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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-151747
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


 1

Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost v roce 2007 
 
 

Vědeckovýzkumná činnost byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené 
představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní 
agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) MZe ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu 
(MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Grantové agentury Akademie 
věd (GAAV) ČR a přiznanými podpůrnými programy MZe ČR pro rok 2007. Dosažené 
výsledky byly formou výročních a závěrečných zpráv oponentně projednány na jednotlivých 
vědeckých radách řešitelských pracovišť. V této zprávě jsou uvedeny stručné výsledky 
jednotlivých projektů dosažené v roce 2007. 
 
 

Zprávy za projekty NAZV MZe ČR 
 
 
QF3179 Komplexní inovace pěstitelské technologie perspektivních odrůd a novošlechtění 
českých chmelů. (2003-2007) 
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD. 
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
Spoluřešitelé: ČZU Praha, MBÚ AVČR Praha 
 

Rok 2007 byl závěrečným rokem řešení. V souladu s plánem bylo řešení projektu v 
roce 2007 rozpracováno v šesti aktivitách. V aktivitě A1 byl zkoumán vliv strojového řezu 
chmele na růst a výkonnost odrůd Harmonie, Agnus a Rubín ve čtvrtém vegetačním období. 
U odrůdy Harmonie byly nejlepší výnosy dosaženy u raného řezu. Odrůda Rubín měla 
nejlepší výnos při pozdním řezu. Obsah alfa kyselin nebyl termínem jarního řezu průkazně 
ovlivněn. Hodnocení vlivu sponu výsadby a různého počtu zavedených rév na výnos a obsah 
alfa kyselin odrůd Sládek, Premiant a Agnus potvrdilo dílčí závěry z předešlých let. Pro 
pěstování hybridních odrůd bude pěstitelské praxi doporučena změna sponu z 300 x 100 cm 
na 300 x 114 cm, při zavádění 5 až 6 výhonů z babky na 2 chmelovodiče. Řešení aktivity A3, 
kterou řeší pracovníci ČZU v Praze, bylo rozděleno na část skleníkovou a polní. Ve 
skleníkové části byly u odrůd Sládek, Premiant, Harmonie a Agnus stanoveny maximální 
intenzity fotosyntézy a hodnoty saturačního ozáření. Z primárních dat byla rovněž stanovena 
pro chmel závislost fotosyntézy na intenzitě osvětlení a teplotě. V aktivitě A4 se pokračovalo 
v hodnocení trvalého výživářského pokusu, který byl dle metodiky opětovně vyhnojen v 
jarním období. Nejnižší obsah nitrátů byl zjištěn v nehnojených variantách, ve všech ostatních 
se obsah dusičnanů pohyboval v intervalu 9 až 11 tisíc mg/kg chmele. Aktivity A5 a A6 byly 
zaměřeny na výzkum patogenního působení hub rodu Fusarium na řezem poškozené 
chmelové babky a identifikaci Fusarií molekulárně-gene-tickými metodami. Metodou TRFLP 
se podařilo získat výsledky, které odhalují asociaci výskytu onemocnění s přítomností houby 
Gibberella pulicaris (anamorfa: Fusarium sambucinum).  

V rámci řešení projektu byly zpracovány dvě metodiky pro praxi („Zakládání chmel-
nic hybridními odrůdami“, „Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských 
oblastí ČR“). Součástí vypracované závěrečné zprávy je „Plán na využití výsledků“. Kromě 
přednáškové a publikační činnosti obsahuje závazek výsadby odrůdy Rubín na ÚH ve 
Stekníku v roce 2009 na rozloze 1 ha a provozování informačního závlahového systému pro 
chmelaře na internetových stránkách Chmelařského institutu www.chizatec.cz. 
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1B44063 Inovace ochrany chmele proti prioritním živočišným škůdcům jako podmínka pro 
zvýšení kvality a zdravotní bezpečnosti chmele. (2004-2007) 
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Vostřel, CSc.  
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
 

Dlouhodobé používání imidaclopridu v ochraně chmele proti rezistentní mšici 
chmelové, spojené se subletálními dávkami, nerozumně aplikovanými na některých lokalitách 
v praxi, spojené s vidinou nižších nákladů na ochranu chmele jsou dva hlavní důvody vzniku 
a vývoje rezistence mšice chmelové k této účinné látce ze skupiny nitromethylenů.  

Od počátku řešení tohoto projektu používáme vedle polních rezistentních kmenů, 
odebraných na vytypovaných lokalitách v rámci jednotlivých chmelařských oblastí ČR, 
rovněž citlivý kmen. Konkrétně se jedná o kmen „Rožňava“. Srovnáme-li hodnoty LC50 
citlivého referenčního kmene s hodnotami LC50 polních rezistetních kmenů (průměr v rámci 
oblastí), získáme průměrné hodnoty IR (indexů rezistence) pro jednotlivé chmelařské oblasti.  

V prvním roce řešení projektu (2004) byl průměrný index rezistence stanoven pro 
celou ČR a činil IR=7,5. Pozvolně se zvyšující rezistence mšice chmelové k imidaclopridu se 
projevila v roce 2005 nárůstem na průměrnou hodnotu IR=8,4, přičemž nejvyšší hodnoty LC 
50 a tím i IR byly zjištěny pro Rakovnicko (IR=13,1). Poměrně rychlý nárůst rezistence byl 
monitorován v roce 2006, kdy se průměry v rámci jednotlivých oblastí pohybovaly od 
IR=10,0 (Úštěcko) do IR=16,4 (Rakovnicko), při průměrné hodnotě všech oblastí IR=13,7. 
Pozvolné zvýšení indexů rezistence bylo zjištěno rovněž u populací P. humuli odebraných ve 
vegetaci v roce 2007, kdy průměrná hodnota pro všechny oblasti představovala hodnotu 15,1, 
přičemž rozpětí bylo od IR=13,2 (Tršicko) do IR=17,4 (Rakovnicko). Vezmeme-li v úvahu 
stávající trend neustálého nárůstu rezistence, doloženého prakticky dvojnásobnou hodnotou 
indexu rezistence při srovnání těchto hodnot z roku 2004 a 2007 a tu skutečnost, že se začínají 
objevovat přežívající mšice i při nejvyšší testované koncentraci (0,008%) , je třeba 
konstatovat, že náhrada imidaclopridu novými účinnějšími aficidy v horizontu 2-3 let bude 
nezbytná. Aficid flonicamid (IBE 3894 50 WG) a aficid s významným akaricidním účinkem, 
spirotetramat („EXP.B“) se jeví z tohoto pohledu jako adekvátní náhrada.  

Do laboratorních testů s akaricidy byly v první etapě zařazen: Omite 30 W 
(propargite), Nissorun 10 WP (hexythiazox) a znovu zařazen byl i přípravek Vertimec 1,8 EC 
(abamectin). Tyto přípravky byly testovány v geometrické řadě třech koncentrací. Testován 
nebyl akaricid Ortus 5 SP (fenpyroximate). Důvodem je nízká iniciální účinnost přípravku 
(maximum účinnosti je patrné až 14-21 dnů po ošetření) a tudíž nepoužitelnost stávající 
metody pro objektivní hodnocení jeho biologické účinnosti.  

Všechny výše uvedené testované akaricidy prokázaly stále vysoký standard biologické 
účinnosti a tudíž i oprávněnost jejich doporučitelnosti pro praktickou ochranu chmele proti 
svilušce chmelové. Vzhledem k ochranné lhůtě a dlouhému reziduálnímu účinku lze 
hexythiazox (Nissorun 10 WP) doporučit na ošetření realizované do počátku tvorby 
fruktifikačních orgánů. 

Z hlediska vynikající biologické účinnosti lze jednoznačně doporučit pro praktickou 
ochranu přípravek Vertimec 1,8 EC (abamectin), u něhož bohužel širšímu použití v praxi stále 
brání již výše zmiňovaná vysoká pořizovací cena. Vzhledem k 28 denní ochranné lhůtě je 
jeho použití u aromatických odrůd limitováno zhruba do konce druhé dekády července. 
V případě hybridních odrůd pak individuálně dle aktuální doby sklizně do konce července až 
první srpnové dekády.  

Z perspektivních akaricidů prokázal nejvyšší biologickou účinnost v laboratorních 
testech bifenazate (Acramite 480 SC), tj. přípravek, který by měl postupně nahradit výše 
uvedený propargite (Omite 30 W). Výjimečnost bifenazatu spočívá v pozoruhodně nízké 
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hodnotě C 100 M (0,00937%), tj. nejnižší koncentrace při níž byla zjištěna 100% mortalita 
testovaných svilušek.  

Vezmeme-li v úvahu, že bude pravděpodobně registrován v 0,075% konc., je stávající 
hodnota C 100 M v rámci geometrické řady o tři řády níže. Tato skutečnost je příznivá, 
jelikož je základním předpokladem pro „dlouhověkost“ nových přípravků. Naposledy byla 
takto nízká hodnota C 100 M zaznamenána v době registrace imidaclopridu (Confidor 70 
WG) v roce 1994. Vezmeme-li v úvahu, že se tento přípravek používá v praktické ochraně 
chmele již 15 let, dá se teoreticky podobná „dlouhověkost“ očekávat i v případě bifenazatu.  

Poněkud méně příznivá je z tohoto pohledu situace u acequinocylu (Kanemite 15 SC), 
kde byly zjištěny přežívající mšice již ve třetí nejvyšší (nejnižší registrační) koncentraci 
(0,075%). Nicméně, i tento stav je poměrně příznivý vzhledem k poněkud pomalejší iniciální 
účinnosti.  

V případě etoxazolu (Zoom 11 SC) byly v rámci laboratorních testů získány nejhorší 
výsledky. Nicméně, tyto výsledky nelze brát jako směrodatné vzhledem k pozvolnému 
nástupu biologické účinnosti u tohoto přípravku, kterou nelze stávající metodou laboratorního 
testu objektivně určit. To byl i důvod, proč bylo v následujícím období od těchto testů 
v případě etoxazolu upuštěno. 

