing. Karel Krofta, Ph.D.
a jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. Foto: web
pořadatele

CHI na jednání Potravinářského klubu Potravinářské komory ČR
Ing. Jiří Kořen, Ph.D. s doprovodem z CHI (Ing. Karel Krofta, Ph.D., Ing. Josef Patzak, Ph.D.,
Jan Hervert, Víťa Karban) se zúčastnili dne 30. 10. 2014 v Praze jednání Potravinářského
klubu při Potravinářské komoře ČR. Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. seznámil přítomné
se současnou pozicí českého chmelařství a nastínil potřeby oboru při podnikání v ČR.
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Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident
Potravinářské komory ČR, zahájil jednání
Potravinářského klubu. Foto: P. Kříž

Ing. Jiří Kořen, Ph.D., jednatel CHI, seznámil s příspěvkem o českém chmelařství,
vpravo naslouchal Ing. Karel Krofta, Ph.D.
Foto: P. Kříž

Ing. Jiří Kořen, Ph.D. (vzadu vpravo) při přednášce o českém chmelařství.
Foto: P. Kříž
Kniha „Vývoj a tradice českých odrůd chmele“ v češtině, angličtině a ruštině
CHI vydal dne 30. 10. 2014 knihu „Vývoj a tradice českých odrůd chmele“ v dalším světovém jazyce – ruštině. Česká verze vyšla v srpnu 2013, následoval anglický překlad. Kniha
je barevná, formátu 215 x 215 mm a je ke koupi v našem e-shopu za 300 Kč.
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Vyšla publikace „Český chmel / Czech Hops 2014“
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR vydalo dvojjazyčnou publikaci „Český chmel
/ Czech Hops 2014“, do které přispěli výzkumní pracovníci
CHI. Tiskovina je prestižním propagačním titulem českého
chmelařství. Publikaci využili obchodníci s chmelem na mezinárodním nápojovém veletrhu „Brau Beviale 2014“, který
se konal od 11. do 13. 11. 2014 v Norimberku.
CHI na konferenci o šlechtění rostlin v Piešťanech
Výskumný ústav rastlinnej výroby, organizátor XXI. vědecké
konference „Nové poznatky z genetiky a šĺachtenia poĺnohospodárskych rastlín“, požádal Ing. Vladimíra Nesvadbu,
Ph.D. o přednášku na téma „Tvorba genofondu a jeho využití
v nových směrech šlechtění chmele“. Tématem konference, která se uskutečnila 4. 11. 2014
v Piešťanech, byly „Zdravé a kvalitné primárne zdroje pre rastlinnú a živočíšnu výrobu“.

Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. při přednášce.
Foto: Norbert Šnajdar
CHI na BrauBeviale 2014
Ve dnech 11. – 13. listopadu 2014 se uskutečnil na výstavišti v německém Norimberku
mezinárodní nápojový veletrh „BrauBeviale 2014“. Stánku Svazu pěstitelů chmele ČR
byla propůjčena záštita Ministerstva zemědělství České republiky. Před konáním
veletrhu vyšel další ročník mezinárodní publikace „Český chmel / Czech Hops 2014“, kterou vydává Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele ČR. Tato
publikace byla v minulosti dostupná například i v českém olympijském domě při hrách
v Londýně.
Mezinárodní nápojový veletrh je pro české producenty a obchodníky s chmelem důležitým místem pro setkávání tradičních odběratelů a prostorem pro získávání nových
zákazníků. Veletrh je zaměřen na technologie pro nápojový průmysl a s ním souvisejících služeb a dodávek surovin. V hale č. 1 se koncentrovaly světové chmelařské velmoci, mezi kterými český chmel nemohl chybět. Právě uvedená hala je nejvíce navště-

