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Chmel
Chmel propůjčuje pivu jeho specifickou hořkost a aroma,
které tak všichni milujeme. Bez chmelu si dnes už pivo
ani nedokážeme představit, avšak nebylo tomu tak vždy.
I když byl chmel otáčivý (Humulus lupulus) znám již
od dávnověku, používal se nejdříve pro ochucování medoviny. Až poté se začal používat pro výrobu piva, kde jeho
hořká chuť vyvažuje sladovou sladkost. Rozšíření používání chmelu ke konzervování a hořčení piva je přisuzováno
zejména Slovanům.
Český duch může sice na čas bloudit,
rozmach mohutného jeho křídla může ho zanést
někdy třeba až na kraj světa,
ale k pivu vrátí on se najisto vždycky zase!
Jan Neruda

Historie pěstování a používání chmele
Původně byl používán planý volně rostoucí chmel. Postupem času však lidé přistoupili k cílenému pěstování chmele na tyčích. Od 16. století se začalo pěstování chmele
soustředit do klimaticky vhodných oblastí. V Čechách jsou
známy především oblasti na Žatecku, Úštěcku a Tršicku.
Žatecko je domovem Žateckého poloraného červeňáku,
který se již od 15. století považuje svým výjimečným charakterem a aromatem za světový standard.
Právě díky vlivu podnebí a půdy na kvalitu pěstovaného
chmele byly od 15. století zásilky chmelu značeny krajovými názvy a potvrzeny vysvědčením s městskou pečetí.

Už tehdy chmelaři a pivovarníci pochopili, že pěstební oblast je důležitým předpokladem pro kvalitu a specifičnost
chmelové odrůdy. Pivo je prostě produktem, který vždy
bude svým charakterem svázán s regionem původu. Proto
také mohou existovat takové pojmy jako Český ležák, English Pale Ale a IPA, American Pale Ale aj. Volba chmele je
jedním z klíčových okamžiků vaření těchto piv. Chmelových odrůd je takové množství, že nemáme šanci všechny
za celý život při vaření vyzkoušet. Proto musíme o chmelu
něco vědět, abychom si vždy dokázali vybrat ten správný
a ve správném množství.

Víte, že…
Nejvíce chmelu na světe se v roce 2015 vypěstovalo v USA,
které následuje Německo. Česká Republika se řadí po Číně
až na čtvrté místo. Celkově se na světě vypěstovalo dle údajů
IHGC za rok 2015 86 941 tun chmele. Českou úrodu velmi
ovlivnilo sucho, které snížilo výnosy asi o 35 %.

Morfologie chmelu
Produkce chmelu v roce 2015 (celkem 86 941 tun)
NOVÝ ZÉLAND
0,9 %

OSTATNÍ
3,3 %

ŠPANĚLSKO
1,3 %
AUSTRÁLIE
1,4 %
BRITÁNIE
1,6 %
SLOVINSKO
1,9 %
POLSKO
2,6 %
ČESKO
5,6 %

USA
41,9 %
NĚMECKO
32,6 %
ČÍNA
6,9 %

Z dat International Hop Growers' Convention (IHGC)

Chmel je vytrvalá dvoudomá rostlina. Nejpříbuznější rostlinou je konopí, které se také občas používá k hořčení piva.
Chmelová rostlina se skládá z kořenové soustavy, révy
s pazochy, z listů a květenství, které se vyvíjí do chmelových hlávek. Na chmelnicích jsou pěstovány pouze samičí
monokultury. Přítomnost samčích rostlin sice zvyšuje výnosy, ale vede k horší pivovarské kvalitě chmele.
Základ chmelu tvoří zdřevnatělá babka, jejíž životnost je
kolem 25 let. Hlavní kořeny chmelu rostou až do hloubky
6 m. Réva vyrůstá každoročně ze středu babky a v létě je
schopná růst rychlostí i 30 cm za den. Chmelová réva je
pravotočivá, tudíž se kolem drátků a tyček vine po směru hodinových ručiček. Na chmelnici dorůstá réva obvykle 7 až 8 m. Z babky vyrůstají každý rok oddenky – vlky,
které jsou odstraňovány, aby nevyčerpávaly hlavní rostlinu. Na postranních větévkách zvaných pazochy vyrůstají
z révy květenství a listy.
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Samotné chmelové hlávky vyvinuté z květenství se skládají
z vřeténka, pravých a krycích listenů. Při oplození obsahuje hlávka ještě semeno, což je v pivovarství nežádoucí.
Na listenech se nacházejí lupulinové žlázky produkující
lupulin, v němž jsou koncentrovány hořké látky chmele.

Důležité chmelové látky
Mezi pivovarsky nejdůležitější látky, které jsou obsaženy
v chmelu, patří chmelové pryskyřice, silice a polyfenoly.