V laboratorních testech byl sledován vedlejší účinek vybraných registrovaných a 
perspektivních přípravků na nejvýznamnějšího afidofága mšice chmelové, slunéčko 
sedmitečné (Coccinella septempunctata L.) a v omezené míře rovněž na slunéčko 14-tečné 
(Propylea quatuordecimpunctata L.), které rovněž patří k dominantním druhům mezi 
afidofágními slunéčky.  
 Z výsledků laboratorních testů vyplývá, že nejcitlivější jsou k fungicidům 
používaných v praktické ochraně chmele proti peronospoře chmelové pupální stádia, jejichž 
průměrná mortalita je vyšší než 50%, naopak nejodolněji působí imaginální stádia, kde po 
aplikaci výše uvedených fungicidů přežívalo 95% testované populace slunéčka sedmitečného. 
Mezi jednotlivými testovanými fungicidy nebyly shledány významné rozdíly v jejich toxicitě 
na vývojová stádia slunéček. Na vajíčka působil nejselektivněji Ridomil plus 48 WP a 
Curzate K; na larvy Kuprikol 50, na kukly Aliette 80 WP a Ridomil plus 48 WP. Mortalita 
imág C. septempuctata nepřekročila u žádného z testovaných fungicidů hodnotu 10% a lze je 
tudíž hodnotit jako netoxické na toto vývojové stádium. Nicméně, v ostatních případech je 
jejich toxicita překvapivě vysoká, jelikož po jejich aplikace hyne 40-50% populace vajíček, 
larev a kukel slunéčka sedmitečného.  
 V další etapě byla sledována toxicita slunéček po aplikaci geometrické řady 
registrovaných a perspektivních zoocidů. Z testovaných stávajících akaricidů působí 
nejtoxičtěji Omite 30 W, naopak nejselektivnější účinek byl potvrzen v případě Ortusu 5 SP, 
který je tak nejvhodnějším akaricidem pro systém integrované produkce chmele. Srovnáme-li 
mezidruhovou selektivitu, lze konstatovat, že slunéčko Coccinella septempuctata je všeobecně 
méně citlivé k testovaným akaricidům než drobnější druh Propylea quatuordecimpuctata.  
 Toxicitu perspektivních miticidů na dospělce afidofágních slunéček lze hodnotit jako 
slabou-střední v případě nejvyšších testovaných koncentrací a jako slabou v případě 
prostředních a nejnižších testovaných koncentrací. Mezi testovanými novými akaricidy 
nebyly shledány významné rozdíly v toxicitě na imága slunéčka C. septempuctata. Nicméně, 
nejnižší mortalita byla zaznamenána po aplikaci akaricidu Zoom 11 SC, následoval Acramite 
480 SC a Kanemite 15 SC.  
 Z aficidů je nejméně toxický pro imaginální stádia slunéčka sedmitečného Chess 25 
WP, který lze tak jednoznačně doporučit pro systém integrované produkce chmele. Naopak, 
nejtoxičtěji působil pyrethroid Karate Zeon 5 CS. V praktických podmínkách je třeba jeho 
aplikaci zvážit s ohledem na nízkou účinnost na rezistentní populace mšice chmelové a 
naopak na vysokou toxicitu pro afidofágní slunéčka. Jedná se především o pozdější aplikace 
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na přežívající mšice ve druhé polovině vegetace ve chmelnicích s vysokou abundancí 
afidofágních predátorů 
 Perspektivní zoocidy Movento 150 OD (spirotetramat), který je zde uváděn pod 
označením „EXP.B“ a Teppeki (flonicamid) uváděný zde pod numerickým označením „IBE 
3894 50 WG“ působily středně toxicky v nejvyšších testovaných koncentracích na imaginální 
stádia slunéčka sedmitečného. Nicméně, ve středních testovaných koncentracích již 
vykazovaly pouze slabý toxický účinek na dospělce C. septempunctata. Ve srovnání 
s referenčním imidaclopridem byla jejich toxicita poněkud nižší a jejich vhodnost pro systém 
integrované produkce chmele tudíž vyšší.  
 
 
QF3039 Založení kryobanky pro konzervaci vegetativních vrcholů bramboru a chmele. 
(2003-2007)  
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
Nositel: VÚRV Praha 
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec, VÚB Havlíčkův Brod 
 

Hlavním řešitelem a koordinátorem tohoto výzkumného projektu je Výzkumný ústav 
rostlinné výroby – Praha, Ruzyně a Chmelařský institut s.r.o. je řešitelem etapy věnované 
problematice chmele. 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření kryobanky vegetativních vrcholů bramboru a 
chmele. Tohoto cíle bylo dosaženo. Byly kryoprezervovány vybrané genotypy bramboru a 
chmele a tím založena prvotní kolekce kryobanky. Ve zkušebním provozu byly otestovány a 
zdokonaleny postupy kryoprezervace i postupy regenerace rostlin po kryoprezervaci; byl 
vypracován provozní řád kryobanky. Postupy byly upraveny tak, aby byly vhodné pro rutinní 
použití v kryobance. Byly ověřeny metody pro hodnocení identity genotypů a zdravotního 
stavu. Údaje o odrůdách byly uloženy do databáze EVIGEZ a byly navázány kontakty se 
zahraničními pracovišti zabývajícími se podobnou problematikou.  

Všechny plánované cíle a aktivity projektu byly splněny v souladu se zadáním 
projektu, podle schválené metodiky řešení projektu. 

V průběhu řešení projektu byl dokončen vývoj metody kryoprezervace chmele. 
Nejvyšší regenerace rostlin po kryoprezervaci byla zjištěna u varianty s předkultivací rostlin 
se sacharosou. Metoda splnila podmínku dosáhnout přežití minimálně 50 % rostlin u 
modelového genotypu 4631 po jejich kryoprezervaci. 

Pro kryokonzervaci chmele byly v Chmelařském institutu s.r.o., vybrány nejcennější 
materiály s označením (5224, 8778, BOR 11132, OK 31 M, Premiant 10956, Sládek 11100, 
11360, 11688, 11779, 12534, 12725, 44, 123, 7100, 11772, 11781, 12129, 12548, 12847, 
12851, 12855, 12859, 12860, 31, 4631, 7393, 8552, 8765, 11322, 11741, 12269, 12285, 
12304, 12325, 12352, 12370, 12536, 12793, 12807, 12850, 12854, 12870, 12911, 12913, 
12917, 12918, 12920, 12921, 12937, Sládek 6895). 

Postupně bylo kryoprezervováno 50 genotypů chmele. Průměrná životnost rostlin po 
kryoprezervaci byla u chmele 74 % a průměrná regenerace rostlin po kryoprezervaci byla u 
chmele 36 %. 

Rostliny chmele byly otestovány na přítomnost významných virů chmele s negativním 
výsledkem, avšak nově zařazené testování na přítomnost latentního viru chmele (HLV) 
odhalilo přítomnost tohoto viru téměř ve všech testovaných vzorcích, které si vyžádá jejich 
ozdravení. Testy identity genotypů chmele (STS a SSR) prokázaly, že testovaný materiál 
odpovídal deklarovaným odrůdám. Ani v jednom z analyzovaných souborů odrůd se uvnitř 
daného souboru nevyskytovaly po provedené PCR a následné elektroforetické separaci 
jakékoliv diference. Vzorky konkrétních odrůd se tedy daly považovat za identické jedince a 
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to i ve vztahu k umístěné kontrole. Provedená hodnocení genetické stability u rostlin 
regenerovaných po kryokonzervaci potvrdila, že v průběhu kryokonzervace nedošlo ke 
změnám a mezi testovanými genotypy nebyly nalezeny žádné odchylky od standardu. 
 
 
QF4041 Studium rezistence ke spále růžovitých u jabloní a hrušní pomocí molekulární 
genetiky. (2004-2007)  
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD.  
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
Spoluřešitelé: VŠÚO Holovousy 

 
Řešení projektu probíhalo v roce 2007 posledním rokem. Byly vybrány další vhodné 

genotypy jabloně a hrušně pro molekulárně-genetické markerování. Odrůdy jabloní: - Odolné 
ke spále: Boskoopské, Spur Delicious, Zvonkové - Sensitivní: Angold, Idared, Gloster - 
Částečně sensitivní: Golden Delicious, Elstar, Mc Intosh. Odrůdy hrušní: - Odolné ke spále: 
Harrow Delight, Harrow Sweet, Libovická máslovka, Lucasova - Sensitivní: Boscova lahvice, 
Elektra, Williamsova - Částečně sensitivní: General Leclerc, Konference, Špinka. O všechny 
tyto nové genotypy byla obohacena databáze genových zdrojů rezistence jabloně a hrušně pro 
molekulárně-genetickou analýzu. Postupně z nově vybraných genotypů jabloní a hrušní byla 
vyizolavána DNA dle metodiky minulých let a vzorky DNA byly zařazeny do molekulárně-
genetických analýz markerování rezistence. Byla provedena molekulárně-genetická analýza u 
vybraných rezistentních a senzitivních genotypech jabloně a hrušně. Celkem bylo ozkoušeno 
22 primerů specifických sekvencí domén rezistentních genů v kombinacích a AFLP reakcích. 
Podařilo se najít několik polymorfních amplifikovaných produktů, které částečně korelovaly s 
rezistencí ke spále růžovitých u jabloní a hrušní. Po klonování, sekvenování, a specifické PCR 
bohužel většinou docházelo k amplifikaci ve všech použitých genotypech a nebyla tak 
potvrzena specifita těchto fragmentů. U jednoho fragmentu však byla byla zjištěna 69-73% 
homologie NBS domény s úseky genů rezistence různých druhů čeledi Rosaceae. Tato 
sekvence byla blíže analyzována, stanovena míra polymorfismu a korelace s rezistení ke spále 
růžovitých. Bylo provedeno hodnocení této sekvence jako molekulárně-genetického markerů 
rezistence ke spále růžovitých jabloně a hrušně. Použité markery byly v korelaci s rezistencí 
ke spále růžovitých, bohužel ne ve stoprocentní. Přítomnost molekulárního markeru byla 
zjištěna i v genotypech které jsou citlivé ke spále. Bližší molekulární analýzou bylo zjištěno, 
že v sekvenci existuje sekvenční polymorfismus a jedná se tak zřejmě o různé alely jednoho 
genu. Po dalších experimentech bude možné využít molekulárního markeru k přípravě 
systému selekce podle genetických markerů (MAS) ve šlechtitelském procesu. Výsledky byly 
zpracovány do uplatněné metodiky „Spála růžovitých u jádrovin a molekulární genetika“ pro 
pěstitelskou praxi. 
 
 
1B44061 Aplikace moderních metod stanovení antioxidační aktivity k hodnocení kvality 
chmele a senzorické stability piva (2004-2007)  
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD. 
Nositel: VÚPS Praha 
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec 
 

Rok 2007 byl závěrečným rokem řešení projektu. Cílem projektu řešeného po dobu čtyř 
let na VÚPS v Praze a ve Chmelařském institutu bylo zjištění vlivu původu, zpracování a 
podmínek skladování chmele na antioxidační aktivitu (AOX) chmele a stanovení vlivu 
chmelové suroviny, způsobu chmelení a podmínek chmelovaru na antioxidační vlastnosti piva a 
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dále vliv chmelových antioxidantů na senzorickou stabilitu piva. V tříletém sledování byla 
stanovena AOX aktivita českých i zahraničních chmelů v čerstvém stavu diferencovaně podle 
odrůd, ročníků a lokalit. Bylo zjištěno, že odrůda i lokalita mají na antioxidační aktivitu 
významný vliv. Aromatické odrůdy mají vyšší antioxidační aktivitu v porovnání s hořkými 
odrůdami. Z českých odrůd má jednoznačně nejlepší vlastnosti tradiční Žatecký červeňák. Byl 
zjištěn a kvantifikován vliv zpracování a dlouhodobého skladování  na AOX chmele a 
chmelových výrobků. Byl jednoznačně prokázán vliv chmelových surovin na antioxidační 
vlastnosti mladin a piv. Způsob chmelení má významný vliv na antioxidační status piva. Byl 
prokázán vztah mezi antioxidační aktivitou chmele a pivovarských meziproduktů a následně 
tvorbou karbonylů staré chuti a tím i senzorickou stabilitou piva. Byl tak prokázán prakticky 
významný vliv aplikace chmele s vysokou antioxidační aktivitou na senzorickou stabilitu piva. 

Součástí vypracované závěrečné zprávy je „Plán na využití výsledků“. Kromě 
přednáškové a publikační činnosti obsahuje závazek vypracování „Metodiky stanovení 
antioxidační aktivity chmele a chmelových výrobků“ v termínu do 31.12.2009. 
 
 
1G46060 Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd českého 
chmele (2004-2007)  
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
Nositel: VÚRV Praha 
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec 

 
Nositelem projektu je Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) Praha, který 

disponuje karanténním skleníkem, kde je možné provádět pokusy s tímto patogenem, který je 
v České republice karanténní.  