107

vovanou halou komplexu BrauBeviale. Svaz pěstitelů chmele ČR úzce spolupracoval
se Chmelařským institutem s. r. o. v Žatci.
Poptávka po českém chmelu
Nápojový veletrh BrauBeviale 2014 byl ve vztahu ke chmelu charakteristický výraznou
poptávkou po nejkvalitnějším českém jemně aromatickém chmelu, na kterou však nelze
nyní adekvátně zareagovat z agronomických (povahy trvalé kultury) a investičních důvodů. Dlouhodobé smlouvy s tradičními odběrateli však naplněny byly. Zvýšený zájem byl
také o nové odrůdy zejména kategorie „flavour hops – voňavé chmele“.
Voňavé chmele, v ČR reprezentované odrůdou Kazbek, se v pivovarnictví nejčastěji užívají pro chmelení speciálních piv typu ALE, IPA a nově v trendu tzv. studeného chmelení právě pro intenzivnější aroma. Odrůdy ze šlechtění CHI jako například Kazbek, Vital,
Rubín, Sládek nebo Premiant jsou vhodné i do typů piv jako IPA. Jejich chuť nebývá tak
drsná a ulpívající jako u zahraničních odrůd, ale spíše jemná s patřičnou hořkostí, tolik
charakteristickou pro český chmel. Zaznamenali jsme také zájem o perspektivní novošlechtěnce, kteří jsou v současnosti v registračním řízení pod označením 4914 a 5169.
Mnozí návštěvníci se ve zvýšené míře zajímali o novinky. Perspektivní je i hořká odrůda
Vital, která v celosvětové konkurenci odrůd vykazuje nejvyšší obsah látky desmethylxanthohumolu, jež je využívána ve farmacii a v současnosti je středem pozornosti mnoha
lékařských studií.
Nejvíce je v ČR pěstován jemně aromatický Žatecký poloraný červeňák (Saaz), světový
standard kvality, následují odrůdy Premiant, Sládek a Agnus.
Vlastní expozice českého chmelařství po roční přestávce, kdy se Svaz neúčastnil veletrhu
DrinkTec v Mnichově v r. 2013, doznal inovací. Označení vystavovatele resp. vystavovatelů (Svaz a CHI) se prostorově sbíhalo do stánku, podlaze dominoval koberec s intenzivní
zelenou barvou. Středu vstupu na stánek byl vyhrazen komunikační pult, na kterém se
prezentovaly vybrané odrůdy chmele. U odrůdy ŽPČ a Kazbek byly navíc ve válcích připraveny izolované silice pro získání intenzivního dojmu.
Stěny stánku tvořily velkoformátové fotografie z archívu tajemníka Svazu
a Ing. Petra Svobody, CSc. (CHI). V levé části byl umístěn „výčepní hranol“, z něhož byla
čepována piva speciálně uvařená v pokusném pivovárku CHI sládkem Janem Hervertem.
V nabídce návštěvníkům byla piva jako například český ležák plzeňského typu, vídeňský
ležák a navíc také piva typu IPA, o které byl největší zájem. Tímto gestem jsme vyslali
vzkaz světové konkurenci odrůd, že naše odrůdy jsou pro vaření těchto typů piv vhodné.
Poděkování patří také Ing. Vladimírovi Barborkovi z ÚKZÚZ za design letošního hranolu
s pečetí známkovny chmele v Žatci.
Při příchodu na stánek pohledy návštěvníků dopadaly na velkoformátový plakát, který
tvořil pohled na sklizňové středisko pěstitele chmele pana Karla Dittricha v Lenešicích,
s vlajkou naší vlasti a grafickým přehledem oblastí pěstování chmele a listiny o původu
chmele vydávané ÚKZÚZ, která je nedílnou součástí certifikace českého chmele.
Velice si vážíme propůjčené záštity Ministerstva zemědělství nad expozicí českého chme-
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lařství. Nad logem Ministerstva návštěvníci mohli sledovat nekonečnou videosmyčku
