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Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846
CZ14864347, Tel:+420415732111, 
patzak@chizatec.cz

Web: www.chizatec.cz
Založeno: 1992 (1974, 1952, 1950, 1925)
Status: soukromá, výzkumná organizace

Vlastník: Svaz pěstitelů chmele ČR

70 zaměstnanců (10 vědeckých, 10 techniků)
+ sezónní zaměstanci

Komerční plochy: farma Stekník, 126 ha chmele
Pokusný pivovar: 50 l



Hlavní aktivity:  
▪ Výzkum a vývoj pěstování chmele, sklizňové a 
posklizňové techniky chmele
▪ Šlechtění nových odrůd chmele a udržování 
šlechtitelského materiálu
▪ Produkce chmelové sadby českých odrůd chmele
▪ Ekologická produkce chmele a ochrana chmele šetrná k 
životnímu prostředí při dodržení kvality produktu
▪ Poradenství a školení pěstitelů chmele a odborné 
veřejnosti
▪ Produkce chmele



Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec

GA13-03037S
Kombinační regulace a regulační síť transkripčních faktorů 
účastnících se biosyntézy ozdravných prenylflavonoidů chmelu 
(Humulus lupulus L.).

GA0
Biologické centrum AV ČR, 
v. v. i.

2013 2017

LF15020

Komercionalizace specifických aromatických evropských chmelů 
vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích v České 
republice a Velké Británii za účelem uspokojení zvyšujících 
celosvětových pivovarnických požadavků

MSM Chmelařský institut s.r.o. 2015 2017

QJ1510001
Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických 
metod

MZE
Výzkumný a šlechtitelský 
ústav ovocnářský 
Holovousy s.r.o.

2015 2018

QJ1510004
Šetrný způsob konzervace pivovarských a dalších cenných látek 
chmele

MZE
Česká zemědělská 
univerzita v Praze / TF

2015 2018

QJ1610202
Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s 
vyšší výživovou hodnotou

MZE
Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze / 
FPBT

2016 2018

QJ1610418
Komplexní půdoochranné technologie pro pěstovní chmelu 
otáčivého

MZE
Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i.

2016 2018

QJ1630301
Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro 
zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních 
dřevin

MZE
Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i.

2016 2018

TE02000177
Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti 
českých pivovarských surovin a výrobků

TA0
Mendelova univerzita v 
Brně / AF

2014 2019
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Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – MZe
ČR
(2016 - 2018)
RO1486434704: Výzkum kvality a produkce českého chmele 
z hlediska konkurenceschopnosti a klimatických změn. 
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD.
Celkem 3 výzkumné směry

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace –
DKRVO
(2018 - 2022)
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD.
Výzkumný záměr:
Výzkum kvality a produkce českého chmele z hlediska
konkurenceschopnosti a klimatických změn
Celkem 28 aktivit



Suntory Global Innovations Center Ltd., Kyoto
Suntory Beer Ltd., Osaka

- kontrola kvality a výnosových parametrů ŽPČ
- tvorba aromatického profilu ŽPČ
- biosyntéza linaloolu v závislosti na zrání, 

průběhu počasí a lokalitě
- šlechtění suchovzdorného genotypu chmele 

žateckého typu se stabilním výnosem



3.b. Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu
pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od
hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“ (dále jen „NOPRM“)

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.

MZe (Č.j.: 20139/2006-13020) Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 
rostlin a agro-biodiversity („Národní program rostlin“)

Odpovědný řešitel za CHI: Ing. Vladimír Nesvadba, Ph.D.

B. 3. 2. 4. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a 
mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství – Sbírka virů, viroidů a patogenních hub 
chmele

Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.



- aromatické odrůdy

- vysokoobsažné odrůdy

- „flavour“ voňavé 
odrůdy

- odrůdy pro nízké 
konstrukce

2019

2017 (Country, Jazz)

2017 (Gaia, Boomerang)

2020



Semináře, workshopy, školení, bonitace chmele… 

http://www.chizatec.cz/chi-usporada-zakladni-a-doplnkove-kurzy-odborne-zpusobilosti-pro-nakladani-s-pripravky-na-ochranu-rostlin/?arc=732


Publikace, metodiky, články, PR… 



Pivovarské degustace, semináře, soutěže, výstavy… 

http://www.ceske-pivo.cz/
http://www.denceskehopiva.cz/