Cílem projektu bylo získat izoláty houby Verticillium albo-atrum z různých zdrojů, 
provést jejich kultivaci a zjistit reakci českého sortimentu odrůd chmele ke karanténní houbě 
Verticillium albo-atrum, vyzkoušet biologické a chemické způsoby ochrany 

Všechny plánované cíle a aktivity projektu byly splněny v souladu se zadáním 
projektu, podle schválené metodiky řešení projektu 

Byly provedeny plánované pokusy s umělou infekcí odrůd českého chmele různými 
kmeny houby Verticillium albo-atrum, které pocházely z různých oblastí výskytu choroby: ze 
Slovinska, z Anglie, z Holandska a v závěru projektu byly získány i kmeny původem z 
Německa. Uvedené kmeny byly namnoženy na agarových půdách (bramborový a sladinkový 
agar) a potom z nich byly připraveny spórové suspenze, které byly aplikovány na řadu odrůd 
českého chmele a to na kultury in vitro a dále rostliny chmele umístěné v karanténním 
skleníku. Jako kontrola byla použita sterilní destilovaná voda aplikovaná stejným způsobem 
jako aplikována spórová suspenze. Opakovaně byla ověřena účinnost českých biopreparátů 
(Supresivit, Polyversum a Ibefungin) a současných fungicidních preparátů. Byla zpracována 
Metodika na ochranu českého chmele k houbám Verticillium albo-atrum a Verticillium 
dahliae, která byla přijata ze strany MZe ČR jako uplatněná metodika. Je rozpracována 
souhrnná publikace o dosažených výsledcích do anglického impaktovaného časopisu. Z 
dosavadních výsledků vyplývá, že některé odrůdy českého chmele jsou odolné ke zkoušeným 
kmenům houby Verticillium albo-atrum (Sládek, Premiant, Bor), uvedené kmeny jsou středně 
citlivé k testovaným chemickým přípravkům (Aliette Bordeaux, Kuprikol,Curzate K, Ridomil 
Gold PLUS 42,5 WP, Aliette 80 WP, Cuproxat SC) v koncentracích 0,1 % a vyšších a k 
biopreparátům povoleným v České republice (Supresivit a Polyversum, méně Ibefungin).  

Vzhledem k získání nových patogenních kmenů z Německa a jejich geografické 
blízkosti výskytu a pěstování nových odrůd chmele na území ČR (Magnum, Fuggle, Rubín) je 
na této problematice nutné dále pokračovat formou nového projektu, který je připravován. 
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Kombinací využití odolných odrůd, aplikace fungicidů i vhodných biopreparátů a 
zvláště dodržováním přísné fytokaranténní kontroly při dovozu jakéhokoliv chmelového 
materiálu by se mělo zabránit rozšíření uvedených patogenních kmenů houby rodu 
Verticillium na chmelu na území ČR. 
 
 
QH72163 Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými 
metodami. (2007-2011)  
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD.  
Nositel: VŠÚO Holovousy  
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec 
 

Řešení projektu probíhalo až od května 2007 v souladu s plánem aktivit. Byly vybrány 
vhodné genotypy jabloně pro molekulárně-genetické hodnocení. Bylo odebráno 102 starých a 
lokálních odrůd jabloně a 21 odrůd rezistentních na strupovitost. Studované odrůdy jabloně 
byly charakterizovány z hlediska hospodářských znaků a byl vytvořen pomologický popis  
včetně obrazové dokumentace. Z vybraných genotypů jabloní byla vyizolavána DNA. 
Vyizolovaná vysokomolekulární DNA byla použita pro molekulárně-genetickou analýzu. Na 
vzorcích DNA ze starých a lokálních odrůd jabloní byla provedena molekulárně genetická 
analýza SSR metodou. Zjištěný amplifikovaný polymorfismus SSR markerů mezi krajovými 
odrůdami jabloní byl vysoký, když všechny amplifikované produkty (74) byly polymorfní. 
Výsledky analýz byly statisticky zpracovány a na jejich základě byla provedena analýza 
genetické příbuznosti jednotlivých genotypů krajových odrůd jabloní. V souboru genotypů 
nebyla nalezena žádná duplikace a byla zmapována široká molekulárně genetická biodiversita 
krajových odrůd jabloní. Na vzorcích DNA z rezistentních odrůd jabloní byla provedena 
molekulárně genetická analýza markerů rezistence k strupovitosti (Venturia inaequalis CKE.) 
a padlí (Podosphaera leucotricha). V analýzách byly detekovány amplifikované produkty 
molekulárních markerů jednotlivých genů rezistence ke strupovitosti (Vf, Vbj, Vr a Vh) a 
padlí (PlI a Pld) u rezistentních odrůd jabloní. V molekulárních analýzách nebyly detekovány 
amplifikované produkty molekulárních markerů genů rezistence Vm a Plw, které nejsou v 
těchto genotypech zastoupeny. 
 
 

Zprávy za projekty MPO ČR 
 
 
FI-IM2/152 Výzkum a vývoj techniky a technologie sklizňového procesu a posklizňové 
úpravy chmele. (2005-2007)  
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Kořen 
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
Spoluřešitelé: Chmelařství družstvo Žatec, ČZU Praha 
 

V roce 2005 byla vybudována technologická linka pro česání, sušení a posklizňovou 
úpravu chmele. Nezbytné další technické úpravy sklizňových zařízení byly realizovány zčásti 
na konci roku 2005 a před začátkem sklizně v roce 2006. Další technická řešení byla 
provedena v roce 2007, a to hlavně pro docílení vyšší kvality česání a spolehlivosti (viz 
úklidový dočesávač), snížení poruchovosti jednotlivých sekcí při česání a separaci, vytvoření 
odběrných míst pro přesnější odebírání kontrolních vzorků na česací lince ve funkční části 
dočesávače chmele a třídění chmele na válečkové trati a na překulovačích. Na komorové 
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sušárně byla vylepšena sekce automatického rozprostírání zeleného chmele, rekonstrukce 
potrubí ke zlepšení a jeho zateplení. 

Hodnocení česací linky probíhalo tak jako v minulých letech a bylo zaměřeno na 
sledování a ověřování kvalitativních, výkonových parametrů česání chmele a účinnosti funkce 
jednotlivých prvků stroje česacího ústrojí, dočesávacího ústrojí, třídění chmele po očesání, 
odlučování lehkých příměsí, trhání shluků hlávek a odlučování zbytků příměsí na 
překulovačích. Kvalita česání chmele byla posuzována podle ztrát chmele, poškození 
chmelových hlávek, množství biologických příměsí a dalších kritérií. 
 Pro řešení úkolu zabývajícího se sušením chmele byla náplň rozdělena do části 
pásových sušáren chmele a komorových sušáren. Bylo podrobeno dalšímu ověřování, a to 
s úpravou rozvodu vzduchu, rozprostíracího dopravníku s instalací sond pro automatické 
měření provozních parametrů. Na pásové sušárně chmele byly v průběhu sklizně postupně 
sledovány požadavky na sušení různých chmelových odrůd a sledována jejich energetická 
náročnost. Současně byla prozkoumána účinnost zateplení potrubí a pláště sušárny z hlediska 
energetických úspor paliv. Na provozní komorové sušárně chmele byl ověřen vliv 
provedených úprav na provoz sušárny a současně byly získávány podklady pro řízení procesu 
sušení ve vysoké vrstvě chmele. V průběhu sušení chmele na komorové sušárně byly 
sledovány požadavky na parametry zdroje sušícího vzduchu. Měření sušícího procesu bylo 
zaměřeno na sledování vlhkosti chmele, sušících teplot, vlhkosti sušícího vzduchu ve vrstvě 
chmele, spotřeby paliva, elektrické energie a hodnot proudění sušícího vzduchu. 
 
Česání chmele 
Cíl projektu: snížení ztrát 
 
U česací technologie snížit ztráty o 15 – 20 %, což představovalo v roce 2005 přínos 4 000  - 
5 000 Kč.ha-1 proti zastaralé technice, kde ztráty dosahují až 15 – 20 %. 
 
Výsledek měření  
 

Odrůda Rok 2005 (v %) Rok 2007 (v %) 

ŽPČ 15,3 9,91 
Premiant - 11,23 
Agnus - 5,49 
Sládek - 9,63 
 
Cíl: snížení biologických příměsí na 1 – 2 % (současný stav 3 – 5 %) 
 

Čistota konečného produktu 
 

Výsledek měření Odrůda průměr variační rozpětí 
ŽPČ 95,99 90,99 - 98,49 
Premiant 95,17 91,61 – 98,58 
Agnus 98,24 97,59 – 98,87 
Sládek 90,97 84,46 – 96,68 
 
 Účinnost separačních ústrojí a čistota konečného produktu byla ovlivněna častou 
nevyrovnaností keřů sklízených odrůd a proměnlivým počasím, což mělo vliv také na 
poškození hlávek a celkové ztráty. Nejlepší hodnoty všech sledovaných kvalitativních 
parametrů vykazují měření na odrůdě Agnus. 
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Přirozená variabilita rostlin sklízeného chmele a vnější podmínky sklizně 
v jednotlivých letech ovlivňují kvalitu činnost česačky a parametrů konečného produktu. 

Vzhledem k hodnotám parametrů z roku 2005 došlo v letech 2006 a 2007 většinou 
k jejich zlepšení. 

Ke zlepšení uvedených parametrů došlo v 69,75 % z možných případů při započítání 
skutečných rozdílů větších než 2 %. Při tolerování skutečných rozdílů menších než 2 % 
představuje zlepšení 77,09 % z možných případů. Relativní procentický nárůst reprezentuje 
vliv konstrukčních úprav některých ústrojí česačky i technologických podmínek sklizně.  
 

Porovnání tepelně technických nároků sledovaných sušáren 
 
Porovnání komorové provozní sušárny (KPS) a pásové sušárny (PS) 
 
 Z výsledků všech měření v roce 2007 byla vybrána měření následujících nejčetnějších 
odrůd: 
 

Průměrná spotřeba LTO (I) 
na 1 kg suchého chmele 

Průměrná energie kJ 
na 1 kg suchého chmele Odrůda 

(KPS) (PS) (KPS) (PS) 
Premiant 0,56 0,49 23 025 20 055 
Agnus 0,55 0,49 22 526 20 362 
Sládek 0,66 0,55 27 123 23 131 
 
 Z uvedených výsledků vyplývá nižší energetická náročnost sušení v pásové než 
v komorové provozní sušárně. Dále je patrné, že sušení odrůdy Sládek je více energeticky 
náročné než odrůdy Agnus a Premiant. 
 Z rozboru výsledků měření vyplývá možnost energetických úspor sušení v komorové 
provozní sušárně dalším racionálním snižováním množství sušícího vzduchu. 
 
Jakostní parametry suchého chmele z realizovaných sušících procesů v měřených sušárnách 
 
 Z odebraných vzorků suchého chmele z výše uvedených sušáren byly laboratoří CHI 
v Žatci stanoveny obsahy α, β – hořkých kyselin a hodnoty HSI. 

Mezi závislostmi ze vzorků odebraných z pásové sušárny před a po klimatizaci nejsou 
významné rozdíly, což odpovídá poznatkům z měření realizovaných již dříve v letech 2003 až  
2005 a v roce 2006. 
 Z hodnot regresních koeficientů lineárních rovnic i grafických zobrazení je zřejmé, že 
kvalitativní parametry suchého chmele se během sklizně jednotlivých odrůd významně 
neměnily a nebyly významně ovlivněny měřenými technologiemi sušení.  
 
Vyhodnocení způsobu zateplení sušáren 
 

Montáž izolací byla provedena před sklizní chmele 2007. Výsledkem zateplení byla 
snížená průměrná spotřeba LTO na usušení 1 kg chmele. Vypočtená hodnota úspor roku 2007 
činí 0,09 litru na jeden kg usušeného chmele k průměru let 2002 – 2006, tj. 12,5 %.  

Návratnost této investice je v minimálním případě 2,742 roku, posouzeno při 
průměrných hodnotách 1,49 roku. Ve srovnání s rokem 2002 by činila návratnost 1,13 roku. 
 