věnovanou odrůdám chmele a záběrům z chmelařského roku, jejichž většinu pořídil
Ing. Josef Ježek, Ph.D.
Pralinky s chmelovou náplní – chmelinky
Na stánku byla propagována i jedna světově prestižní novinka – čokoládové bonbóny, pralinky, které obsahují chmelovou náplň, která byla získána z české odrůdy Agnus.
Chmelinky byly vyvinuty přední českou společností Carla spol. s r. o., Dvůr Králové nad
Labem ve spolupráci s vědci z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i., v rámci
projektu, který se zabývá mimo jiné inhibiční aktivitou čerstvého chmelového homogenátu proti různým kmenům bakterie Helicobacter pylori, která způsobuje vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku. Pracovníci VUPP také úzce spolupracovali s lékaři z Thomayerovy nemocnice v Praze. Zajímavá je výroba. Chmel je po sklizni ošetřen pouze vysokým
tlakem bez vysokoteplotního záhřevu, tzv. paskalizací, takže si zachová vlastnosti čerstvé
suroviny.
Návštěvníci z celého světa
Veletrh BrauBeviale je znám tím, že je navštěvován odbornou veřejností z celého světa.
Komunikační tým stánku tvořil Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu, Ing. Michal Kovařík,
tajemník Svazu a Ing. Josef Ježek, Ph.D., vyslanec za CHI. Kromě angličtiny a němčiny byl
zaznamenán i vyšší počet rusky mluvících návštěvníků.
Do komunikace s veřejností se ve dvou dnech zapojila i delegace z CHI, jmenovitě
Ing. Jiří Kořen, Ph.D., jednatel, Ing. Karel Krofta, Ph.D., zástupce jednatele,
Ing. Josef Patzak, Ph.D., vědecký sekretář a Jan Hervert, sládek CHI.
Obchodníci s chmelem na BrauBeviale 2014
Na stánek Svazu navazovalo zastoupení CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a její obchodní
firmy Bohemia Hop, a. s. Dalšími vystavovateli byli ARIX a. s., Žatec Hop Company a. s.,
TOP HOP spol. s r. o. a Lupulino Dana Storcková. CHI uvařil na základě specifických požadavků několik druhů piva pro některé vystavovatele z řad těchto obchodních společností.
BrauBeviale 2014 byla úspěšná mise
Ve třech dnech prošlo branami veletrhu cca 37 tisíc návštěvníků ze 47 zemí světa
(v r. 2012 celkem 33 tisíc návštěvníků), přičemž zahraniční návštěvnost tvořila 40 %.
Celkem vystavovalo 1 133 firem na ploše 42 781 m2. Podle průzkumu nezávislé instituce bylo drtivých 98 % expertů v nápojovém sektoru s veletrhem spokojeno, což
hovoří právě o důležitosti tohoto veletrhu. Součástí programu veletrhu bylo také fórum
s tématy současných trendů ve světovém pivovarnictví, sektoru tzv. malých pivovarů
(craft breweries), nebo degustační soutěž The European Beer Star 2014.
Svaz pěstitelů chmele považuje přítomnost a zastoupení českých producentů chmele
na BrauBeviale 2014 za nejprestižnější událost tohoto roku. Aktivity slouží, přestože
výsledky bývají mnohdy složitě měřitelné, k podpoře obchodu a proexportní politice jak
Svazu, tak státu.
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Z pohledu národního hospodářství je české chmelařství silně exportně zaměřeno a přispívá k posílení bilance agrárního obchodu. Věříme, že mise Svazu přispěla k udržení
a růstu pozice českého chmelařství ve světové konkurenci.
Fotogalerie a video–smyčka z akce je dostupná na adrese www.chizatec.cz v odkazu
„Proběhlo v roce 2014“ (pravá strana menu), tisková zpráva na stránkách www.czhops.cz
Video–smyčka: https://www.youtube.com/watch?v=jgxq2rNE67g