α a β-hořké kyseliny
Chmelové pryskyřice tvoří až 30 % hmotnosti hlávek. Patří mezi ně i veledůležité α a β-hořké kyseliny. α-Hořké
kyseliny jsou analogy humulonu. Tyto látky jsou málo rozpustné, a proto je důležitá jejich isomerace, která probíhá
při chmelovaru. Vzniklé iso-α-hořké kyseliny zajišťují asi
85 % hořkosti piva.
Humulon je nejvíce zastoupenou α-hořkou kyselinou
a zprostředkovává tak většinu hořkosti piva. Vykazuje
také antibakteriální a antioxidační účinky. Hořkost získaná
z humulonu má jemnější charakter. Naproti tomu kohumulonu je občas přičítána drsnější hořkost. Proto pokud
hledáte vysoce obsažný chmel, vybírejte raději ty s co největším obsahem humulonu. Obsah ostatních α-látek je už
poměrně malý (adhumulon, posthumulon, prehumulon).
β-Hořké kyseliny nemají na svědomí tak intenzivní důsledky, jako jejich α protějšky, avšak doplňují a mění celkový
charakter hořkosti. Hořké látky chmele si můžeme představit jako orchestr, kde sice α látky hrají první hlas, ale bez
ostatních nástrojů bychom na koncert nejspíš nešli. β-Hořké kyseliny během varu neisomerizují a do piva se dostávají v nezměněné podobě. V roztoku nejsou tolik stabilní,
a tak se mohou během zrání a skladování piva rozkládat,
čímž se mění chuťový profil piva. Tyto látky mají hrubší
hořkost než jejich α bratranci. Nejdůležitějšími β-hořkými
kyselinami jsou lupulon, kolupulon a adlupulon.

Vřeténko

Lupulin

Pravé listeny

Rozdílně se α a β-kyseliny chovají během stárnutí a oxidace,
zatímco iso-α ztrácejí hořkost, β se stávají hořčejšími, což
může celkovou hořkost držet přibližně konstantní. Mnozí
sládkové považují za ideální poměr α a β-hořkých látek rovný 1, což odvozují od tzv. ušlechtilých chmelů (noble hops).
Mezi tyto chmely patří například Žatecký poloraný červeňák.

Chmelové silice
Obsah chmelových silic je v šišticích mezi 0,5–3 %. Je to
směs pestré škály vonných látek, z nichž mnohé ještě nebyly ani identifikovány. Obsah jednotlivých silic se liší zejména dle odrůdy a podmínek pěstování. Silice tvoří společně charakteristické aroma jednotlivých odrůd chmele.
Potom můžeme získat tak rozdílné chmelové aroma, jako
je jemné kořeněné aroma Žateckého červeňáku v porovnání se silnými citrusovými tóny Citry. Silice jsou poměrně těkavé látky, tudíž dlouhým varem z mladiny vytěkají. Je tedy vhodné aromatický chmel dávkovat nejdříve
30–15 min před koncem varu, anebo až v dalších fázích
vaření piva, třeba do vířivé kádě či jako „dry hopping –
studené chmelení“.
Myrcen je aromatická látka tvořící největší podíl chmelových silic. Většina amerických aromatických chmelů má
obsah myrcenu mezi 40–60 %, naopak u „ušlechtilých“
chmelů to může být jako u Žateckého červeňáku 25–30 %.
Aroma myrcenu je bylinné, zemité, citrusové a mírně borovicové. Vzhledem k nízkému bodu varu je významné
množství myrcenu pouze v pivech chmelených v posledních fázích varu, nebo až za studena.

Krycí listeny

Humulen (neplést s humulonem) je chmelová silice, která má silnou bylinnou vůni, pročež je využíván i v parfémářství. Stejně jako myrcen nevydrží dlouhou dobu varu
a v pivě zůstává především z pozdních chmelení.

Řez chmelovou hlávkou

Karyofylen způsobuje kořenité, zemité a citrusové aroma.
Je obsažen také v pepři. Karyofylen je charakteristický pro
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Chmelnice – pěstování ve velkém

Domovarníkova skromná zahrádka

aroma některých tradičních anglických chmelů, jako je
chmel Golding. Tato silice rychle oxiduje, a tak je potřeba
používat čerstvý dobře uchovávaný chmel. Dlouhým varem mladiny také vyprchá.

odrůdách chmele si můžete udělat představu z přehledného grafu na následující dvoustraně.

Farnesen má květinové aroma, aroma zelených jablek
a citrusů. Jeho obsah bývá pouze do 1 % celkových silic,
ale v některých chmelových odrůdách může být až 20 %
(Žatecký červeňák). Dlouhým varem taktéž vytěká.
Chmel obsahuje celou řadu dalších silic, které dohromady skládají aromatický profil dané odrůdy, asi jako když
malíř připraví tu pravou barvu smícháním řady různých
odstínů. Mnohé vonné látky také ze silic vznikají během
vaření piva.