Monitorovací systém vyhodnocení sklizně 
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 Monitorovací systém pro sklizně chmele je založen na systému PLC (programming 
logic controler), pomocí něhož dochází ke sběru dat, výpočtu statistických údajů a sběru dat 
s dočasnou archivací „datalogger“. Vlastní archiv dat je prováděn na centrálním počítačovém 
systému. Archiv je ukládán do souborů, které je možné importovat do tabulkového procesoru 
pro následné zpracování a vyhodnocení dat. 

Tento systém zpracovává data získaná z provozu. Výsledkem pak jsou informace pro 
další zpracování efektivity sklizně. Další možnosti jsou optimalizace jednotlivých 
technologických celků a regulací pro získání vyšší kvality a množství. 
 
Důležitým výstupem z tohoto projektu bude vydání těchto metodik: 

1) Metodika česání NČO (ŽPČ) 
2) Hodnocení kvalitativních parametrů česání chmele 
3) Metodika zateplování sušáren 
4) Metodika sušení chmele v komorových sušárnách 
5) Metodika sušení chmele v pásových sušárnách  
6) Metodika řízení a monitorování sklizně (česání, sušení, lisování) 
7) Metodika evidence balení a skladování chmele 

 
 
FI-IM2/180 Výzkum a vývoj nového typu chmelnicové konstrukce. (2005-2007)  
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Ciniburk 
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
Spoluřešitelé: Chmelařství družstvo Žatec, ČVUT Praha 

 
Řešený projekt MPO „Výzkum a vývoj nového typu chmelnicové konstrukce“ byl 

zaměřen především na obnovu chmelnicových konstrukcí včetně inovace technologií, 
používaných materiálů a postupů při navrhování chmelnicových konstrukcí podle norem 
platných v současné době. V rámci grantu byla řešena i možnost použití polyesterových lan 
„Deltex“ na kotvící prvky chmelnicových konstrukcí.  
    K řešení projektu bylo přistupováno v několika  na sebe navazujících krocích. Nejprve 
to bylo ověření materiálových vlastností ocelových prvků (lan a drátů), které se běžně na 
chmelnicové konstrukce používají. Stejně tak byly provedeny tahové zkoušky a cyklické 
tahové zkoušky polyesterových lan „Deltex“, které byly použity na kotevní táhla sloupů na 
pokusné chmelnicové konstrukci ve Stekníku, která byla postavena v prvním roce řešení 
projektu. Tyto experimenty byly prováděny v průběhu řešení celého projektu.  
K ověření chování chmelnicové konstrukce byl vypracován postup pro měření skutečných sil 
na vybraných kotevních táhlech příček a délek. Souběžně byly měřeny reálné deformace – 
průhyby příček a vodorovné průhyby obloučků. Měření probíhalo celé dva roky. Jednotlivé 
hodnoty byly odečítány v různém vegetačním období chmelové révy tak, aby byly mohly být 
vyhodnoceny různé zatěžovací stavy. Celé měření sloužilo ke kalibraci a ověření správnosti 
numerického prostorového modelu chmelnicové konstrukce, který byl vytvořen v programu 
ANSYS. 

Numerický model, provedené experimenty a měření sil a deformací na skutečné 
chmelnicové konstrukci umožnily připravit podklady pro navrhování a posouzení 
chmelnicových konstrukcí podle platných norem a současné úrovně poznání v oblasti 
navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. Jediným existujícím podkladem pro návrh 
chmelnicových konstrukcí dosud byla vnitropodniková směrnice z roku 1990, která navíc 
nebyla nikdy publikována. Od doby jejího vydání došlo v České republice k zásadní změně 
norem pro navrhování, návrh konstrukce chmelnic byl inovován (např. se začala používat 
vysokopevnostní ocelová lana) a s rozvojem výpočetní techniky se objevily reálné možnosti 
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podrobnější analýzy skutečného chování chmelnic. Všechny uvedené faktory byly při řešení 
projektu vzaty v úvahu. Provedené podrobné řešení vede k výstižnější a ekonomicky 
výhodnější analýze chmelnicové konstrukce. 
    Celý soubor získaných podkladů byl zapracován do Výpočetního modelu chmelnicové 
konstrukce, který umožňuje pomocí provést rychlý návrh chmelnicové konstrukce s lanovými 
prvky.  
    V průběhu řešení úkolu bylo publikováno 9 odborných publikací. V roce 2008 bude 
zpracován vzorový projekt chmelnicové konstrukce.  
 
 
FT-TA2/014 Výzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě 
doplňků stravy. (2005-2008)  
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD. 
Nositel: Favea Kopřivnice 
Spoluřešitelé: Univerzita Pardubice, Chmelařský institut Žatec, Flaveko Pardubice, Radanal 
Pardubice, VÚOS Rybitví, UP Olomouc  

 
Cílem projektu, jehož řešení bylo zahájeno v roce 2005, je získání suroviny - 

komponenty do konečných produktů, tj. doplňků stravy s antioxidačním či jiným bioaktivním 
účinkem. Vstupním substrátem je tuzemská druhotná surovina – zbytkový chmel po extrakci 
chmele (Agnus) oxidem uhličitým. Na projektu participuje, kromě Chmelařského institutu, 
dalších šest organizací: Favea Kopřivnice jako nositel projektu, dále VÚOS Pardubice-
Rybitví, Univerzita Pardubice, Radanal Pardubice, Lékařská fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci a Flaveko Pardubice. K experimentálním extrakcím byl použit chmel odrůdy 
Agnus ze sklizně 2007. Obsah alfa kyselin se pohyboval v intervalu 10 až 11 % hm. Extrakce 
proběhla ve firmě Flaveko Pardubice.  

Analytické metody (HPLC s UV a elektrochemickou detekcí, HPLC-MS) ve firmách 
VÚOS, Radanal a Univerzitě Pardubice pro stanovení xanthohumolu a isoxanthohumolu byly 
použity pro stanovení těchto látek v primární surovině, spentu, chmelových extraktech a 
isomerizovaných extraktech včetně stabilitních studií, které budou vyhodnoceny počátkem roku 
2008. Na pracovišti UP Olomouc byly provedeny experimenty využívající inkubace 
s potkaními hepatocyty a mikrosomy za účelem simulace tvorby metabolitů hlavních sloučenin 
polyfenolických látek vyskytujících se ve chmelových extraktech. Pro analýzu těchto 
metabolitů byla vypracována a optimalizována nová HPLC/MS/MS metoda s využitím různých 
ionizačních technik, protože metabolity 1. fáze a zejména konjugáty jako metabolity 2. fáze 
mají výrazně vyšší polaritu. Výsledky in vitro studií vyly využity jako podklad pro studii in vivo 
na potkanech k testování bezpečnosti navrhovaného doplňku stravy obsahující extrakt 
z chmelového odpadu a vlivu extraktu na klíčové enzymy biotransformace cizorodých látek 
CYP 1A a 3A4. 
 
 

Zprávy za projekty MŠMT ČR 
 
 
MSM1486434701 Výzkum a regulace stresových faktorů chmele (2004-2010)  
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
 

Řešení výzkumného záměru v roce 2007 probíhalo v souladu se schváleným návrhem 
výzkumného záměru a v průběhu roku se nevyskytly okolnosti, které by vážným způsobem 
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ohrozily časovou nebo obsahovou náplň řešení a byly vytvořeny předpoklady pro úspěšné 
řešení VZ v následujícím roce. Projekt je členěn do pěti komplexně řešených etap: 

Cílem výzkumného záměru je:  
1. Vypracovat matematické modely obsahu hořkých látek ve chmelu a výnosu v 

závislosti na průběhu povětrnostních podmínek.  
2. Navrhnout nejvhodnější systém umělé závlahy s minimalizací spotřeby vody, energie 

a lidské práce. 
3. Identifikovat jednotlivé rasy padlí chmelového a peronospory jako nejvýznamnějších 

houbových chorob. 
4. Vypracovat molekulárně genetické markerování rezistence chmele k houbovým 

chorobám, které by významně zvýšilo efektivitu selekce vhodných genotypů v procesu 
šlechtění chmele. 

5. Stanovit rozsah rozšíření virových a viroidních patogenů v populacích českých chmelů 
a navrhnout a realizovat strategii jejich účinné eradikace. 

6. Vymezit optimální strategii ochrany chmele proti mnoho-generačním škůdcům mšice 
a svilušky chmelové a na základě indexů rezistence jako syntezu biologické a 
chemické ochrany. 

 
1. etapa 
 

Bylo provedeno hodnocení širokého spektra vzorků chmele. Obsah hořkých kyselin u 
ŽPČ byl v rozmezí 2,5 – 3,5 %. Na základě výsledků byly vymezeny mikroregiony 
s vysokým obsahem hořkých látek v Žatecké a Úštěcké oblasti. Bylo provedeno hodnocení 
ozdravených chmelů, u kterých dochází k postupnému poklesu výkonnosti a podle 
dosažených výsledků bude jejich životnost 10 let. České hybridní odrůdy Bor, Sládek, 
Premiant a Agnus byly pěstovány na ploše 525 ha, což je 9,7 % sklizňové plochy. Bylo 
provedeno komplexní hodnocení obsahu hořkých kyselin, poměrů alfa a beta kyselin jako 
důležitých chemotaxonomických markerů a obsahu silic. Bylo provedeno hodnocení obsahu 
polyfenolů a zejména obsah xanthohumolu. 
Bylo provedeno matematické hodnocení obsahu alfa kyselin v závislosti na průběhu 
povětrnostních podmínek v průběhu vegetačního období. Byly získány časové řady 
jednotlivých údajů a provedeno zpracování metodou multilineární regrese. Navržený model 
má 10 členů a byla provedena první předpověď pro obsah alfa kyselin na lokalitě Brozany. 
Korelační koeficient (r= 0,914) a koeficient determinace (r2 = 0,835) jsou velmi vysoké a 
prokazují kvalitu navrženého modelu. 

Bylo provedeno hodnocení meteorologických údajů z 8 stanic ve chmelařských 
oblastech. Získané údaje jsou pěstitelům k dispozici na www.chizatec.cz . 
 
2. etapa 
 

Byl zpracován vliv atmosférických srážek a teplot na výnos chmele. Pro řízení 
závlahového režimu byla pro chmel upravena graficko-analytická metoda, podle které se v 
týdenních intervalech určují termíny a velikost závlahové dávky. Vypočtená potřeba závlahy 
je předávána pomocí internetu na stránkách Chmelařského institutu s.r.o., Žatec, v odkazu 
„Závlahy, agrotechnika“. Potřeba závlahy je diferencována pro odrůdy Žateckého poloraného 
červeňáku a odrůdy hybridní. Klimatické údaje byly zpracovávány na 8 meteorologických 
stanicích lokalizovaných v jednotlivých chmelařských oblastech. 
Pro závlahu chmele jsou doporučeny 2 hlavní systémy a to kapková závlaha vrchní a kapková 
závlaha podzemní. 
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Bylo prokázáno, že doplňkovou závlahou chmele je stabilizován výnos. Za sledované 
období dochází řízenou závlahou chmele ke zvýšení výnosu v průměru o 22 % u tradičních 
odrůd a o 18 % u hybridních odrůd. Z hlediska ekonomiky závlaha výrazně přispívá k 
rentabilitě pěstování chmele. 
 
3. etapa  
 

Bylo provedeno testování potomstev a šlechtitelských materiálů na odolnost 
k peronospoře chmelové a padlí chmelovému na základě metodiky umělých infekcí. Byla 
vysazena potomstva F2  a B 1 generace a bylo provedeno křížení na odolnost k uvedeným 
patogenům pro získání nových perspektivních genotypů z potomstev v F1 generaci. Byly 
přihlášeny 4 genotypy (aromatický typ 4237 a 4837, hořký typ 4784 a 4788) vykazující 
odolnost k abiotickým vlivům do registračních pokusů. 

