Historie pěstování chmele

Pěstování chmele má v českých zemích tisíciletou tradici. První ojedinělé zprávy o chmelu
pocházejí z 8. a 9. století. Na přelomu tisíciletí zpráv přibývá a je zřejmé, že šlo o plodinu
významného hospodářského využití. Již začátkem druhého tisíciletí se chmel z Čech vyvážel po
Labi do sousedních zemí. V seznamu vyváženého zboží z Čech z roku 1101 je i chmel, který se
dostával v Hamburku na známé "Forum humuli", kde byl hodnocen zvláštními znalci. Nadační
listina Vratislava II. z roku 1088 ukládá knížecím statkům povinnost odevzdávat vyšehradskému
kostelu desátek chmele.
K významnému rozšíření a zvelebení chmelařství došlo za panování císaře Karla IV., který si
byl vědom předností chmele pěstovaného v Čechách. Z některých jeho opatření je zřejmý i
určitý způsob ochrany směřující proti vývozu sádí i dozor nad jeho pěstováním. Chmel se
pěstoval na mnoha místech v Čechách. Postupně se jeho pěstování soustřeďovalo na
Rakovnicko, Lounsko, Úštěcko a Klatovsko. Vytvářela se sdružení měšťanů, která vydávala
platné řády pro pěstitele chmele a současně vznikaly nové profese zabezpečující ochranu
chmele - dozorci, cejchovníci, měřiči aj.
V období třicetileté války (1618 až 1648) bylo pěstování chmele v českých zemích vážně
ohroženo, což bylo příležitostí pro jiné země k rozšíření jeho pěstování. V této době se sáď
českého chmele používala pro zakládání chmelnic v Braniborsku, Slezsku, Bavorsku, Štýrsku,
Bádensku, v Rusku a jinde.
K dalšímu rozmachu chmelařství v českých zemích došlo za Josefa II. Četné posudky z druhé
poloviny 18. století potvrzují, že již tehdy měl český chmel výbornou kvalitu. Použijeme
vyjádření univerzitního profesora Neumana z roku 1759, který doslovně uvádí: " V tom je
jednomyslnost, že Čechy mají nejlepší chmel".
S rozvojem pivovarnictví a obchodu v 18. a zejména 19. století se objevují i některé negativní
průvodní jevy, jako je snaha prodávat za český chmel i méně hodnotné zboží. Dříve přijatá
opatření nestačila, proto byla zřízena v roce 1884 Známkovna chmele v Žatci. Od této doby
byla přijata řada zákonných opatření. Připomínáme zákony ze začátku 20. století, z dvacátých
let, zákonná opatření po druhé světové válce a nejnovější zákon o chmelu č. 97/1996 Sb.
Navštivte stránky chmelařského muzea v Žatci http://www.chmelarskemuzeum.cz/
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