Další látky
Polyfenoly slouží jako přirozené antioxidanty, které zabraňují procesům stárnutí piva. Na druhou stranu mohou tvořit v pivu i nežádoucí látky např. s chlorem z vody.
Chmel obsahuje pestrou škálu dalších látek od polysacharidů až po lipidy, které však pro pivovarství nejsou tolik
významné. Je však potřeba pamatovat na to, že při výrobě
piva, a tak i u všech biotechnologií, neexistují látky, které
by byly naprosto bez významu. I maličkosti mohou ovlivnit
výsledný chuťový koktejl.

Pěstování chmele
Další chmelové vonné látky jsou isobutylisobutyrát, pinen, limonen, linalool, geraniol, selinen aj.
V následující tabulce jsou shrnutá důležitá chmelová aromata a sloučeniny, které s nimi souvisí.
Některá chmelová aromata a jejich původ
aroma

sloučenina

vznik

Kořenité

Epoxidy humulenu

Oxidací humulenu

Humulol

Oxidací humulenu

Oxidy linaloolu

Z linaloolu

Linalool, geraniol,
deriváty geranylu

Z myrcenu

Citral, nerol, limonen

Z myrcenu

Bylinné
Květinové
Citrusové
a borovicové

Přirozené chmelové
uhlovodíky

Nakonec nejen pivní aroma, ale i chuť je jednotlivými
silicemi ovlivněna. O obsahu jednotlivých silic v různých

Pokud jste někdy projížděli Žateckem, jistě jste si všimli
charakteristického způsobu pěstování chmele. Chmelnice je vlastně soustavou sloupů a drátků, po kterých se
chmel vine. Při sklizni se poté réva i s drátky strhává dolů.
Nejlépe se chmelu daří v mírném pásu severní polokoule
s mírnými svahy a plochými údolími. Náročný je na světlo,
vláhu, vlastnosti půdy a teplotu. Většinu vláhy si chmel
obstarává kořeny z podzemních vod.
Vypěstovat chmel pro vlastní potřebu si však můžeme kdekoli, například i na balkonu. Stejných výnosů jako na intenzivní chmelnici nedosáhneme, což nám ale vykompenzuje radost z vypěstování vlastního chmele, z kterého jsme
schopni uvařit skvělé pivo.

Výsadba a pěstování chmele
Chmelové babky si již dnes může obstarat každý přes internet nebo od známých. Vysazují se na podzim do asi 30 cm
široké a hluboké díry vyplněné substrátem. Babku sázíme
zhruba 10 cm pod zem tak, aby růstové pupeny směřovaly
vzhůru. Po zasazení je doporučeno sadbu intenzivně prolít
vodou.
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Šrotování sladu
Zpravidla první činností, která nás při vaření piva čeká, je
šrotování sladu. Na první pohled se může zdát, že je to
činnost tak jednoduchá, že zde nelze nic zkazit. Šrotování
však může výrazně ovlivnit průběh rmutování, scezování
a vyslazování, a tím kvalitu i kvantitu našeho piva. Proto skutečně dodržujte správný postup procesu, předejdete
tak pozdějším zbytečným komplikacím. Zároveň počítejte
s tím, že pokud nemáte na šrotování pokročilejší vybavení,
může být našrotování potřebného množství sladu poměrně
zdlouhavé. Potom bude možná snazší nechat si slad našrotovat již v obchodě se surovinami. Našrotovaný slad bychom ale měli spotřebovat co nejdříve od jeho zakoupení.

Cíl šrotování
V tuto chvíli je potřeba si vzpomenout na znalosti nabyté
v kapitole o sladu, zejména pokud se jedná o složení sladu a anatomii obilky. Sladová obilka obsahuje endosperm,
který je složen zejména ze škrobu a cukrů. Samotnou obilku chrání obal zrna, proto je potřeba obilku narušit a rozdrobit, abychom mohli provést rmutování a získat tak co
největší množství cukerného extraktu.
Nejčastěji pro výrobu piva využíváme ječný slad, jenž
je charakteristický svými pluchami – obaly zrn. Pšenice

a žito naopak pluchy nemají. Z pluch se během vyslazování mohou vyluhovat do díla i nežádoucí látky, zejména
hořké látky a trpce chutnající taniny. Proto je nezbytné
oddělit (vymlít) endosperm ze sladového zrna, tak aby
pluchy zůstaly vcelku. Z celistvých pluch se nevyluhuje
tolik nežádoucích látek a zároveň poté plní roli kypřící
složky mláta, díky čemuž probíhá daleko snáze scezování. Rozemleté pluchy způsobují obtíže při scezování,
ztmavují barvu piva, zhoršují charakter hořkosti, chuťový profil piva a jeho stabilitu. Často jsou poté z piva
cítit trpké tóny.
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Správně našrotovaný slad – celistvé pluchy