Na 19 lokalitách jižní a severní Moravy byl proveden sběr a hodnocení planých 
chmelů, které mohou být uplatněny při šlechtění aromatických chmelů. Molekulárně 
genetická analýza planých chmelů (75 genotypů) při použití 3 genově specifických STS 
kombinací a 9 mikrosatelitních SSR ukázala, že české plané chmele náleží do evropské 
genetické skupiny, výrazně oddělené od amerických genotypů chmele a chmele druhu 
Humulus japonicus. Bylo provedeno hodnocení planých chmelů v pokusné chmelnici, které 
bude pokračovat v roce 2008. 

Byl proveden výzkum molekulárně genetických metod k markerování rezistence 
k houbovým chorobám. Byly nalezeny markery pro R2 geny (Target) a R6 (Nugget) geny 
rezistence k padlí chmelovému. Bylo provedeno doplnění izolátů peronospory chmelové 
Pseudoperonospora humuli a padlí chmelového Sphaerotheca humuli. Celkem bylo získáno 7 
izolátů peronospory a provedena jejich charakterizace pomocí umělých infekcí. Z dosažených 
výsledků je patrné, že během posledních let došlo k posunu spektra genů virulence. 
Dominantní odrůda Osvaldův klon 72 si udržuje stále stejnou citlivost/rezistenci k tomuto 
patogenu. 
 
4. etapa 
 

Před zahájením jarního řezu chmele na pokusné chmelnici Zastávka V bylo provedeno 
ošetření řezných částí strojů 1% koncentrací přípravku Virkon. Metodou ELISA nebyla 
zjištěna přítomnost viru ApMV. Infekce latentním viroidem chmele (HLVd) u všech 
hodnocených vzorků je na úrovni silné infekce bez ohledu na odrůdu a šlechtitelský stupeň. 
To svědčí o rychlém postupu reinfekce HLVd v podmínkách přirozeného tlaku. Bylo 
pokračováno v hodnocení lokality Obora u Loun a chmelnic v Úštěcké pěstitelské oblasti pro 
sledování výskytu HLVd. Všechny hodnocené chmelnice jsou plně infikované ApMV a 
HLVd, na úrovni silné infekce bez ohledu na odrůdu, původní zdravotní stav (neozdravená a 
ozdravená sadba) a dobu výsadby. Bylo provedeno hodnocení možného vlivu směsné infekce 
virem mosaiky jabloně (ApMV) a latentního viroidu chmele (HLVd). V důsledku jejich 
výskytu dochází k poklesu obsahu hořkých kyselin. Hodnocení vztahu mezi patogeny a jejich 
výsledné působení na obsah alfa hořkých kyselin chmele bude pokračovat. 
V průběhu řešení se uskutečnila návštěva německého pracoviště (BLP Freising) a porovnání 
metod hodnocení zdravotního stavu chmele. Provádí zde rutinní diagnostiku virových 
patogenů metodou ELISA na přítomnost ApMV a HMV. Byly konzultovány jednotlivé 
postupy a bylo konstatováno, že jsou prakticky shodné. Diagnostiku viroidu HLVd provádí 
pouze u výchozích šlechtitelských materiálů. 
 
5. etapa 
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Byl proveden odběr citlivých populací mšice na 6 lokalitách a založen jejich 

laboratorní chov a stanoveny hodnoty LC 50 u odebraných citlivých kmenů, které byly poté 
použity pro stanovení indexů rezistence. Byl proveden odběr 12 polních rezistentních 
populací mšice chmelové (Phorodon humuli Schrank) a jejich otestování. Bylo zjištěno, že 
polní populace jsou řádově dle oblastí 6,8 – 9,5 x odolnější k lambda cyhalothrinu (Karate 
Zeon 5 SC) než populace citlivé. 
V oblasti Krušných hor byly odebrány citlivé kmeny svilušky chmelové (Tetranychus urticae 
Koch), založeny jejich laboratorní chovy a testovány. Polní populace byly odebrány na 20 
lokalitách, rovněž ve všech chmelařských oblastech ČR. Indexy rezistence T. urticae k 
propargitu (Omite 30 W) vykazovaly nižší hodnoty ve srovnání se mšicí (2,4 – 3,4). Ačkoliv 
účinnost hexythiazoxu (Nissorun 10 WP) mírně klesá, je tento přípravek stále vhodný pro 
použití v rámci stávající strategie ochrany chmele proti rezistentní svilušce chmelové. Na 
základě dosažených výsledků byla navržena optimální strategie ochrany chmele proti mšici 
chmelové a svilušce chmelové a uplatněna v Metodice ochrany chmele pro rok 2007. 
Pro návrh alternativního funkčního systému ochrany chmele byl sledován predační účinek 
dravých roztočů z čeledi Phytoseiidae na populační dynamiku svilušky chmelové. Draví 
roztoči byli schopni udržet svilušku chmelovou pod prahem hospodářské škodlivosti po celou 
vegetaci. V roce 2008 bude pokračováno v experimentech v polních podmínkách. Slunéčko 
dvoutečné (Adalia bipunctata L.) nebylo schopné udržet mšici chmelovou pod prahem 
hospodářské škodlivosti 
 
 
2B06011 Vývoj genotypů chmele pro biomedicinální a farmaceutické účely. (2006-2011) 
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD.  
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
 
Řešení v roce 2007 bylo rozděleno do 8 aktivit: 
 
A701 „Dokončení chemických analýz vzorků ze sklizně 2006“. Od počátku roku 2007 bylo 
analyzováno 322 vzorků ze sklizně 2006. Rozpětí hodnot v rámci genetických zdrojů chmele 
u obsahu xanthohumolu je od 0,12 % do 0,88 %. U hodnoceného šlechtitelského materiálu 
bylo stanoveno rozpětí od 0,22 % do 0,76 %. Rozpětí obsahu DMX u genetických zdrojů 
chmele je od 0,02 % do 0,17 %. U šlechtitelského materiálu bylo stanoveno rozpětí obsahu 
DMX od 0,04 % do 0,23 %. Z výsledků je patrné, že v rámci jak genetických zdrojů, tak 
šlechtitelského materiálu „výkonnostního typu“ nebyl nalezen genotyp s požadovaným 
obsahem xanthohumolu nad 1,25 % resp. DMX nad 0,25 %. Pouze genotyp pod označením 
4902 se svým obsahem DMX přiblížil k požadované hranici. Řada získaných výsledků byla 
publikována či prezentována v České republice i v zahraničí. 
 
A702 „Sklizeň a chemické analýzy vzorků chmele“. Vlivem dvou faktorů byl celkový 
plánovaný počet 500 vzorků výrazně převýšen a to na 1151 vzorků. Za prvé od roku 2007 je 
celá polní kolekce duplikována, tím se databáze genofondu chmele výrazně zhodnotí.  Za 
druhé, vzhledem k faktu, že se nepodařilo z šlechtitelského materiálu nalézt genotyp 
s požadovaným obsahem xanthohumolu nebo DMX, byl v roce 2007 soubor výrazně rozšířen. 
Do tohoto souboru byly zahrnuty i genotypy vykazující nižší výkonnost.   
 
A703 „Statistické hodnocení databáze“. Pro statistické hodnocení databáze chmele bylo 
celkem hodnoceno 1546 vzorků.Výsledky hodnocení genetických zdrojů chmele jednoznačně 
poukazují, že ze současných českých i světových odrůd nebyla nalezena žádná odrůda, která 



 15

by vykazovala obsah xanthohumolu nad 1,25 % resp. DMX nad 0,25 %. Odborný poradní 
orgán doporučuje doplnit rozpětí obsahu xanthohumolu a DMX a to z důvodu usuzování 
pokroku v řešení projektu. Minimální obsah je 0,02 % a maximální obsah je 0,94 %. 
Minimální obsah DMX je 0,01 % a maximální obsah DMX je 0,20 %. Současná kolekce 
genetických zdrojů chmele je největší na světě a zahrnuje všechny světové odrůdy chmele. 
Tyto dosažené výsledky z velmi vysokého souboru analýz dokazují, že kritéria na vysoký 
obsah xanthohumolu a DMX pro získání nových odrůd výrazně převyšují nejlepší současné 
světové odrůdy chmele. Cílem je získat špičkové světové odrůdy pro využití ve farmacii i 
biomedicíně. Výsledky z hodnocení šlechtitelského materiálu vykazují, že se nepodařilo 
získat genotypy s požadovaným obsahem xanthohumolu. Naopak se získaly 4 genotypy 
s požadovaným obsahem DMX. Velmi perspektivní je genotyp 4715, který je předán do 
registračních zkoušek. Dále byla stanovena pozitivní korelace (hladina významnosti α < 0,05) 
obsahu alfa kyselin (r = 0,79) i beta kyselin (r = 0,52) na obsah xanthohumolu. Téměř shodná 
pozitivní korelace byla stanovena u vlivu alfa i beta kyselin na obsah DMX (r = 0,61 resp. 
0,60). Přesto, že byla stanovena pozitivní korelace obsahu xanthohumolu a DMX (r = 0,58), 
tak závěr hodnocení poukazuje na to, že nelze spojovat šlechtění  na xanthohumol a DMX. 
Byly vybrané genotypy pro křížení v roce 2008. 
 
A704 „Výsadba a hodnocení potomstev Sm07 z realizovaných křížení v roce 2006“. 
Celkem bylo vysazeno 3670 rostlin. Rostliny, u kterých chmelové hlávky vykazovaly vysoký 
obsah chmelových pryskyřic (lupulinu = žlutavý prášek) byly sklizeny. Z 27 potomstev bylo 
odebráno 554 vzorků pro první informativní výsledky. Všechny rostliny (3670 genotypů) 
zůstaly ve šlechtitelské chmelnici. V roce 2008 dosáhnou plné plodnosti a pak bude proveden 
výběr perspektivních genotypů. Výběr bude zaměřen především na ta potomstva, u kterých 
byl stanoven vysoký obsahu xanthohumolu nebo DMX. 
 
A705 „Chemické analýzy a zpracování výsledků z potomstev Sm07“. Z výsledků je 
zřejmé, že se nepodařilo v prvním roce hodnocení získat genotyp s obsahem xanthohumolu 
nad 1,25 %. Nejvyšší obsah vykazovaly genotypy z křížení H1 (po mateřské odrůdě Agnus). 
Vyšší obsahy vykazovaly genotypy po odrůdách Columbus, Admirál a nšl. 4849. V rámci 
hodnocených vzorků se podařilo získat pouze dva genotypy s požadovaným obsahem 0,25 % 
DMX. Nejlepší potomstva byla získána po odrůdě Agnus a nšl. 4715. V roce 2008 budou 
výběry nových genotypů zaměřeny především na ta potomstva, u kterých byly nalezeny 
genotypy s nejvyšším obsahem xanthohumolu nebo DMX. 
 
A706 „Realizace křížení s cílem získání potomstev Sm08 s vysokým obsahem 
xanthohumolu a DMX“. V roce 2007 bylo provedeno dle plánu 41 křížení. Základem se 
staly odrůdy, které vykazují vysoký obsah xanthohumolu nebo DMX. Provedla se řada 
testovacích křížení, aby se zjistil vliv vybraných samčích genotypů na obsah xanthohumolu a 
DMX. Dále byla realizována zpětná, konvergentní a kombinační křížení s cílem získat nové 
genotypy s vysokým obsahem xanthohumolu nebo DMX. 
 
A 707 „Izolace DNA z vybraných genotypů chmele“. Z rodičovských rostlin modelových 
křížení a z rostlin jejich potomstvech, vysázených v aktivitě A704, byla vyizolována 
vysokomolekulární DNA na základě standardního postupu. 
 