Celkový pohled na stánek Svazu pěstitelů
chmele ČR. Foto: M. Kovařík

Společné foto Svazu a delegace CHI. Zleva: Ing. Josef JEŽEK, Ph.D. (výzkumný pracovník CHI), Ing. Michal KOVAŘÍK (tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR), Ing. Luboš HEJDA
(předseda Svazu), Ing. Josef PATZAK, Ph.D. (vědecký sekretář CHI), Ing. Jiří KOŘEN, Ph.D.
(jednatel CHI) a Ing. Karel KROFTA, Ph.D. (zástupce jednatele CHI) na veletrhu v Norimberku. Foto: J. Podsedník (Bohemia Hop a. s.)
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Výčepní hranol s pečetí ÚKZÚZ Brno, Oddělení chmele Žatec.

Ing. Michal Kovařík (Svaz pěstitelů chmele
ČR) před pultem vybraných odrůd chmele.

Prestižním produktem byly také pralinky
z hořké čokolády s chmelovou náplní (odrůda Agnus).

Dotazy k uvařeným pivům zodpovídal náš
sládek Jan Hervert (uprostřed).

Obchodníci s chmelem na BrauBeviale 2014

Bohemia Hop, a. s. Na stánku zleva:
Ing. Jan Podsedník, Ing. Pavel Šponer,
Jaroslava Ondráčková, Ing. Markéta Barcajová,
předseda představenstva Mgr. Zdeněk
ROSA, BA a Ing. Vladimíra Jirkovská.
Foto: archív Bohemia Hop, a. s.

ARIX a. s. Na stánku zleva: členka dozorčí
rady Jana Birasová, předseda představenstva Stanislav ROHÁČEK,
Sabina Štaubertová, místopředseda
představenstva Jiří SMETANA a Alžběta
Černá. Foto: archív ARIX a. s.
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TOP HOP spol. s r. o. Na stánku zleva: Mgr. Žatec Hop Company a. s. Prokurista
Jarmila Kühlweinová, jednatel Ing. Josef Zdeněk Sokol před stánkem.
ONDRÁČEK, Ing. Irena Lohrová a Ing. Aleš
Kopecký.

Lupulino Dana Storckova. Na stánku zleva
Dana Storcková a Graeme Sheard.

CHI na bonitaci chmele v ÚKZÚZ
CHI přijal pozvání na bonitaci vzorků chmele ze sklizně 2014. Za CHI se hodnocení na oddělení chmele ÚKZÚZ v Žatci (Sekce rostlinné výroby, Oddělení chmele Žatec) ve dnech
19. – 20. 11. 2014 zúčastnili Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. a Miroslav Brynda.

Miroslav Brynda (vlevo) při bonitaci.
Foto: archív ÚKZÚZ Žatec
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Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. (druhý zprava) při bonitaci. Foto: archív ÚKZÚZ Žatec

CHI v rámci projektu „Bioenergetika ZVT“ v Ostravě
Jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D., jeho zástupce Ing. Karel Krofta, Ph.D. a vědecký sekretář
Ing. Josef Patzak, Ph.D. vystoupili na Matičním gymnáziu Ostrava dne 25. 11. 2014
s tematickou přednáškou v rámci řešení projektu „Bioenergetika ZVT“.