Pohled na válce válcového šrotovníku

Jak a kdy šrotujeme slad
Výtěžnost extraktu ze sladu velmi závisí na kvalitě šrotování. Jistě vás napadne hned několik přístrojů, které máte
v domácnosti a které by šlo využít pro podrcení sladu. Ne
všechny přístroje jsou ale pro tuto činnost vhodné. Aby se
endosperm dostatečně podrtil a pluchy zůstaly celé, je nutné, aby proces probíhal mechanismem mačkání nebo tření.
Neměli bychom tedy nikdy využívat metody, při kterých
se seká nebo řeže. Mlýnek na maso rozhodně není vhodný, lze ho použít jen jako nouzovou možnost. Pluchy jsou
nekompromisně rozdrceny/sekány střižnými silami nože.
Nakonec i samotné mletí je pro ucpávání mlýnku velmi
obtížné a nepříjemné. Ze stejných důvodů nemůžeme využívat ani mixéru.
Slad bychom měli šrotovat bezprostředně před vařením
piva, neboť obal zrna chrání látky uvnitř obilky před
oxidací, stárnutím, navlháním a s tím spojeným vznikem
plísní. Protože je šrotování často časově náročné, můžeme
našrotovat slad večer před samotným vařením, nebo krátce před vařením zakoupíme slad přímo našrotovaný. Měli
bychom se ale vyvarovat delšímu skladování našrotovaného sladu. Zatímco slad „v celku“ můžeme doma poměrně
úspěšně skladovat i po delší dobu, tak našrotovaný slad
bychom neměli skladovat déle než týden. Platí však, že
čím dříve po našrotování slad použijeme, tím méně času
podléhaly látky sladu nechtěné oxidaci a dalším negativním procesům. Slad by měl po našrotování vždy příjemně
sladově vonět. Pokud máte pochybnosti o jeho kvalitě, raději ukončete proces hned v tuto chvíli.

AKU vrtačka je oblíbeným pohonem malých válcových
šrotovníků

Válcový šrotovník
Nejlepším nástrojem pro šrotování sladu je válcový šrotovník, který ale patří mezi pokročilejší techniku domácích
sládků. Ne náhodou jsou válcové šrotovníky používány
i v komerčních pivovarech od minipivovarů až po nadnárodní koncerny. Slad je zde rozdroben smáčknutím
mezi rotujícími válci, a tak mohou zůstat pluchy poměrně
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Ruční šrotovník na slad
Na trhu je u nás dostupný ruční šrotovník sladu, s nímž je
možno dosáhnout pohodlného šrotování několika kilogramů sladu. Výhodou je, že je tento přístroj přímo určený pro
naše účely, a tak lze nastavit i hrubost mletí. Jeho cena je
přibližně 1 600 Kč.

Mlýnek na mák

Starý šrotovník na obilí může velmi dobře posloužit

neporušené. Někdy se také využívá šrotování za vlhka.
Vlhké pluchy jsou elastické, tudíž zůstávají více celistvé.
I pro domácí vaření piva lze sehnat malý válcový šrotovník
(zejména v zahraničí). Řada domácích kutilů – sládků si
dokáže vyrobit i šrotovník vlastní. Válcový šrotovník má
poměrně velký výkon, a tak při pohonu vrtačkou lze našrotovat pět kilo sladu během několika minut.

Pro začátečníky je asi nejvhodnější mlýnek na mák. Ten
je stále běžnou součástí řady domácností, tudíž je to ideální volba pro první pokusy při vaření piva. Tento mlýnek
mele materiál třením mezi otočnou vnitřní kuželkou a tělem mlýnku. Díky tomuto principu je možno namlít slad
poměrně dobře, tak aby pluchy zůstaly téměř vcelku. Je
důležité hlídat si dotažení šroubu kuželky, aby byla dosažena optimální hrubost.
Namletí 5 kg sladu ručně nám zabere minimálně 2 hodiny.
Pokud to nezařadíte jako oddechovou aktivitu na chladné
zimní večery, pravděpodobně vás to brzy omrzí. Další nevýhodou tohoto mlýnku je často poměrně malý otvor násypky,
jímž slad hůře propadává, a obtížná regulace jemnosti mletí.
I když to zabere nejvíce času, nejlepších výsledků dosáhnete pouze při pozorném ručním mletí s průběžnou kontrolou
kvality šrotu. Mnozí si upravují mlýnek pro použití vrtačky
jako pohonu. Při velké rychlosti šrotování ale dochází k mletí pluch. Je tedy potřeba s vrtačkou zacházet jemně a obezřetně, abychom dosáhli co nejlepší kvality ššrotování. Jako
všude i zde platí: Trpělivost přináší růže!

Mlýnek na obilí (slad) a na mák
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