A 708 „Ověřování metod molekulárně-genetických analýz na vybraných genotypech 
chmele“. Na vysokomolekulární DNA z A707 byly provedeny první molekulárně-genetické 
analýzy metodami STS a SSR. Bude ověřena kvalita DNA a stanovena míra polymorfismu 
pro použité metody v rámci souborů rostlin jednotlivých modelových křížení. 
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ME 832  Průzkum výskytu planých chmelů v oblasti Severní Osetie, stanovení jejich 
genetické hodnoty s cílem jejich uplatnění jako donorů cílených vlastností v šlechtitelském 
procesu českého chmele a stanovení vhodnosti místních podmínek pro pěstování chmele. 
(2006-2010)  
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD.  
Nositel: Chmelařský institut Žatec 
Spoluřešitelé: Univerzita Vladikavkaz, Rusko 
 

Hlavním cílem projektu je získat plané chmele z oblasti severního Kavkazu, které 
budou základem dalšího využití, tj. rozšíření unikátní kolekce genetických zdrojů chmele 
v ČR, využití ve šlechtění chmele, průzkum genetické variability, uplatnění ve varných 
zkouškách a možnost jejich pěstování na území Severní Osetie. 

V roce 2007 bylo řešení projektu rozděleno do pěti dílčích cílů: 
7.1 Opakovat sběr planých chmelů v oblasti severního Kavkazu 

Od 18.10. do 27.10. byla uskutečněna zahraniční cesta do oblasti severního Kavkazu. 
V letošním roce se jí zúčastnili spoluřešitelé projektu. V průběhu této doby provedli sběr 
planých chmelů na jiných lokalitách než tomu bylo v roce 2006.  
7.2 Získat další vzorky planých chmelů z jiných lokalit 
 V průběhu sběru planých chmelů se podařilo nalézt nové lokality s výskytem planých 
chmelů. Získané vzorky výrazně obohatí a rozšíří genetickou variabilitu testovaných planých 
chmelů z oblasti severního Kavkazu. 
7.3 Zhodnotit možnost pěstování chmele na území Severní Osetie 
 V průběhu zahraniční cesty u spoluřešitelského pracoviště bylo provedeno hodnocení 
možnosti pěstování chmele u města Vladikavkaz. Na jaře roku 2007 byly odebrány sádě 
planých chmelů z lokalit, kde tyto rostliny vykazovaly dobré růstové parametry. Sádě byly 
vysazeny v počtu 2000 ks na pokusné stanoviště. Pozemek byl poměrně zaplevelený a dle 
propočtů bylo 30 % chybějících rostlin. Tuto část plně řeší pracoviště z ruské strany, náš úkol 
je odborné poradenství, aby se získaly výsledky z nichž lze doporučit, které plané chmele 
budou v tamních podmínkách vykazovat nejlepší parametry. 
7.4 Hodnotit získané plané chmele pěstované v podmínkách ČR z výsadby roku 2006 
 Z expedice realizované v roce 2006 byly dovezeny i semena z několika planých 
chmelů. Tato semena byla vyseta a získané rostliny o celkovém počtu 250 byly vysazeny do 
šlechtitelské školky. Všechny plané chmele vykazovaly vysokou růstovou vitalitu, protože 
výška byla 6 až 8 metrů. U vybraných vzorků byly provedeny chemické analýzy chmelových 
pryskyřic a silic. Nejvyšší průměrnou hodnotu obsahu alfa hořkých kyselin vykazuje 
potomstvo H 36 a to 3,22 % hm. V tomto potomstvu byl nalezen genotyp (34/165) 
s nejvyšším obsahem 4,70 % alfa hořkých kyselin. Rozmezí podílu kohumulonu a kolupulonu 
(analogů alfa a beta hořkých kyselin) odpovídá podílům evropských chmelů. Analýzy 
chmelových silic vykazují vysokou variabilitu. Farnesen je charakteristickou složkou ŽPČ, 
který vykazuje podíl této složky 14 až 20 % rel. Z výsledků je patrné, že řada genotypů je 
podobná ŽPČ. Genotyp H36 34/173 vykazuje vyšší podíl (26 % rel.), tak vysoký podíl nebyl 
zaznamenán v rámci hodnocení genetických zdrojů chmele.  
 V rámci této aktivity se testovala genetická variabilita (charakterizace) planých 
chmelů pomocí PCR metod. Dosažené výsledky poukazují, že plané chmele ze severního 
Kavkazu se svým genetickým původem řadí mezi plané chmele z Evropy a Severní Ameriky . 
Tyto výsledky potvrzují teorii původu chmele z východní Asie.  
7.5 Přemnožit a vysadit plané chmele získané v roce 2006 
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V roce 2007 byly ve skleníku veškeré plané chmele přemnoženy a na podzim byly 
vysazeny do polních podmínek do karanténní školky. Před množením byl hodnocen zdravotní 
stav a původní sádě byly zlikvidovány (spáleny). 

 
 

Zpráva za projekt GAAV ČR 
 
 
1QS500510558 Studium výskytu fytopatogenů a jejich genetických variant (2005-2009) 
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD.  
Nositel: BC AVČR České Budějovice 
Spoluřešitelé: Chmelařský institut Žatec, VŠÚO Holovousy, VÚB Havlíčkův Brod 
 

Výzkum viroidů v roce 2007 pokračoval v několika hlavních oblastech se zaměřením 
především na viroidy chmelu (HSVd a HLVd) a bramboru (PSTVd). Na našem pracovišti ve 
spolupráci s BC AVČR v Českých Budějovicích bylo dokončeno studium přenosu viroidních 
populací u plevelných druhu odpovídajících agrobiotopu. Celkem byla studována možná 
propagace HSVd u 14 a PSTVd u 12 druhů plevelných rostlin. U hybridizačně pozitivních 
vzorků byla studována přítomnost replikativních forem pomocí denaturační elektroforézy. V 
rámci problematiky šíření a eliminace viroidních patogenů chmelu byl studován proces 
eliminace latentního viroidu chmelu HLVd v procesu maturace pylu. Jedná se o důležité 
zjištění mechanismu úplné eliminace viroidu, které vede k možnosti přípravy a udržení 
bezviroidních materiálů novošlechtení. Proces této eliminace umožnilo rozpracování metod 
sběru a skladování pylu a dále metody frakcionace prašníků a izolace nezralého pylu, jakož i 
klíčení zralého pylu chmelu. Pomocí RT PCR a hybridizačních technik a hodnocení stádií 
vývoje pylu (klasickou světelnou mikroskopií) se podařilo lokalizovat procesy eliminace 
viroidu do stádia ranné vakuolizace mladé mikrospory. Mechanismy této eliminace budou 
podrobněji studovány v dalším období. Dalšími studovanými patogeny byly: fytopatogenní 
karanténní bakterie Erwinia amylovora, viry ACLSV, ASPV a ASGV a fytoplazmy. 
 
 

Dotační tituly MZe ČR 
 
 
3.b. Podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu ovocných plodin, 
révy vinné a chmele se zaměřením na ochranu proti šíření hospodářsky závažných virových 
chorob  
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
 

Technický izolát (TI) chmele byl uveden do provozu v roce 2002. Byl vybudován 
v prostorech skleníků a pařníků na ploše 400 m2. Vybudován byl s finanční podporovou 
Ministerstva zemědělství ČR v rámci přípravy ČR na vstup do Evropské unie. Vzhledem 
k nezbytnosti bezpečně uchovat umístěný rostlinný materiál je vstup do vlastních prostor TI 
izolátu řešen jako dvojitý přetlakový. 

V TI je soustředěn výchozí množitelský materiál povolených odrůd chmele 
v celkovém počtu 1 000 rostlin. V Technickém izolátu jsou umístěny výchozí rostliny z kultur 
in vitro po ozdravení, z kterých probíhá další množení a příprava tzv. matečnic pro další 
rozmnožování. Nově jsou součástí technického izolátu také kolekce výchozích ozdravených 
materiálů ve formě kultur in vitro, které proto ze zákona podléhají Uznávacímu řízení ze 
strany UKZÚZ. 
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Všechny rostliny jsou pod stálou zdravotní kontrolou. Ve dvou kójích jsou umístěny 
rostliny firmy VF Humulus, protože Technický izolát chmele byl budován jako jeden pro celý 
obor. V jedné kóji jsou kandidátní rostliny chmele vybrané po komplexním hodnocení 
z Udržovacího šlechtění chmele, které jsou základem dalšího cyklu ozdravování. 
 
Prostorový izolát 

 
Prostorový izolát (PI) byl založen v roce 1999 v lokalitě Rybňany, která splňuje 

požadavky na prostorovou izolaci od ostatních porostů chmele. Zde probíhá hodnocení rostlin 
v přirozených podmínkách, především z pohledu ověření výnosových parametrů, jedná se o 
výnos a hodnocení obsahu hořkých látek pomocí stanovení hodnoty KH. Sleduje se stálost 
jednotlivých ukazatelů a projev habitu. Současně probíhá komplexní hodnocení zdravotního 
stavu z pohledu délky uchování zdravotního stavu a PI tak současně slouží jako polní 
depozitum ozdraveného materiálu. Rostliny jsou ve stupni Elita a z nich je vybráno pro 
sledování a hodnocení 5 rostlin od každé odrůdy, které jsou zařazeny ve stupni SE1. V 
 uznávacím řízení v roce 2007 bylo celkem uznáno 1 360 ks rostlin chmele, přičemž z toho je 
40 rostlin ve stupni SE1. Na podzim byl proveden výsaz 80 rostlin odrůdy Harmonie, u 
kterých bude započato s hodnocením. 
 
Tabulka č. 1: Obsah alfa hořkých kyselin (% KH) za období 2000 - 2007 
 
Odrůda 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Průměr 
Osv.kl.31M 6,07 4,70 4,09 4,09 5,64 4,43 2,60 3,86 4,44 
Osv.kl.72M 5,39 4,60 3,89 3,26 4,03 3,86 2,22 3,68 3,87 
Osv.kl.114M 6,51 6,51 5,24 4,8 5,47 4,1 2,64 4,04 4,91 
Bor 6,56 - 8,63 3,92 5,26 8,27 7,66 7,98 6,90 
Sládek 7,26 - 6,49 3,43 4,31 5,89 - 6,35 5,62 
Premiant 8,66 - 9,35 6,10 7,76 9,06 6,03 8,51 7,92 
Agnus - - 14,24 10,14 15,18 11,59 - 11,40 13,51 
 
 
3.c. Podpora  testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a 
metod PCR 
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
 

Podpůrný program 3. c. byl v roce 2007 poskytnut Ministerstvem zemědělství České 
republiky pro hodnocení zdravotního stavu materiálů chmele produkovaných v rámci 
ozdravovacího procesu českého chmele a sledování výskytu hospodářsky škodlivých virů 
v ozdravovaných odrůdách českého chmele, které nelze metodami založenými na vizuálním 
hodnocení symptomatických projevů postihnout, protože v průběhu infekce nevytváří 
viditelné projevy. Pomocí imunoenzymatických metod – ELISA lze přítomnost virových 
částic spolehlivě stanovit a identifikovat. Program zahrnuje hodnocení širokého spektra 
množitelských materiálů chmele, které zahrnuje výchozí materiál chmele v podmínkách 
kultivace in vitro, hodnocení zdravotního stavu skleníkových rostlin, matečnic používaných 
k množení ozdraveného materiálu, hodnocení zdravotního stavu produkovaného sadbového 
materiálu, hodnocení zdravotního stavu hybridních odrůd chmele. 