Ing. Jiří Kořen, Ph.D. při přednášce v Ostravě. Studenti Matičního gymnázia v Ostravě.
Foto: archív J. Kořena
Foto: J. Kořen
CHI na poradním sboru pro chmel při MZe
CHI se v Praze na Ministerstvu zemědělství zúčastnil dne 25. 11. 2014 jednání poradního
sboru pro chmel, který svolal ředitel odboru rostlinných komodit MZe. Za CHI byl vyslán
Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D. z ÚH Stekník.
CHI na členské schůzi CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec uspořádalo na aule CHI dne 26. 11. 2014 členskou schůzi.
Za CHI přítomen jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a ekonomka Ing. Magda Vaňková.
Přednáška o chmelu pro studenty ČZU
Vedoucí ÚH Stekník, Ing. Jaroslav Pokorný, Ph.D., na pozvání od doc. Ing. Ivany
Capouchové, CSc. (ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra rostlinné výroby) přednášel dne
2. 12. 2014 o tvorbě výnosu chmele.
Jednání Agrární komory ČR na aule CHI
Ing. Michal Kovařík, tajemník Svazu pěstitelů chmele ČR a člen Společenstva rostlinné
výroby ze Sněmovny společenstev Agrární komory ČR, pozval její představenstvo
a dozorčí radu na jednání do Žatce, které se uskutečnilo na aule CHI dne 3. 12. 2014.
Připraven byl doprovodný program, vlastní jednání se uskutečnilo odpoledne.
Za CHI přítomni jednatel Ing. Jiří Kořen, Ph.D. a vědecký sekretář Ing. Josef Patzak, Ph.D.
CHI na vyhodnocení sklizně tršických chmelařů
Jednatel CHI Ing. Jiří Kořen, Ph.D. se spolu s Miroslavem Bryndou zúčastnili v Mutěnicích
dne 4. 12. 2014 vyhodnocení sklizně za chmelařskou oblast Tršicko. Organizátorem byl
Ing. Ivo Klapal z detašovaného pracoviště CHI v Tršicích.
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Ing. Ivo Klapal (vpravo) naslouchal slovům Ing. Ivo Macháčka z Tršické zemědělské a. s.
Foto: M. Brynda
CHI přednášel o projektu EUREKA v Praze
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. vystoupil dne 4. 12. 2014 na semináři „Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – Programy EUREKA a EUROSTARS“ s přednáškou o řešeném projektu
v programu EUREKA. Seminář se konal v Praze v blízkosti Karlova mostu (Novotného
lávka) v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS).
CHI vystoupil s přednáškou v Průhonicích
Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D. přednášel na akci Rady genetických zdrojů dne 4. 12. 2014
v Průhonicích s příspěvkem na téma „Sběry planých chmelů a jejich využití“.
Jednala Unie obchodníků a zpracovatelů chmele ČR
Vědecký sekretář, Ing. Josef Patzak, Ph.D., se zúčastnil dne 5. 12. 2014 jednání Unie
obchodníků a zpracovatelů chmele. CHI je přispívajícím členem.
Rok 2015
Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR jmenoval nového jednatele CHI!
Předseda Svazu pěstitelů chmele ČR, Ing. Luboš Hejda, představil v pondělí 5. 1. 2015
zaměstnancům CHI nového jednatele.
Jmenován byl Ing. Josef PATZAK, Ph.D. z CHI, který doposud zastával funkci vědeckého
sekretáře a vedoucího oddělení biotechnologie.
Ing. Jiří Kořen, Ph.D., dosavadní jednatel, který vedl institut od února 1999, byl zároveň
jmenován do dozorčí rady CHI. Chmelaři byli o záměru Dr. Kořena odejít do důchodu
informováni prostřednictvím elektronického zpravodaje Svazu pěstitelů chmele ČR
„Chmel–Aktuality“ dne 2. 5. 2014. Informace o novém jednateli byla podána v elektronickém oběžníku dne 23. 5. 2014.
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Nový jednatel následně jmenoval Ing. Josefa Ježka, Ph.D. vědeckým sekretářem a vedoucím oddělení agrotechniky chmele. Organizačně dále přechází pokusný minipivovar pod
oddělení chemie chmele.
Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů
chmele ČR (vpravo), poděkoval dosavadnímu jednateli CHI, Ing. Jiřímu Kořenovi, Ph.D.,
za záslužné a angažované vedení institutu.
V CHI zcela nekončí, nově byl jmenován do
dozorčí rady CHI.

Ing. Luboš Hejda, předseda Svazu pěstitelů
chmele ČR, poblahopřál novému jednateli mnoho zdaru při vedení CHI. Vpravo Ing.
Václav Burger, předseda dozorčí rady CHI.

Chmelařský institut s. r. o. je tady pro vás
Podělte se s námi o vaše náměty či připomínky a neváhejte nás kdykoliv informovat,
o čem si myslíte, že bychom měli vědět. Získané informace využijeme pro zdokonalení
naší práce a přiblížení se vašim potřebám. Kontakty na jednotlivá odborná pracoviště
naleznete na našich internetových stránkách na adrese <www.chizatec.cz> v odkazu
„Kontakty“, žádosti o cokoliv směřujte centrálně jednateli. Fotogalerie či audio–vizuální
reportáže z akcí prezentujeme v odkazu „Proběhlo v roce ...“ (pravá strana menu).
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SKLIZŇOVÁ PLOCHA CHMELE k 20. 8. 2014
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0,6 – 1,0

4,0 – 6,0

2,5 – 4,5

13 – 20

% hm.