Sledováním a hodnocením širokého spektra chmelových materiálů podle směrnic 
EPPO byl získán reálný přehled o výskytu sledovaných virů ve šlechtitelských materiálech. 
Celkově bylo v roce 2007 při kontrole zdravotního stavu hodnoceno celkem 51 596 rostlin a 
provedeno 42 361 testů ELISA na přítomnost 9 virů, podle schématu EPPO. 
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3.d. Podpora šlechtění zaměřeného na vyšší odolnost proti škodlivým biotickým i abiotickým 
činitelům a odpovídající kvalitu výsledné produkce 
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD. 
 

Chmelařský institut s.r.o. Žatec v roce 2007 pokračoval ve šlechtitelském cyklu. Bylo 
získáno 43 potomstev z jednotlivých typů křížení, která byla zaměřena na rezistenci. Bylo 
získáno 13 tis. semen, po výsadbě jsou na semenáčích prováděny umělé infekce padlím 
chmelovým. Součástí šlechtění je hodnocení potomstev. Ze semenáčů Sm 06 bylo 
analyzováno téměř 800 genotypů. Na základě výsledků je patrné, že  nové genotypy budou 
vykazovat dobré aromatické i obsahové parametry. V roce 2007 se podařilo získat několik 
velmi perspektivních genotypů. Hlavním cílem šlechtitelského programu je šlechtění na 
odolnost k biotickým a abiotickým činitelům. V roce 2006 byly splněny veškeré zadané cíle 
řešené problematiky. Na velký rozsah šlechtitelské práce poukazuje vysoký počet 
hodnoceného šlechtitelského materiálu. V roce 2007 bylo hodnoceno 9 203 položek, z toho 
jich bylo 1563 sklizeno a následně důkladně hodnoceno (chemické analýzy, bonitace, 
mechanické rozbory atd.). Z potomstev Sm 05 bylo získáno 42 nových novošlechtění, která 
byla vysazena do hybridní školky kmenových matek (HŠKM). V současné době má 
Chmelařský institut s.r.o. Žatec 645 novošlechtění, která jsou každoročně hodnocena. Z těchto 
novošlechtění se vybírají nejlepší jedinci, kteří jsou komplexně hodnoceni. Velmi 
perspektivní genotypy jsou zařazeny v kontrolní školce, kde je v současné době 65 
novošlechtění. Velmi nadějné genotypy jsou: nšl. 4784, 4788, 4237 a 4837, která jsou předána 
do registračních pokusů. Jedná se o dva genotypy s vyšším obsahem alfa hořkých kyselin 
(4784, 4788) a dva genotypy aromatického typu (4237, 4837). Z nové řady genorypů 
začínající označením 5 byla získána řada nadějných genotypů, které vykazují odolnost a 
biotickým vlivům při zachování vysokých hospodářských znaků. Pokračuje se v inovaci 
šlechtitelského procesu a to selekcí pohlaví pomocí PCR metod. Nezbytnou součástí 
šlechtitelského procesu jsou polní pokusy, kde se stanovuje vliv různých podmínek na 
kvantitativní a kvalitativní parametry chmele u perspektivních genotypů. Současně je nutné 
sledovat vliv extrémních ročníků na výkonnost Žateckého poloraného červeňáku i nových 
odrůd  - Bor, Sládek, Premiant, Agnus, Harmonie a Rubín. Je ustálena nabídka a poptávka 
Žateckého poloraného červeňáku a pro rozšíření ploch a vyšší možnosti uplatnění bude 
pravděpodobně využito nových odrůd chmele (Sládek, Premiant, Agnus, Harmonie, Rubín a 
novošlechtěnci, kteří jsou vysoce perspektivní). Získáné poznatky o růstu, vývoji, výkonnosti 
a kvality českých odrůd chmele v různých podmínkách se využívají v rámci šlechtitelského 
cyklu. 
 
 
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity 
Odpovědný řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD. 
 

Celá kolekce genofondu chmele byla v roce 2006 regenerována a vysazena na další 
stanoviště. Z tohoto důvodu bylo využito této duplikace pro hodnocení kolekce. Rok 2007 je 
prvním rokem, kdy byla celá kolekce hodnocena na dvou stanovištích, tzn., že byly sklizeny 
všechny položky z obou lokalit. Získané výsledky výrazně zhodnotily znaky předané do IS 
EVIGEZ. Jedná se především o chemické analýzy chmelových pryskyřic a silic. Od roku 
2006 bylo chemické hodnocení rozšířeno o další dva znaky a to obsah xanthohumolu a 
desmethylxanthohumolu. Jedná se o látky, které jsou velmi významné ve farmaceutickém 
průmyslu. 

Třetím rokem byla hodnocena VII. série, kde je hodnoceno 27 položek. Vzhledem 
k získávání nových položek budou tyto položky přemnoženy a v roce 2008 vysazeny v rámci 
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VIII. série. Pro rozšíření a doplňování agrobiodiverzity je součástí kolekce genofondu chmele 
i hodnocení planých chmelů. Plané chmele jsou hodnoceny v rámci pracovní kolekce, která 
byla v roce 2007 rozšířena o české i zahraniční plané chmele. 
 Plánované parametry a výstupy na rok 2007 byly téměř splněny (viz níže uvedené 
zhodnocení). V rámci zahraniční spolupráce se podařilo úspěšně kontaktovat řešitele kolekcí 
genofondu chmele z Německa, Polska, Slovinska, Anglie, USA, Nového Zélandu a 
Jihoafrické republiky. Odpovědný řešitel ing. Vladimír Nesvadba se v červnu zúčastnil 
vědecké mezinárodní komise výzkumu chmele (SC IHGC) v Německu, kde se podařilo se 
zahraničními řešiteli dohodnout budoucí spolupráci. 
 K významným aktivitám patří to, že ve dnech 19. a 20. září 2007 byl organizován s 
Radou genetických zdrojů rostlin mezinárodní seminář „Use of Genetic resources of Cultivar 
Plants“. Celý seminář byl v anglickém jazyce, všechny přednášky a postery byly recenzovány 
a bude vydán sborník přednášek. 
 V roce 2007 vydal Chmelařský institut s.r.o. Žatec Atlas odrůd chmele, kde byly též 
využity výsledky a hodnocení z kolekce genetických zdrojů chmele. 
 Finanční prostředky dle smlouvy byly na pracoviště Chmelařského institutu s.r.o. 
Žatec převedeny. Dotace ve výši 1 083 000 Kč je vyčerpána a se zvýšené náklady na řešení 
jsou hrazeny z vlastních zdrojů Chmelařského institutu s.r.o. Žatec.  
 
 
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných 
živočichů hospodářského významu 
Odpovědný řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
 

Celkem sbírka v roce 2007 obsahovala 76 izolátů ArMV, PNRV, ApMV HMV a 
HLVd. Do sbírky byly průzkumem v porostech chmele získány nové izoláty jednotlivých virů 
chmele, odebrány vegetativní části, přeneseny a uchovány v izolovaných skleníkových 
podmínkách a 24 izolátů je takto připraveno pro následné zařazení do sbírky. 

Pro dlouhodobé uchování izolátů je používána metoda kultivace in vitro, které 
umožňují udržování a rozmnožování původní infikované rostliny chmele s původním 
izolátem patogena. Do kolekce in vitro jsou proto postupně převáděny izoláty všech patogenů 
chmele a v kultivaci in vitro bylo v roce 2007 udržováno 7 izolátů. 

V roce 2007 bylo do zkumavek s vysušeným chloridem vápenatým pro dlouhodobé 
uchování přeneseno celkem 88 vzorků. Dále bylo pomocí lyofilizace ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem bramborářským s.r.o., Havlíčkův Brod uchováno 11 izolátů. 

Izoláty karantenní houby Verticillium albo-atrum získané v rámci řešení projektu 
NAZV IG 46060 Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd 
českého chmele, jsou z bezpečnostních důvodů uchovány ve VÚRV Praha. 

Položky sbírky jsou zde dosud vedeny pod číselným označením a je vedena 
dokumentace zahrnující základní údaje, které jsou uloženy v počítači a jsou k dispozici 
potenciálním uživatelům. Dále jsou údaje předávány do centrální databáze, která je ve VÚRV 
Praha – Ruzyně. 
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Návrhy projektů do veřejné soutěže NAZV 2008 – 2012 
 

 
Integrovaný systém pěstování chmele. 
 
Řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD.  
Řěšitelský tým: Chmelařský institut Žatec, ČZU Praha 
 
Předmětem řešení navrhovaného projektu je vypracování zásad integrovaného pěstování 
chmele. V dílčích cílech bude inovována agrotechnika pěstování chmele se zaměřením na 
využití vhodných podplodin, ověřeny alternativní způsoby ochrany chmele s cílem posílení 
populací přirozených predátorů, omezena aplikace syntetických pesticidů a inovovány metody 
signalizace vybraných chorob a škůdců chmele v závislosti na meteorologických podmínkách. 
V závěrečné části projektu bude model integrované produkce chmele testován jako celek v 
podmínkách produkčních chmelnic. 
 
 
Vývoj nových genotypů chmele pro pěstování na nízké konstrukci 
 
Řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD.  
Řěšitelský tým: Chmelařský institut Žatec 
 
V České republice nejsou registrovány odrůdy chmele pro pěstování na nízké konstrukci. 
Cílem projektu je získat min. 4 perspektivní  genotypy pro pěstování na nízké konstrukci, 
které budou přihlášeny do registračních pokusů a budou předmětem právní ochrany. V 
průběhu řešení projektu se zpracuje a ověří metodika pro šlechtění chmele pro nízké 
konstrukce. Pěstování chmele na nízké konstrukci vykazuje zcela odlišné parametry pro 
ochranu chmele proti škůdcům i chorobám. Součástí projektu je zpracování  nové metodiky 
ochrany chmele s využitím biologické ochrany a tím se výrazně omezí negativní vliv 
pěstování těchto odrůd chmele na životní prostředí. 
 
 
Dokončení selekce chmele s původem Žateckého poloraného červeňáku 
 
Řešitel: Ing. Vladimír Nesvadba, PhD.  
Řěšitelský tým: Chmelařský institut Žatec 
 
V posledních letech vykazují současné klony Žateckého poloraného červeňáku výrazný 
pokles výkonnosti. Cílem projektu je získat nové klony nebo genotypy chmele s původem i 
kvalitativními parametry Žateckého poloraného červeňáku. Do ukončení projektu bude 
přihlášeno min. 5 perspektivních genotypů do registračních pokusů a budou předmětem 
právní ochrany. Nové odrůdy zajistí stabilitu pěstování chmele žateckého typu v České 
republice. 
 
 
Výzkum rezistence ekonomicky nejvýznamnějších škůdců chmele ke stávajícím a 
perspektivním zoocidům a rezidua pesticidů jako klíčové faktory ochrany chmele a jeho 
exportu do zahraničí. 
 
Řešitel: Ing. Josef Vostřel, CSc.  
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Řěšitelský tým: Chmelařský institut Žatec 
 
Cílem tohoto projektu je návrh vysoce účinných strategií ochrany chmele proti hospodářsky 
nejvýznamnějším škůdcům mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) a svilušce chmelové 
(Tetranychus urticae Koch) včetně stanovení reziduálních křivek zoocidů používaných v 
rámci těchto strategií. V laboratorních testech budou stanoveny toxikologické hodnoty (LC50, 
LC90, C100M a IR) pro testované kmeny výše uvedených škůdců. Nejperspektivnější 
strategie budou v průběhu jednotlivých let řešení projektu aktualizovány s ohledem na 
stávající biologickou účinnost vyplývající z výše uvedených toxikologických hodnot a 
výsledky polních komparačních pokusů a na aktuální dostupnost konkrétních aficidů a 
akaricidů (registrace, stanovení příslušných MRL v cílových zemích exportu českého 
chmele). 
 
 
Vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a genové inženýrství 
chmele (Humulus lupulus) založených na systému genomových a expresních knihoven. 
 
Řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD. 
Řěšitelský tým: Chmelařský institut Žatec, BC AVČR ÚMBR ČeskéBudějovice 
 
Projekt si klade za cíl vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a 
genové inženýrství chmele (Humulus lupulus). V navrhovaném projektu se klasický systém 
„marker assisted selection“ (MAS), založený na obecné selekci markerů nahrazuje cíleným 
systémem vycházejícím z konkrétních genů kodeterminujících metabolické dráhy tvorby a 
produkce lupulinu. Izolace těchto strukturních i regulačních genů i s mimi spojených  
genetických elementů je založena na paralelním skríningu expresních a genomových 
knihoven českého chmele. V projektu budou ověřeny systémy nových markerů na genotypech  
světového sortimentu chmele a bude vypracována metodika pro použití tohoto systému ve 
šlechtění chmele i pro budoucí identifikaci GMO. 
 
 
Návrhy projektů podávané jinou institucí 
 
 
Využití biologicky aktivních látek chmele ve funkčních potravinách a potravních 
doplňcích 
 
Řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD.  
Řěšitelský tým: VŠCHT Praha, Chmelařský institut Žatec 
 
Tento projekt má za cíl řešení alternativního využití chmele pro nepivovarské účely a tak 
přispět k zachovaní dosavadní pěstební plochy chmelnic v ČR. Toto alternativní využití je 
zaměřeno na biologicky aktivních látek chmele (zejména xanthohumolu) pro vývoj funkčních 
potravin a potravních doplňků. V projektu je řešena technologie izolace xanthohumolu z 
české odrůdy Agnus, která vyniká přirozeným obsahem xanthohumolu a desmethylxanthohu-
molu (DMX). Izolované preparáty s minimálně 35% obsahem xanthohumolu pak budou 
využity na vývoj funkčních nápojů s minimálním koncentarcí xanthohumolu 10 mg/l a pro 
vývoj potravních doplňků s minimálnín obsahem xanthohumolu 100 mikrogramů na 
tabletu/tobolku. 
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Využití netradičně zpracovaného chmele jako doplňku stravy a aditiva nápojů 
 
Řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD.  
Řěšitelský tým: VŠCHT Praha, VÚP Praha, Chmelařský institut Žatec 
 
Předmětem řešení bude nová forma chmele, připravená tlakovou pasterací homogenátu 
čerstvých nebo při sklizni zchlazených, případně zmrazených chmelových hlávek. Na základě 
tohoto polotovaru bude vyvinut doplněk stravy s prokázaným antimikrobiálním účinkem na 
Helicobacter pylori a ověřen postup chmelení a chmelení za studena nízkoalkoholických piv 
se specifickými účinky na zdraví konzumentů. 
 

 
Zhodnocení somatických hybridů bramboru a následná selekce pro praktické využití 
 
Řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD. 
Řěšitelský tým: VÚB Havlíčkův Brod, Chmelařský institut Žatec 
 
V rámci předkládaného projektu provedeme fenotypové a genotypové zhodnocení již 
existujících somatických hybridů s předpokladem zvýšené rezistence (a)biotickým faktorům 
prostředí. Na základě sledování vybraných znaků ve víceletých polních pokusech bude 
následně provedena selekce materiálů vhodných pro další potenciální využití i v ekologických 
systémech produkce konzumních hlíz bramboru (ale i technologické využití). Somatické 
hybridy budou hodnoceny pomocí molekulárních analýz DNA. 
Provedeme porovnání tří testů rezistence k P. infestans a  zhodnotíme výpovědní hodnotu 
jednotlivých testů. Cílem této snahy je prokázat účinnost testu in vitro jako cenné preselekční 
metody pro zhodnocení rezistence k plísni u šlechtitelských materiálů (jak výchozích 
materiálů, tak perspektivních kříženců i regenerantů z biotechnologických postupů). 
 
 
Zhoubná fytoftoróza chmele jako vysoce rizikový faktor pro pěstování a ochrana proti 
ní 
 
Řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.  
Řěšitelský tým: VÚRV Praha-Ruzyně, MBÚ AV ČR Praha, Chmelařský institut Žatec 
 
Cílem projektu je potvrdit původce zhoubného zvratu chmele v České republice, kterým je 
podle našich dosavadních výsledků a zkušeností houba rodu Phytophthora a zavést účinnou 
ochranu proti němu. Jedná se o chorobu, která se objevuje ve chmelnicích se zvýšenou 
četností a způsobuje vážné problémy a škody. Pomocí umělých infekcích mladých a 
dospělých rostlin zjistit, jakou úlohu má rod Phytophthora na českém chmelu a za jakých 
podmínek vyvolá chorobný zvrat. Nejvýznamnější bude morfologické studium houbových 
izolátů sledovaných ve sklíčkových kulturách. Důležitou složkou je vyzkoušení chemické a 
biologické ochrany in vitro a in vivo. Dosažené výsledky mohou být velmi významné pro 
pěstitele chmele. 
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Zvyšování užitné hodnoty genetických zdrojů bramboru a chmele pro uživatele – 
vytvoření a uchování "core" kolekcí a nejcennějších vzorků v duplicitních kolekcích.  
 
Řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc.  
Řěšitelský tým: VÚRV Praha-Ruzyně, VÚB Havlíčkův Brod, Chmelařský institut Žatec 
 
Cílem projektu je vybrat, popsat a bezpečně uchovat soubor genotypů bramboru a chmele 
pomocí metod kryokonzervace (v kapalném dusíku při teplotě – 196 ° C), který reprezentuje 
většinu hospodářsky významných alel zastoupených ve stávajících kolekcích jednotlivých 
plodin. Vybrané genotypy těchto plodin budou společně s nejcennějšími materiály domácího 
šlechtění uchovány bezpečně pomocí metody "in vitro" kultury v podmínkách pomalého růstu 
v plodinových ústavech a paralelně metodou kryoprezervace v tekutém dusíku v kryobance. 
 
 
Hodnocení navrhovaných projektů NAZV MZe ČR (2008-2012) 
 
Název projektu Umístění Podpora
Integrovaný systém pěstování chmele. 18 ano 
Vývoj nových genotypů chmele pro pěstování na nízké konstrukci 142 ne 
Dokončení selekce chmele s původem Žateckého poloraného červeňáku 133 ne 
Výzkum rezistence ekonomicky nejvýznamnějších škůdců chmele ke 
stávajícím a perspektivním zoocidům a rezidua pesticidů jako klíčové 
faktory ochrany chmele a jeho exportu do zahraničí. 

195 ne 

Vývoj molekulárně-genetických markerů pro moderní šlechtění a 
genové inženýrství chmele (Humulus lupulus) založených na systému 
genomových a expresních knihoven. 

15 ano 

Využití biologicky aktivních látek chmele ve funkčních potravinách a 
potravních doplňcích 

126 ne 

Využití netradičně zpracovaného chmele jako doplňku stravy a aditiva 
nápojů 

123 ne 

Zhodnocení somatických hybridů bramboru a následná selekce pro 
praktické využití 

242 ne 

Zhoubná fytoftoróza chmele jako vysoce rizikový faktor pro pěstování a 
ochrana proti ní 

170 ne 

Zvyšování užitné hodnoty genetických zdrojů bramboru a chmele pro 
uživatele – vytvoření a uchování "core" kolekcí a nejcennějších vzorků 
v duplicitních kolekcích. 

233 ne 
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Návrhy projektů do veřejné soutěže NPV II 2008 – 2011 
 

 
Zjišťování autenticity českých odrůd chmele. 
 
Řešitel: Ing. Karel Krofta, PhD.  
Řěšitelský tým: VŠCHT Praha, Chmelařský institut Žatec, ÚACH AV ČR Brno 
 
Poloraný žatecký červeňák stále představuje světový standard aromatického chmele. 
Vzhledem k jeho vyšší ceně dochází často u této a jiných českých odrůd k jejich záměrné 
záměně. Tento projekt si klade za cíl vyvinout kombinaci fyzikálně-chemických, genetických 
a proteomických metod pro spolehlivý průkaz autenticity českých chmelových odrůd v 
sušeném chmelu a chmelových preparátech.Cílem projektu je vypracování souboru metodik 
pro jednoznačnou identifikaci autenticity chmelových odrůd. 
 
Celkové náklady na dobu řešení:   17.231 tis Kč 
Dotace ze SR pro CHI Žatec:             5.560 tis Kč 
Náklady z vlastních zdrojů CHI Žatec   1.723 tis Kč 
 
 
Nové aspekty pro chmel patogenních kmenů houby Verticillium albo-atrum 
 
Řešitel: Ing. Petr Svoboda, CSc. 
Řěšitelský tým: VÚRV, v.v.i., Praha, Chmelařský institut Žatec 
 
Projekt je pokračováním úkolu NAZV 1G46060 " Účinek karanténní houby Verticillium 
albo-atrum na sortiment odrůd českého chmele", který bude ukončen v roce 2007. Protože se 
objevily nové kmeny houby a nové citlivé odrůdy chmele je nezbytné pokračovat ve 
sledování odrůd českého chmele a ve studiu reakcí na nové kmeny houby získané z ciziny. 
Projekt rozšíří pohled na infekci rostlin chmele různými kmeny houby Verticillium albo-
atrum a na zavedení biologické a chemické ochrany proti nim. 
 
Celkové náklady na dobu řešení:     7.139 tis Kč 
Dotace ze SR pro CHI Žatec:             2.692 tis Kč 
Náklady z vlastních zdrojů CHI Žatec      791 tis Kč 
 
 
Hodnocení navrhovaných projektů NPVII (2008-2011) 
 
Název projektu Umístění Podpora
Nové aspekty pro chmel patogenních kmenů houby Verticillium albo-atrum 52 ne 
Zjišťování autenticity českých odrůd chmele 73 ne 
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Podporovaný projekt GAČR 
 
Název: Molekulární analýza transkripčních faktorů chmelu (H. lupulus L.) ve vztahu k 
biosyntéze lupulinu. 
 
Hlavní řešitel: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc. 
Řešitel: Ing. Josef Patzak, PhD. 
Řěšitelský tým: BC AVČR ÚMBR ČeskéBudějovice, Chmelařský institut Žatec 
 
Doba řešení: 2008 – 2011 
 
Abstrakt:  
V rámci minulého projektu jsme ocharakterizovali rodinu chalkonsyntázových genů chmelu 
chs_H1, která se exprimuje v pletivu žláznatých trichomů a determinuje biosyntézu 
„ozdravných“ prenylflavonoidů a hořkých kyselin důležitých v pivovarnictví. Rovněž jsme 
zahájili studium regulačních genů chmelu a izolovali první chmelové regulační faktory typu 
Myb na základě sekvenčních homologií. Navrhovaný projekt má za cíl studium 
komplexnejšího souboru transkripčních faktorů (TF) z rodin R2R3Myb, bHLH a bZip, jejichž 
vazebná místa jsme identifikovali na promotorové části chs_H1 genů. TF budou izolovány z 
cDNA knihoven s použitím sond specifických pro pletivo chmelových hlávek a dále na 
základě systémů pro vazbu TF na sekvenci promotoru a na základě protein:proteinových 
interakcí. Budou studovány vazebné interakce TF in vitro a vlivy izolovaných TF na 
kompozici metabolomu in planta s použitím heterologních transformantů a transientní 
exprese. Bude kvantifikována exprese vybraných TF a variabilita odpovídajících sekvencí u 
nízko i vysokoobsažných genotypů chmele. Projekt přispěje k analýze regulace chmelového 
metabolomu a k tzv. TF biotechnologii. 