Celkové
pryskyřice

ŽPČ

Jednotka

Parametr

3–5

15 – 20

15 – 25

6–9

25 – 35

0,5 – 1,0

0,07 – 0,12

0,30 – 0,50

5,0 – 6,0

39 – 43

20 – 25

0,8 – 1,0

4,0 – 6,5

3,5 – 6,0

15 – 22

SAAZ LATE

0,5 – 1,5

< 1,0

20 – 40

8 – 13

35 – 50

1,0 – 2,0

0,10 – 0,20

0,50 – 0,75

3,5 – 5,0

44 – 50

23 – 30

0,7 – 1,3

4,0 – 7,0

4,5 – 8,0

17 – 24

SLÁDEK

20 – 35

10 – 15

40 – 55

0,9 – 1,8

0,10 – 0,20

0,30 – 0,45

3,5 – 4,5

1–3

< 1,0

40 – 45

23 – 26

0,8 – 1,0

6,0 – 9,0

5,0 – 8,0

22 – 26

6 – 12

1–3

17 – 23

7 – 10

30 – 45

1,0 – 1,5

Chmelové SILICE

0,10 – 0,20

0,50 – 0,75

3,5 – 4,5

10 – 19

< 1,0

15 – 25

6 – 11

30 – 45

1,0 – 2,0

0,10 – 0,15

0,40 – 0,70

3,5 – 4,5

35 – 40

17 – 21

0,8 – 1,2

5,0 – 8,0

5,0 – 8,0

22 – 26

HARMONIE

Chmelové POLYFENOLY

57 – 62

35 – 40

0,9 – 1,5

4,0 – 6,0

5,0 – 8,0

17 – 22

BOHEMIE

Chmelové PRYSKYŘICE

KAZBEK

1–2

< 1,0

25 – 40

9 – 14

40 – 55

1,2 – 2,0

0,08 – 0,16

0,40 – 0,60

3,5 – 5,0

43 – 48

22 – 27

1,6 – 2,3

3,0 – 5,5

6,0 – 9,0

18 – 25

BOR

1–2

1–3

25 – 40

9 – 13

30 – 45

1,0 – 2,0

0,07 – 0,15

0,30 – 0,50

4,0 – 5,0

39 – 44

18 – 23

1,7 – 2,3

3,5 – 5,5

7,0 – 10,0

19 – 25

PREMIANT

10 – 17

< 1,0

15 – 25

7 – 10

30 – 45

1,0 – 2,0

0,05 – 0,10

0,45 – 0,75

3,0 – 4,5

45 – 52

25 – 33

2,5 – 3,2

3,5 – 5,0

9,0 – 12,0

22 – 27

RUBÍN

1–3

< 1,0

15 – 25

9 – 15

40 – 55

2,0 – 3,0

0,10 – 0,20

0,70 – 1,10

4,0 – 5,5

51 – 59

29 – 38

1,9 – 2,6

4,0 – 6,5

9,0 – 12,0

26 – 32

AGNUS

7 – 15

1–3

2–5

5–8

40 – 60

1,5 – 2,5

0,25 – 0,40

0,70 – 1,00

3,5 – 4,5

45 – 50

21 – 26

1,6 – 2,1

6,0 – 10,0

12,0 – 16,0

25 – 30

VITAL

PŘEHLED ODRŮD CHMELE z produkce CHI

Chmelařský institut s. r. o.
Hop Research Institute Co., Ltd.
Kadaňská 2525, 438 46 ŽATEC
www.chizatec.cz
Žatec
Tel.: +420 415 732 111
Fax: +420 415 732 150
E-mail: patzak@chizatec.cz

Účelové hospodářství
Stekník u Žatce
Tel.: +420 415 735 861

Výzkumná stanice
Tršice u Olomouce
Tel.: +420 585 957 237

Vědecko-výzkumná činnost
• šlechtění chmele
• chemie chmele
• biotechnologie
• ochrana chmele
• agrotechnika chmele
• pokusný minipivovar
Výroba chmele
Výroba chmelové sadby
• Žatecký poloraný červeňák
• hybridní odrůdy
Poradenská a školící činnost
• školení strojníků česaček a sušáren chmele
• školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
Zemědělská výroba
Obchodní činnost
• prodej chmele
• E-SHOP s chmelovými výrobky
• Novinka! Prodej čerstvých chmelových hlávek všech našich odrůd ve sklizni (srpen/září)!
| Fine Aroma
• SAAZ
• Saaz Late

Czech Hops
| Aroma
| Dual Purpose | Bitter
• Sládek
• Premiant
• Bor
• Kazbek
• Rubín
• Bohemie
• Agnus
• Harmonie
• Vital

| Flavour
• Kazbek

| Pharmaceutical (X, DMX)
• Agnus
• Vital

